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 التقنيات السينمائية الحديثة    إستخدام
 البيئية بالتليفزيون المصرى  القضايا  تناولفى  

 
 (3)خالد أحمد بهجت -(2)محمد معوض ابراهيم -(1)أحمد محمود أحمد لبيب

كلية  (2( طالب دراسات عليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس 1
ية ( المعهد العالي للسينما، أكاديم3مومة، جامعة عين شمس الدراسات العليا للطفولة واأل

 الفنون 
 

 المستخلص
يا هدف البحث إلى توضيح أهمية إستخدام التقنيات السينمائية الحديثة فى تناول القضا

 ، وتموتم إستخدام المنهج الوصفى بشقيه المسح وتحليل المضمون  .البيئية بالتليفزيون المصرى 
لى إ( مفردة موجه 21قائمة بأهم القضايا البيئية فى مصر يحتوى على ) تصميم إستبيان لتحيد

 ( من خبراء البيئة، وتصميم صحيفة إستبيان لقياس إمكانية تناول قضايا83عينة قوامها )
( 21)البيئة فى مصر بإستخدام التقنيات السينمائية الحديثة بالتليفزيون المصرى تحتوى على 

( من خبراء السينما والتليفزيون فى مصر. وتم تصميم 85ها )مفردة موجهة إلى عينة قوام
حديثة ية الإستمارة تحليل المضمون للمواد اإلعالمية التى قد تستعين بإستخدام التقنيات السينمائ

 خضر"فى تناول القضايا البيئية تمثلت فى عينة من البرامج الخدمية منها "برنامج الكوكب األ
ر من مباش ة و"برنامج هنا ماسبيرو" من إنتاج القناة األولى، و"برنامجالمذاع على القناة الثاني

( حلقة موزعة على 18مصر" المذاع على القناة الفضائية المصرية, وقد تم تحليل عدد )
( أى دورة 2021-3-31 إلى 2021-1-1الثالث برامج طبقت خالل الدورة البرامجية من )

 .( حلقات من كل برنامج6برامجية بواقع )
ئية البي وقد أسفرت النتائج عن: من واقع رأي خبراء العلوم البيئية تم وضع قائمة بالقضايا
ل رق داالتي يمكن تناولها بإستخدام التقنيات السينمائية الحديثة بالتليفزيون المصرى وجود ف

لصالح من يؤيدون إمكانية إستخدام  0,05إحصائيًا بين المبحوثين عند مستوى معنوية 
 ؛ون يؤيد يات السينمائية الحديثة فى تناول القضايا البيئية بالتليفزيون المصرى عن من الالتقن

 لصالح من يستخدمون الوسائل التليفزنية 0,05وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 
 .لمصرى افى تناول القضايا البيئية عن من يستخدمون التقنيات السينمائية الحديثة بالتليفزيون 
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ن إعالمية لإلنتاج اإلعالمى البيئى بالتليفزيو  أوصى البحث بضرورة تدريب كوادر قدو 
 المصرى بتقنيات سينمائية حديثة. 

 التليفزيون المصرى.، التقنيات السينمائية، : القضايا البيئيةالكلمات المفتاحية
 

 مقدمة
ات فى المجتمع يعتبر الفن السابع أو الفن السينمائى من أكثر الفنون واآلداب تأثيراً 

تثقيفيًا وتربويًا وهو أحد وسائل اإلعالم الهامة بوجه عام واإلعالم البيئى على وجه 
 الخصوص.

 جورجيا بوالية( تبليسى) مدينة فى عقد والذى البيئية للتربية الحكومى الدولى المؤتمر فىو 
 هذا رفهاع التى بيئيةال التربية فى ودوره اإلعالم على التركيز تم 1977 عام السوفيتى باإلتحاد
 يسري لما التربوية والخبرات المعرفة فروع لمختلف وربط توجية إعادة عملية" بأنها المؤتمر
, 1992 ,سمعان المسيح عبد) .البيئة بنوعية واإلرتقاء البيئية للمشكالت المتكامل اإلدراك

 الكوكب يشهدها التي المتالحقة التغيرات ظل في البيئة على الحفاظ ثقافة ترسيخإن  (7ص
 يزلتعز  كأداة  األدب على عتماداً إ  النشء لدى البيئية التوعوية الثقافة نشر تستوجب والتي

 ( 11ص  2020 ،رفعت ريهام) .البيئية والقضايا المفاهيم مع التعاطي على اإلقبال
 أن يمكنها البيئية والقضايا المشكالت تناول فى الفنون  توظيف فإن األساس هذا على

 من واحدة السينمائية الفنون  أصبحت ثم ومن ,القيمة عالى وتثقيفى وإعالمى تربوى  بدور تقوم
 األخرى وسائرمؤسسات اإلعالم وسائل شأن شأنها المجتمع داخل التربوية القوى  أعمدة

 (6 ص ، 2016 ،إبراهيم فاروق ) المجتمع.
 التعريف فى المبذولة ودالجه عليها تعتمد التى الرئيسة األجنحة أحد البيئي اإلعالم ويمثل

 البيئة بقضايا الوعي تنمية فى هاماً  دوراً  اإلعالم وسائل ؤديوت القضايا بتلك والتوعية
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 التنمية مفاهيم ونشر البيئة تجاه ومسئولياته بواجباته المواطن شعور وتعمق ومشكالتها
 (3ص ،2009 الديب، )هبه. المستدامة

  لمد فى ظل العمل السينمائى الذى ظل باقيًا و إن الصورة السينمائية هى العنصر الوحي
ى يستطيع التدفق التكنولوجى المذهل للصورة السينمائية الرقمية أن يؤثر فيه أو يعمل عل
لتى إستبداله, األمر الذى جعل صناعة السينما تتركزفى جودة الصورة السينمائية المعروضة ا

الذى طرأ على صناعة العجائن  لم يستطيع أحد الوصول إليها نتيجة التطور الكبير
 الفوتوغرافية الحساسة, وبالشكل الذى أكد للكثيرين أن فن الصورة هو العنصر السينمائى

 (226, ص2019الوحيد الذى سيتمكن من البقاء فى هذه الصناعة الفنية. )ماجدة الدعامسة, 
ة لحديثاالسينمائية ومن ثم فإن تناول القضايا والمشكالت البيئية أولى بإستخدام التقنيات 

رية بكافة إمكانياتها رغبة فى وصول تلك القضايا إلى أقصى درجات اإلهتمام باألفالم التجا
 ون بالتليفزي ةالخدمي البرامجبعض  لتقييم البحث هذا سعى هنا منو عالية الجودة والتكلفة,

 وذلك فيها عفوالض القوة جوانب على والوقوف طبيعتها تحديد خالل من ذلك ويتبلور المصرى 
 لبيئىا الوعى يحقق بما البيئية المعلومات من محتواها وكفاية مناسبة لتحديد مضمونها بتحليل
  . الحديثة السينمائية بالتقنيات تناولها وكيفية البيئية المعلومات بنشر

 

 البحث  مشكلة
لفن بر ايشهد العصر الحالى تطورًا هائاًل للتقنيات الحديثة فى اإلعالم العالمى, ويعت

دانيًا ًا ووجمعرفي واألكثر ثأثيراً  السينمائى أحد وسائل اإلعالم الهامة التى يعتمد عليها الجمهور
 .تراتيجيات التعليم الهامة أيضاً وسلوكيًا, باإلضافة لكونه أحد إس

ا لقضايومن هنا جاءت الحاجة إلى دراسة إستخدام التقنيات السينمائية الحديثة فى تناول ا
ت البيئية فى جمهورية مصر العربية على وجه العموم وبالتليفزيون المصرى على والمشكال

 وجه الخصوص, وذلك ألنه يعتبر من مصادر التثقيف الهامة لكل فئات المجتمع.
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 وقد تم تحديد أبعاد هذه المشكلة من خالل ما يلى:
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 أواًل: باإلطالع على توصيات ومقترحات الدراسات السابقة:
مائيين بعرض القضايا البيئية بأفضل الوسائل من حيث تضافر عنصرى إهتمام السين .1

 (308, ص 2007 الصورة والصوت فى التعبير السينمائى. )أحمد جميل،
حتوى ت الماإلستفادة من القوالب الفنية األكثرجاذبية لشد إنتباه المشاهد وربطه بالبرامج ذا .2

 (114, ص 2019البيئى. )نجالء محروس، 
فى  العلوم والتكنولوجيا على العديد من القيم البيئية اإليجابية المؤثرةتحتوى برامج  .3

 (381, ص2016 ،)حسن مكاوى  المشاهدين ولكنها تفتقد التقديم فى شكل جذاب.
(, ودراسة )ريم ۲۰۰6 ،(, ودراسة )فاروق إبراهيم2004 ،وأيضًا دراسة )رضا بهي الدين

, (Ronald E. and Jill Parker, 2009(, ودراسة )رونالد وجيل باركر 2008 ،عبود
-Kreg El, ودراسة )كريج التنجر  (Joel J. Davis 2010  جول ودافيد)ودراسة 

(Tenger, 2010 (. 2014 ،, ودراسة )نهله المدنى 
ين العاملو قام بها الباحثون على عينة من السادة الخبراء  من خالل دراسة إستطالعية ثانيًا:

م فى زيون واإلعالم، وذلك بعمل إستمارة إستطالع رأى لمعرفة آرائهفى مجال السينما والتليف
رى، المص إستخدام التقنيات السينمائية الحديثة لتناول القضايا والمشكالت البيئية بالتليفزيون 

عالمية ( فى المواد اإل%90تبين أنه يتم إستخدام التقنيات السينمائية بنسبة كبيرة تصل إلى )
 " TV Ushuaïaقنوات العالمية مثل القناة الفرنسية البيئية المتخصصة "البيئية فى معظم ال

ة ليفزيونية التوذلك فى إنتاج األفالم السينمائية الوثائقية والتسجيلية والروائية واألعمال الدرامي
ك ام تلوالبرامج, وأيضًا إعالنات التوعية البيئية، وهى نسبة كبيرة جدًا وذلك يوضح مدى إهتم

ت شركا ستخدام التقنيات السينمائية الحديثة فى تناول القضايا البيئية مثلما تتعاملالدول بإ
( %10) اإلنتاج السينمائي الكبرى مع األفالم التجارية ذات العائد المادى الضخم, فى مقابل

 (67ص  2020 ،)إخالص حمدان. فقط يستخدمون الوسائل التقليدية
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ينة من البرامج الخدمية )برنامج الكوكب وتبين أيضًا من إطالع الباحثون على ع
قية وثائ األخضر(, وذلك نظرًا لقلة إنتاج التليفزيون المصرى ألى مواد إعالمية سواء درامية أو

 أنه يتم إستخدام الوسائل التليفزيونية 2021و  2020أو إعالنية أو توعوية خالل عامى  
ت السينمائية وذلك فى صورة ( فقط يستخدمون التقنيا%25(، فى مقابل )%75بنسبة )

 . إستعانة بمقاطع من أفالم سينمائية مصورة من قبل بالفعل, مما إستدعى القيام بالدراسة
 

 أسئلة البحث
يون تليفز ما القضايا البيئية التى يمكن تناولها بإستخدام التقنيات السينمائية الحديثة بال -1

 المصرى؟
 الحديثة فى تناول القضايا البيئية؟ما مدى تناول التليفزيون المصرى للتقنيات  -2
ام إستخدو ما اإلختالفات بين تناول القضايا البيئية بإستخدام التقنيات السينمائية الحديثة  -3

 الوسائل التليفزيونية التقليدية؟ 
ية المقترح إلستخدام التقنيات السينمائية الحديثة فى تناول القضايا البيئ ما التصور -4

 بالتليفزيون المصرى؟
 

 داف البحثأه
ئية تحليل بعض المواد اإلعالمية بالتليفزيون المصرى التى قد تستخدم التقنيات السينما -1

 الحديثة فى تناول القضايا البيئية.
ت تقنياتفسير أساليب اإلنتاج التليفزيونى فى تناول القضايا البيئية وإمكانية إستخدام ال -2

 السينمائية الحديثة.
نحو اإلهتمام بالبيئة من خالل إعتمادهم على وسائل الكشف عن إتجاهات المبحوثين  -3

  اإلعالم.
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 أهمية البحث
منه  يمكن أن تساعد نتائج البحث فى بناء األساس النظرى الذي قد ينطلق األهمية النظرية:

 ة.لحديثاإعداد مواد إعالمية ودرامية لتوعية المواطنين بيئيًا بإستخدام التقنيات السينمائية 
ة الدول قد تفيد نتائج البحث القائمين على العملية التنظيمية في وزارة قية:األهمية التطبي

نية لإلعالم المصرية في تطبيق وتوجية عمليات إعداد )األفالم والمسلسالت والحمالت اإلعال
 والبرامج  البيئية المتخصصة( بإستخدام التقنيات السينمائية الحديثة.

 

 حدود البحث
، حديثةر البحث على الجوانب التى يتضمنها: التقنيات السينمائية اليقتص الحدود الموضوعية:

 القضايا البيئية، والمواد اإلعالمية البيئية بالتليفزيون المصرى.
 )مواد سينمائية، وفيديوهات, ومواد سمعية(. حدود الفئة:

 (. 2021 - 2020يتم تطبيق الدراسة فى الفترة الواقعة بين ) الحدود الزمانية:
 .القاهرة يتم تطبيق الّدراسة في التليفزيون المصرى, ماسبيرو, ود المكانية:الحد

 

 أدوات البحث
 يمكن إستبيان موجه لخبراء العلوم البيئية لقياس أهمية القضايا والمشكالت البيئية التى -1

 تناولها بإستخدام التقنيات السينمائية الحديثة. 
وجهة يثة مية بإستخدام التقنيات السينمائية الحدإستبيان لقياس إمكانية تناول القضايا البيئ -2

 لخبراء السينما والتليفزيون.
ئات إستمارة تحليل مضمون المواد اإلعالمية البيئية في التليفزيون المصرى بإستخدام )ف -3

 محتوى اإلتصال ماذا قيل، وفئات شكل اإلتصال كيف قيل(.
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 منهج البحث
ر ه المنهج الذي يهتم بدارسة حاضر الظواهالمنهج المناسب، ألن وهو :المنهج الوصفي

 و عدةأواألحداث، ويقوم على رصد ومتابعة دقيقة للظاهرة بطريقة كمية أونوعية في فترة زمنية 
فترات، من أجل التعرف عليها من حيث المحتوى والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد في 

 (43 - 42ص ، 2000)ربحى عليان, ومصطفى غنيم،  .فهم الواقع وتطويره
 

 مجتمع البحث وعينته
 يتألف المجتمع األصلي من جميع المواد اإلعالمية التى تتناول القضايا البيئية في

(، أما عينة البحث للدراسة التحليلية تم 2021و 2020التليفزيون المصرى فى عامى )
 نامجمنها "بر  إختيارها بالطريقة العشوائية من المواد اإلعالمية تمثلت فى البرامج الخدمية

، ألولىالكوكب األخضر" المذاع على القناة الثانية و"برنامج هنا ماسبيرو" من إنتاج القناة ا
( 18و"برنامج مباشر من مصر" المذاع على القناة الفضائية المصرية, وقد تم تحليل عدد )

-31 إلى 2021-1- 1حلقة موزعة على الثالث برامج طبقت خالل الدورة البرامجية من )
 ( حلقات من كل برنامج.6( أى دورة برامجية بواقع )3-2021

فردة ( م83والدراسة الميدانية لعينة عشوائية بسيطة من خبراء العلوم البيئية قوامها )
 ( مفردة.85وعينة عشوائية من خبراء السينما والتليفزيون قوامها )

 

 مصطلحات البحث
کمصطلح لغوي بإنه "مجموعة  Techniqueعرف المجمع اللغوي لفظ التقنية  التقنيات:

العمليات التي يمر بها أى عمل فني أو صناعي حتى يصبح منتجًا قائمًا"، وهذا يعني أن لفظ 
التقنية ليس قاصرًا على المهارة الحرفية أو البراعة اليدوية في إنتاج أي عمل، بل إنه يعني 
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ر الفكرة حتى يتحقق العمل في جوانب عديدة من العملية اإلبداعية للمصمم بدءًا من تصو 
صورته النهائية، وُيقسم أحمد عبد الحفيظ التقنيات إلى أنواع قد تجتمع کلها أو بعضها أو 

 يسود أحدها في تصميم واحد وهي کالتالي:
 .تقنيات ترتبط باستخدام األدوات والوسائل المختلفة والتكنولوجيا الحديثة 
 .تقنيات ترتبط بطريقة األداء نفسها 
 نيات ترتبط بالقدرة على توليف أکثر من خامة في العمل الفني.تق 
 يل, أبر 46 تقنيات ترتبط بإستغالل إمكانيات الخامة. )مجلة بحوث التربية النوعية, عدد 

 ( 472ص  ,2017
 فيلمولوجيا: علم حديث يهدف إلی دراسة أصول الفن –علم السينما  الفن السينمائى:

رفة ة ومعة والفلسفية والفكرية والجمالية واإلقتصادية واإلجتماعيالسينمائى من النواحى الحرفي
 .أسباب تطور التعبير فى األفالم وقوة تأثيره على المشاهدين والعمل على تحسين مستواه 

بشور،  )معجم المصطلحات السينمائية، مارى تريز جورنو، إدارة ميشيل مارى، ترجمة فائز
 (.2007 ،جامعة باريس السربون الجديدة

 بيئيةيقصد بالقضايا البيئية كل ما يطرح من الموضوعات والمشكالت ال القضايا البيئية:
والتي تحدث نتيجة إختالل توازن المنظومات البيئية وتتطلب مساهمة الجماهير في حلها 

 (۱۲ص  ۱۹۹۲ ،)عبد المسيح سمعان .وتجنب حدوثها
 

 الدراسات السابقة
ساليب العلمية والتقنيات الحديثة فى التصميم "األ (:2004دراسة رضا بهي الدين )

السينمائية والتليفزيونية بمدينة اإلنتاج  الداخلى واإلستفادة منها في تصميم وتنفيذ المناظر
اإلعالمى بمصر"، هدفت الدراسة إلى: إستعراض تاريخ نشأة السينما والتليفزيون وأهم 
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عالمية، وعرض القيم الفنية والتشكيلية اإلتجاهات الفكرية لتصميم الديكور في السينما ال
فى تصميم المنظر، تم عمل دراسة ميدانية إلستوديوهات مدينة  لإلضاءة واللون والتصوير

اإلنتاج اإلعالمى، وتحدث عن تطور األساليب التكنولوجية المستخدمة في تنفيذ المنظر، 
ئعة اإلستخدام, وتقنيات الخدع ودراسة األساليب الجمالية والوظيفية فى اللدائن والخامات الشا

والمؤثرات الخاصة في تنفيذ المنظر. أهم نتائج الدراسة: تم إقتراح إستخدام خامات اللدائن في 
تصميم وتنفيذ أحد البرامج التليفزيونية باإلستوديوهات المصرية، كما إقترح إستخدام الخدع 

ی بالمنطقة الفرعونية بمدينة والمؤثرات الخاصة بإستخدام الكمبيوتر فى تنفيذ منظر خارج
 اإلنتاج اإلعالمی.

يقية على "قضايا البيئة في السينما الروائية: دراسة تطب (:۲۰۰6دراسة فاروق إبراهيم )
م التيار الواقعى في السينما المصرية"، هدفت الدراسة إلى: التركيز في قصور وخلواألفال

، ألفالماتحليل وتقويم لها فى هذا النوع من الروائية فى معالجتها للقضايا البيئية وعدم وجود 
ئة؟" البي والتساؤل الرئيسي لهذه الدراسة هو "ما مدى تناول األفالم الروائية الواقعية للقضايا

ة لبيئياوالتعرف على البعد البيئي في السينما الروائية المصرية من خالل وضع معايير لألبعاد 
ايا يمية للحكم على هذه األفالم ومدى تناولها للقضفي األفالم الروائية, ووضع مقاييس تقو 

ت فقط من أفالم العينة عالجت مشكال ۰٫05وأهم نتائج الدراسة: أن نسبة  .ومشكالت البيئة
 وقضايا بيئية مما يعنى القصور الواضح لمثل هذه النوعية من السينما، كما أن معظم هذه

 ية أى قد يكون سلوك البطل هوالمعبرعناألفالم لم تكن ذات نزعة بيئية مطلقة وإنما نسب
شكل مشكلة بيئية وإن لم يكن الفيلم عن البيئة. التوصيات: عرض وتقديم المشكالت البيئية ب

ي ومضمون يتفق مع المفاهيم المعاصرة للبيئة ومشكالتها المتعددة، وأن يكون القصد البيئ
 بيئة.ا بتضمين أعمالهم مشكالت الواضحًا فى الطرح والمعالجة الفنية، وأن يهتم کتاب السينم



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  محمود احمد لبيبأحمد 
 

 2022 ، يونيوثانيالسادس، الجزء ال العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

59 

لمية، القضايا البيئية في السينما الروائية المحلية والعا (:2007دراسة أحمد جميل )
بيئية يا الوهدفت الدراسة إلى: التعرف على مدى تناول السينما الروائية المحلية والعالمية للقضا

ى محتو  ستخدم الباحث إستمارة تحليلكمًا وكيفًا وتقديم المقترحات التي تزيد من هذا المدى, إ
وجود  راسة:للقضايا البيئية في األفالم السينمائية الروائية المحلية والعالمية. وأهم نتائج الد

بة قصور کمی في تناول القضايا البيئية على مستوى العينتين المحلية والعالمية حيث أن نس
من  %24,24فالم العينة المحلية و من أ %15,15األفالم التى تتناول قضايا بيئية قليلة 

عض للب أفالم العينة العالمية، ومن مظاهر القصور الكمي أيضا أختفاء لبعض القضايا وتكرار
تعبير الفيلم الواحد على قضية واحدة، إن أفالم العينة المحلية تميل إلى ال اآلخر، وإقتصار

 لعينةانة العالمية، كما أن أفالم بالصوت فقط عن القضايا البيئية بنسبة أكبر من أفالم العي
الم من أف بالصوت والصورة معًا عن القضايا البيئية بنسبة أكبر العالمية تميل إلى التعبير

ن مإهتمام السينمائيين بعرض القضايا البيئية بأفضل الوسائل  التوصيات: العينة المحلية.
 السينمائى. عنصرى الصورة والصوت فى التعبير حيث تضافر

ر : "العالقة بين التقنيات الحديثة المستخدمة فى األخبا (200٨)سة ريم عبود درا
امج التقنيات المستخدمة في تقديم وعرض البر  ىعلهدفت الدراسة التعرف  ،والمستوى المعرفى"

عربى مستوى معرفة الجمهور ال ىعلوالنشرات اإلخبارية في القنوات الفضائية العربية وأثرها 
قت حول القضايا واألحداث الجارية, وذلك فى إطار نظرية فجوة المعرفة. طبالمصرى والسورى 

 60عينة من نشرات األخبار لمدة شهر كامل بمعدلعلى  الدراسة أسلوب تحليل المضمون 
لى: إتوصلت الدراسة  2006نشرة إخبارية بكل من قناة الجزيرة وقناة العربية خالل شهر مايو 

درجة إستخدامًا للتكنولوجيا في عرض األخبار، حيث تجذبهم بال للقناة األكثر تفضيل الجمهور
 األولى.
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 :بعنوان (Ronald E. and Jill Parker, 2009)دراسة رونالد وجيل باركر 
A Public's Environmental Information Sources and Evaluations of Mass 

Media. 

، هدفت الدراسة: التعرف على دور دور اإلعالم كمصدر للمعلومات البيئيه لدى الجمهور
اإلعالم كمصدر للمعلومات البيئية من خالل إعداد إستبيان يحتوى على عدد من األسئلة 

مفردة من خالل  (335)المتنوعة للتعرف على مدى الوعى البيئى لدى عينة مكونة من 
لوماتهم % من مفردات العينة على مع 22المقابلة الشخصية معهم، نتائج الدراسة: يحصل 
% من مفردات العينة بأنهم ال يعتمدوا  43البيئية من خالل وسائل اإلعالم فى حين ذكر 

على وسائل اإلعالم وهناك فروق دالة إحصائيًا بين مدى متابعة المعلومات وجاءت هذه 
 الفروق فى صالح من هم أكثر تعليمًا. 

 :بعنوان (Kreg El-Tenger, 2010) دراسة كريج التنجر
Television for the Environment in india Development communication 

ة: لدراسإستخدام التليفزيون فى نشر المعلومات البيئية وتنمية الوعى البيئى فى الهند، هدفت ا
ى كل قدم فإلى إنتاج سلسلة من األعمال التليفزيونية التعليمية تأخذ شكل المجلة التليفزيونية ي

من خالل معلومات تفصيلية عنها وعن أساليب وطرق حلها ثم يتم بعد حلقة مشكلة بيئية 
يئى العرض المناقشة لتحديد اإلستفادة منها أو إلى أى مدى إستفاد المشاهد من المضمون الب

دة المقدم. أهم نتائج الدراسة: أثبتت التجربة تفوق التليفزيون فى نشرالوعى البيئى وزيا
 البيئة وقضاياها.المعلومات البيئية عن مشكالت 

 : بعنوان(Joel J. Davis, 2010): دراسة جول ودافيد
The Effects of Message Framing on Response to Environmental 

Communications  
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لة، تأثير شكل وطريقة صياغة اإلعالم البيئى على اإلتجاهات والسلوكيات البيئيه المسؤ 
نتائج  .مفردة (909)لى عينة إختيارية عددها هدفت الدراسة: من خالل إستبيان طبق ع

ف الدراسة: أكدت جميع مفردات العينة اإلحتياج إلى اإلعالم البيئى ولكن بشكل نسبى يختل
ستوى بإختالف السمات الديموجرافية والمستويات العمرية، كما أن هناك عالقة إرتباطية بين م

 ؤثرلية تسالة التى على درجة عالية من المسؤ الرسالة والسلوك البيئى المتعلم وهذا يعنى أن الر 
ى على إتجاهات وسلوكيات من يتابعها وعلى هذا إن مشاركة الفرد الفعالة فى السلوك البيئ

 من خالل وسائل اإلعالم. يمكن أن يعزز
دماج إل"برنامج تدريبى لتنمية المعارف ومهارات التخطيط  (:2014دراسة نهله المدنى )

عارف رامج التليفزيون لدى القائمين باإلتصال". هدفت الدراسة: تنميه المالبعد البيئي في ب
داد سة إعالبيئية ومهارات التخطيط لبعض البرامج البيئية لدى القائمين باإلتصال وتناولت الدرا

صال قائمه بأهم القضايا البيئية الملحة. أهم نتائج الدراسة: توجد فروق بين القائم باإلت
ج. المعارف قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح تطبيق البرنام بية في إختبارللمجموعة التجري

 قوميةالتوصيات: تطبيق البرنامج التدريبي على القائمين باإلتصال بالقنوات التليفزيونية ال
 والخاصة. 

ًا وتمت اإلستفادة من الدراسات السابقة فى تحديد مشكلة البحث واإلطار المعرفى وأيض
ر بحث الميدانية والتحليلية, وتوضيح مدى تأثير وسائل اإلعالم على الجمهو بناء أدوات ال

 نتيجة إعتماده عليها.
 

 فروض البحث
ية وجود فرق دال إحصائيًا بين إستخدام الوسائل التليفزيونية فى تناول القضايا البيئ .1

 وإستخدام التقنيات السينمائية الحديثة بالتليفزيون المصرى.
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 مائيةئيًا بين المبحوثين, من يؤيدون إمكانية إستخدام التقنيات السينوجود فرق دال إحصا .2
 الحديثة فى تناول القضايا البيئية بالتليفزيون المصرى ومن ال يؤيدون.

 

 اإلطار النظري
يعتمد هذا البحث في تكوين إطاره الفكرى على مدخل اإلعتماد على وسائل اإلعالم, 

ولت تفسير العالقة بين الجمهور المتلقى, و وسائل والتى تعد من أهم النظريات التي حا
" إطار لنظرية 1976اإلعالم، فقد وضع كل من "ساندرا بول روکتيش وميلغين ديلغير 

بًا ة مركنظرية بيئية" تنظر إلى المجتمع بإعتبار " اإلعتماد، يمكن القول أن نظرية اإلعتماد هي
 هذه اإلرتباطات والعالقات.تسود بين أجزاءه إرتباطات، ومن ثم يحاول تفسير 

Lowrey, W., 2004 p.339)) 
ات, لمنظموتقدم النظرية مفهومًا معقدًا للعالقات التى يندمج فيها األفراد ,والمجموعات وا

 Loges,William e 1994 p.6)والنظم مع نظام وسائل اإلعالم. )
 اإلعتماد بين وكما يوحى إسم النظرية فإن العالقة الرئيسية التى تحكمها هى عالقة

الم وسائل اإلعالم والنظام اإلجتماعى والجمهور, وقد تكون هذة العالقة مع نظم وسائل اإلع
من و  السينما. –التليفزيون  –الراديو  –المجالت  –مع أحد أجزائها مثل الصحف  جميعها, أو

 اراً آثتصال األهداف الرئيسية لنظرية اإلعتماد محاولة معرفة األسباب التي تجعل لوسائل اإل
 قوية ومباشرة أحيانًا، وفي أحيان أخرى تكون لها تأثيرات ضعيفة وغير مباشرة.  

 تقوم على ركيزتين أساسيتين: ركائز نظرية اإلعتماد:
األهداف: هناك أهداف لألفراد والجماعات والمنظمات يسعون لتحقيقها من خالل  -1

 المعلومات التى توفرها مصادر اإلتصال المختلفة. 
المصادر: يسعى األفراد والمنظمات إلى مصادر مختلفة لتحقيق أهدافهم، وتقوم وسائل  -2

 اإلعالم بجمع المعلومات ثم تنسيقها وتنقيحها، وأخرى نشر وتوزيع المعلومات. 
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 ويستخدم "ديغلير وروکتيش" مفهوم المعلومات لالشارة إلى الرسائل اإلعالمية. 
 ل اإلتصال: أهداف إعتماد الجمهور على وسائ

 الفهم: بهدف معرفة وفهم ما يدور في البيئة المحيطة. -أ
 التوجية: تقوم وسائل اإلعالم بتوجية الجمهور في إطار أخالقيات المجتمع وضوابطه.-ب
 التسلية: يعتمد األفراد على وسائل اإلعالم لتلقى موضوعات ترفيهية.-ج

 (320, 315, 314, ص ,1998, )السكانية( والخاصة. )حسن مكاوى وليلى السيد 
 تأثيرات اإلعتماد على وسائل اإلتصال:

 : وتشمل السياق القيمى العام لألفراد. أواًل: التأثيرات المعرفية
تجاوز مشكلة الغموض الناتجة عن تناقص المعلومات التي يتعرض لها الفرد، أو نقص  -1

 ث.المعلومات أوعدم كفايتها لفهم األحداث أو تفسير هذه األحدا
يات تشكيل اإلتجاهات: حيث تقوم وسائل اإلتصال دائمًا إلثارة األفراد لإلهتمام بالشخص -2

 والموضوعات واألحداث وتكوين إتجاهات حيالها.
يا ترتيب اإلهتمامات: تقوم وسائل اإلتصال بدور في ترتيب إهتمامات الجمهور نحو القضا -3

 واألحداث واألشخاص.
إلتصال دورًا في توسيع إعتقادات الجمهور حول توسيع اإلعتقادات: تلعب وسائل ا -4

 األحداث واألشخاص والجماعات األخرى.
 تصال:أبرز التأثيرات الناتجة عن اإلعتماد على وسائل اإل ثانيًا: التأثيرات الوجدانية:

ية العاطفي: هناك نتائج توصلت إلى أن التعرض الكثيف للعنف في المواد اإلعالم الفتور -أ
 عاطفى. ونية يؤدي إلى فتورخصوصًا التليفزي

لخوف الخوف والقلق: عندما تعرض وسائل اإلعالم مواد عنيفة تثير شعورًا لدى األفراد با -ب
 والقلق أن يكونوا ضحايا محتملين لهذه الحوادث. 
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يجد  دعم الروح المعنوية أو دعم الشعور باإلغتراب: لوحظ أن إغتراب الفرد يزداد حين ال -ج
ن أيمكن عبرة عن ثقافته وإنتماءاته المعرفية والسياسية والدينية، و رسائل وسائل اإلعالم م

 تلعب وسائل اإلعالم دورًا إيجابيًا في رفع الروح المعنوية لألفراد.
يين ديغلير وروكتيش" عن التنشيط والخمول كأثرين سلوك: تحدث "اآلثار السلوكية :ثالثاً 

, 2020الحاج, نظريات اإلعالم واإلتصال  )كمال رئيسيين إلعتماد الفرد على وسائل اإلعالم.
 ( 145ص 

 لعديداتضع نظرية اإلعتماد نموذج يوجد فيه  مميزات نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالم:
نى . يتبمن اآلثار المتوقعة، مع اإلبتعاد عن النماذج الداعمة نتيجة عدم تأثير وسائل اإلعالم

ت نظرياأكبر من المتغيرات الفردية. وتعتبر من ال النموذج الظروف التاريخية والبنائية بصورة
  المفضلة لدى األغلبية.

Nancy Signorielli "Op. Cit", p35, James Shanahan 

 تقوم نظرية اإلعتماد على عدة إفتراضات وهى: إفتراضات نظرية اإلعتماد:
دور ي األكبر، و أواًل: يكمـن أسـاس تـأثير وسائل اإلعالم في العالقة بين النظام اإلجتماع

 ت لـيسوعالقات الجمهور بوسـائل اإلعالم وتحـدث التـأثيرا وسائل اإلعالم فـي هـذا النظـام،
ن أسـبب ببسـبب وسـائل اإلعالم والمصـادر القويـة التـي تفـرض هـذه التـأثيرات، ولكـن أيضـا 

بات ت ورغين لتلبيـة حاجاوسائل اإلعـالم تعمـل بطريقـة معينـة فـي إطـار نـظـام إجتمـاعي معـ
 معينة لجمهور معين.

ي فهـم يس فـثانيًا: إن درجـة إعتمـاد الجمهور على معلومـات وسـائل اإلعـالم هـي المتغيـر الـرئ
 مـتـى ولمـاذا تغيـر وسـائل اإلعالم معتقدات الجمهور وشعوره وسلوكه.

لـرئيس االجمهور هـي المتغيـر على وسـائل اإلعـالم درجـة إعتمـاد  جودة تقديم المعلومات
 فـي فهـم مـتـى ولمـاذا تغيـر وسـائل اإلعالم معتقدات الجمهور وشعوره وسلوكه. 
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 م.ثالثًا: في المجتمع الصناعي األمريكي وغيره يصبح الفرد أكثر إعتماد على وسائل اإلعال
 وذلك: )ا( لفهم العالم اإلجتماعي أو المجتمع.

 معنى وتأثير في المجتمع.)ب( ولكي يكون لتصرفتنا 
 )ج( وللخيال والهروب.

ظـم كلمـا عـو كبـر أرابعًا: كلمـا تعـظـم حاجاتنـا )مـن وسـائل اإلعالم( كلمـا كـان إعتمـدنـا عليـهـا 
 ك الـذينأولئـتأثير هـا ورسائلها علينـا، وال يتساوى كـل األفـراد فـي التـأثر بوسائل اإلعالم، ف

 وكيتش،ر )ميلفين ديفلير وساندرا بال  ـن وسـائل اإلعالم يعظـم إعتمـادهم.تعظـم حـاجـاتـهم م
1993) 

ويرى الباحث أن إستخدام التقنيات السينمائية الحديثة فى تناول القضايا البيئية 
تصال اإلعتماد على وسائل اإل يرتبط بأهداف وركائز وإفتراضات وتأثيرات بالتليفزيون المصرى 
 دراسةوالسلوكية, ويمكن إبراز كيفية توظيف اإلطار النظرى فى موضوع ال المعرفية والوجدانية

 بعرض المتغيرات اآلتية:
عتماد السينمائية الحديثة, كلما زاد إ  كلما زاد عامل الجذب واإلبهار بإستخدام التقنيات -1

وكى, الجمهور على وسائل اإلعالم والتأثير على الجانب المعرفى والوجدانى وبالتالى السل
 تلبية إحتياجاتهم.و 

ر ن أكثإعتماد المبحوثين على إستخدام التقنيات السينمائية الحديثة فى وسائل اإلعالم يكو  -2
 تأثيرًا على الجانب المعرفى والوجدانى والسلوكى.  

 وبناء على ذلك تم وضع فروض البحث.
 

 إجراءات البحث
ة لسينمائينيات اناولها بإستخدام التقما القضايا البيئية التى يمكن ت" لإلجابة على السؤال األول:
  "الحديثة بالتليفزيون المصرى؟
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ة بوزارة ( مفردة من الخبراء في مجال العلوم البيئي83قام الباحثون بمقابلة عينة قوامها )
مى الدولة لشئون البيئة, وكلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس, والمركز القو 

ة نمائيى القضايا البيئية التى يمكن تناولها بإستخدام التقنيات السيللبحوث, وذلك للتعرف عل
     الحديثة.

وث التل - تلوث التربة -تلوث المياة  -تلوث الهواء  :لتحديد قائمة بالقضايا البيئية كاآلتى
ى التلوث اإلشعاع -التلوث السمعى  -التلوث البصرى  -الحفاظ على  الموارد  -بالمخلفات 

 .التلوث البيولوجى -الحرارى التلوث  -
 -مشكلة التصحر -التنوع البيولوجى -اإلحتباس الحرارى  -التلوث الكيميائى

 اإلنفجار -أطفال الشوارع  -مشكلة األمية  -مشكلة الفقر  -مشكلة البطالة  -العشوائيات
 . التلوث األخالقى والثقافى -السكانى

ل ى تناو لتليفزيون المصرى للتقنيات الحديثة فما مدى تناول ا" لإلجابة على السؤال الثانى:
 "القضايا البيئية؟

إشتملت  قام الباحثون بإعداد صحيفه إستبيان آلراء الخبراء في مجال السينما والتليفزيون,
على عدة محاور للتعرف على مدى تناول التليفزيون المصرى للتقنيات الحديثة فى تناول 

 اآلتية:القضايا البيئية. بإتباع الخطوات 
 اإلطالع على األدبيات ومراجعة البحوث والدارسات ذات الصلة بموضوع أداة اإلستبانة -1

 (2009إسماعيل صبرى,  )اإلستفتاءات( كدراسة )محب محمود الرافعى, وماهر
ية تحديد الهدف من اإلستبيان: إستفتاء لتحديد درجة أهمية إستخدام التقنيات السينمائ -2

ون ليفزيلبيئية بالتليفزيون المصرى, موجة إلى خبراء السينما والتالحديثة تناول القضايا ا
 واإلعالم.
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ية, ( مفردة تمثل قائمة بالقضايا البيئ21تحديد نوع اإلستبيان: ليكرت خماسى مكون من ) -3
مكن ي ومن أجل الحكم على المتوسطات الحسابية بأنها )يمكن تناولها بدرجة كبيرة جدًا أو

مكن ي يمكن تناولها بدرجة ضعيفة أو يمكن تناولها إلى حد ما أو وتناولها بدرجة كبيرة أ
 تناولها بدرجة ضعيفة جدًا(.

 ( فى الخانة المطلوبة.تحديد تعليمات اإلستبيان: يتم وضع عالمة ) -4
 بناء أداة البحث بصورتها األولية: الغالف والتعليمات وصفحة بنود اإلستبانة. -5
ة باإلستعانة بخبرات المختصين الجامعيين والسادة المحكمين إلجراء ضبط اإلستبان -6

 التعديالت الالزمة للتأكد من سالمة وصدق اآلداة.
 ( لقياس الثبات، بعد تصميمTest-Re-Testوثبات األداة: تم إجراء إختبار قبلى ) -7

 ، ثم( مفردة8) من عينة الدراسة %10اإلستمارة وذلك من خالل تطبيق اإلستمارة على 
ووجد  ( يوم للمقارنة بين اإلجابتين على نفس المفردات،15إعادة تطبيقها مرة ثانية بعد )

وهى درجة  %90تطابق أغلب األسئلة التى تم قياس ثباتها، وبلغ معامل الثبات الكلى 
 مقبولة لثبات اإلستمارة وهذا يعنى أن اإلستمارة قابلة للتطبيق. 

ت الحظانهائية بعد التأكد من سالمتها العلمية بعد تنفيذ مإخراج أداة البحث في صورتها ال -8
 السادة المحكمين من حذف وإضافة البنود والتدقيق اللغوى.

بالمعهد  ( مفردة85تطبيق األداة على عينة عشوائية من خبراء السينما والتليفزيون قوامها )  -9
, تليفزيون ا والتوغرافيا والسينمالعالى للسينما بأكاديمية الفنون الهرم واألسكندرية, وبقسم الفو 

 كلية الفنون التطبيقية, جامعة حلوان.
 التحليل اإلحصائى المناسب للنتائج. -10

ت لتقنياما اإلختالفات بين تناول القضايا البيئية بإستخدام ا"لإلجابة عن السؤال الثالث: 
  "السينمائية الحديثة وإستخدام الوسائل التليفزيونية التقليدية؟
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خالل الدراسة اإلستطالعية التى قام بها الباحث لمعرفة آراء القيادات وذلك من 
راء والعاملون بالتليفزيون المصرى والسينمائيين, وأيضًا من مالحظات السادة المحكمين وخب

أنه  على السينما والتليفزيون واإلعالم باإلستبيان وإستمارة تحليل المحتوى، جميعهم أجمعوا
ة نمائية فى الماضى بين تناول القضايا البيئية بإستخدام التقنيات السيكانت اإلختالفات كبير 

لتشابة صبح اوإستخدام الوسائل التليفزيونية التقليدية، أما اآلن وبعد إستخدام الوسائل الرقمية أ
ودة جكبير بين الوسيلتين, ولكن تعتبر صورة الفيلم السينمائى الكيميائى الضوئى هى األعلى 

 جة التطور الكبير الذى طرأ على صناعة العجائن الفوتوغرافية الحساسة.حتى اآلن نتي
ية وأن هناك إمكانية إلستخدام التقنيات السينمائية الحديثة فى تناول القضايا البيئ

الدعم المالى الكافى  بشرط توفير بالتليفزيون المصرى فى األعمال الدرامية بشكل كبير
 ديثةدولة نظرًا لتكلفة إستخدام التقنيات السينمائية الحوالمناسب ومساندة جميع مؤسسات ال

 الشريط السينمائى(.)
 هي: األدوات التي إستخدمها الباحث

تم تصميم إستمارة تحليل المضمون لتحليل البرامج الخدمية منها "برنامج الكوكب 
امج "برنولى، واألخضر" المذاع على القناة الثانية و"برنامج هنا ماسبيرو" من إنتاج القناة األ

 مباشر من مصر" المذاع على القناة الفضائية المصرية.
 وقد شملت معايير إختيار القنوات التليفزيونية ما يلى:

 .مكانة القناة فى الوسط التليفزيونى من حيث النشأة والتطور 
 .إتساع دائرة تأثير القناة التليفزيونية على الجمهور العام 
 قدمها إجتماعيًا وسياسيًا وإقتصاديًا وثقافيًا.تنوع مضامين البرامج التى ت 

ركـزت العينـة المختـارة علـى البـرامج الحواريـة  :معايير إختيار البرامج التليفزيونيةوقد شملت 
الجماهيريـة ذات الشـعبية الواسـعة والتـأثير المتنـامى فـى الـرآى العـام بـالقنوات التليفزيونيـة 
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فـى ضـوء نتـائج الدراسـة اإلسـتطالعية تم تحديــد القنــوات والبــرامج عينــة المختـارة للدراسـة، و 
 الدراســة التحليليــة وشــرح مبــرارات إختيارهــا وأســماء البرامج.

 وشملت فئات التحليل:
 - ستخدمةالقوالب الفنية الم -القائم باإلتصال  –فئات الشكل: )البيانات األساسية للبرامج  -أ

 .مواقع وأساليب التصوير( - ة المشاهدين في البرنامجمشارك
 مداخل اإلقناع المستخدمة –فئات المضمون: )المواد الفيلمية والمؤثرات المرئية  -ب

مج القيم البيئية التي تناولتها البرا -اإلستماالت العاطفية  –اإلستماالت المنطقية 
 الخدمية(.

ت ذات الصلة بموضوع، أداة قياس تحليل وذلك بمراجعة األدبيات والبحوث والدارسا
 المحتوى.

يل قام الباحثون بتحليل محتوى البرامج فى ضوء القائمة كما يلى: إنطالقًا من أن تحل
 أحد األساليب الخاصة بالبحث العلمي والتى تهدف على الوصف محتوى البرامج الخدمية وهو

 .التحليلالموضوعى والكمى للمضمون الظاهرى للمادة محل 
 اإلجراءات التالية:  إعداد إستمارة تحليل المحتوى  وقد شمل إجراء

دى : الهدف من تحليل المحتوى فى هذا البحث هو معرفة متحديد الهدف من التحليلأواًل: 
ها من تقييمو إستخدام التقنيات السينمائية الحديثة فى تناول القضايا البيئية بالتليفزيون المصرى 

 ب المتبعة فى عرضها ومعرفة المشكالت التى تتعرض لها.حيث مضامينها واألسالي
: عينة البحث للدراسة التحليلية تم إختيارها بالطريقة العشوائية من تحديد عينة التحليلثانيًا: 

على محتوى الشكل الخاص بالتقنيات السينمائية الحديثة فى تناول  المواد اإلعالمية إعتماداً 
المصرى والتى يجب أن يتسم بها البرنامج والتى شملت تحليل القضايا البيئية بالتليفزيون 
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مضمون ثالثة برامج خدمية لما تتضمنه هذه البرامج من محتوى بيئى وكيفية التناول 
 (.2021و 2020التليفزيونى والسينمائى وتقييمه خالل عامى )

 :بناء وضبط أداة التحليلثالثًا: 
موضوع  –ية: أعد الباحث إستمارة محتوى البرامج صياغة أداة التحليل فى صورتها المبدئ -1

 –برنامج هنا ماسبيرو  –البحث تمثلت فى البرامج الخدمية )برنامج الكوكب األخضر 
( حلقة موزعة على الثالث برامج طبقت 18من مصر( وقد تم تحليل عدد ) برنامج مباشر

برامجية بواقع ( أى دورة 2021-3-31 إلى 2021-1- 1خالل الدورة البرامجية من )
الهيئة  2021 ،2020 ( حلقات من كل برنامج )الخطة اإلعالمية العامة خالل عام6)

 الوطنية لإلعالم(.
ضبط أداة التحليل: يقصد بضبط أداة التحليل للتأكد من صدق وثبات اإلستمارة ، ولقياس  -2

 الصدق تم إتباع الخطوات التالية:
ارة بعرضها على مجموعة من المتخصصين فى قام الباحثون للتحقق من صدق اإلستم -

قيق مجاالت اإلعالم البيئى للحكم على صالحية اإلستمارة فى قياس متغيرات الدرا سة وتح
 أهدافها ومراجعة للعبارات واألسئلة ومدى كفايتها.

تم إجراء التعديالت بإضافة بنود وإعادة صياغة أخرى وفق آراء وتعديالت السادة  -
 ح فى صورتها النهائية.المحكمين لتصب

يوم ويرتكز أبعادها على ورود, وعدد,  15وتم حساب الثبات بإعادة التحليل بفاصل زمنى  -
عامل وزمن, وطريقة التناول, بإستخدام معادلة "هولستى" لقياس معامل الثبات، وفقد بلغ م

مقياس %، وهي قيمة مرتفعة تدل على صالحية ال 89,5الثبات في هذه الد را سة نسبة 
 إلى حد كبير.
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ها إعداد : يقصد بفئات التحليل للمحتوى, مجموعة التصنيف التى تمتحديد فئات التحليلرابعًا: 
فى ضوء طبيعة المحتوى والهدف من التحليل, لكى تستخدم فى وصف هذا المحتوى بأعلى 

، 2009نسبة ممكنة من الموضوعية وبإسلوب سهل )محب الرافعى، وماهر صبرى، 
  (.125ص

ما قًا لوقد تم إختيار وحدات تحليل المحتوى في ضوء فئات التقنيات السينمائية الحديثة وف
ضع ورد بالمعيار الذى سبق إعداده. إستخدم الباحث بتحليل فئات الشكل للبرامج الثالثة مو 

)كيف قيل(؟ وأيضا فئات المضمون )ماذا قيل(؟ وما تتضمنه هذه  الدراسة؛ فئات الشكل
 البرامج.

 : هى وحدات التحليل )وحدات المحتوى( التى يمكن إخضاعهاتحديد وحدة التحليلامسًا: خ
ما ية. ولالنتائج الكم للعد والقياس بسهولة ويعطى وجودها أوغيابها أوتكرارها دالالت فى تفسير

ة كان الهدف من التحليل تقديم محتوى البرنامج فى ضوء فئات التقنيات السينمائية الحديث
 م إعدادها من قبل الباحثون.والتى ت

انت ككطريق للعد وفيها يتم ما إذا  : وقد إستخدم الباحث طريقة الظهورطريقة العدسادسًا: 
فئات التحليل موجودة أم ال فى المحتوى محل التحليل أى يقوم الباحث بتحديد وجود فئة 

ابقة سح الدراسات السالتحليل فى مادة التحليل من عدمه  للثالثة برامج، وقد قام الباحث بم
نها واألطر النظرية التى تناولت موضوعات القضايا البيئية فى وسائل اإلعالم بصفة عامة وم

 (2014 ونهله المدنى، ؛2006دراسات. )فاروق إبراهيم، 
يا وبناءًا على اإلستمارات التى تناولت محتوى وسائل اإلعالم للبرامج الثالثة للقضا

رصد و ة القياس لمحتوى التحليل الخاص بالدراسة وحدة العد والقياس البيئية, حدد الباحث وحد
 التكرارات فى موضوع الحلقات. 
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ويرى الباحثون اإلتفاق الصريح للتعريف أعاله على الهدف الرئيس من عملية تحليل 
المحتوى وإن إختلفت الصياغة، وهو التعريف الكمى لمضمون المحتوى وفق معايير محددة 

ضمين مضمون محتوى البرنامج وتحديد نقاط القوة والضعف فيه لتتداركها لتحديد مدى ت
 مستقباًل مرورًا بعملية التقويم والتطوير.

 همها:البرامج كان أ على  إقتراح إضافة بعض التعديالت والتطويرات تقويم وتطوير البرامج:
ك طات والجرافي: تغيير تتر البرنامج: ليصبح بشكل جذاب ومتضمنًا بعض اللقمن حيث الشكل

 الذي يوحي بمضمون البرنامج.
 شويقاً ت : بإستخدام الجرافيك والموسيقى واللقطات التسجيلية بهدف جعلها أكثرتطوير الفواصل

 ة.للمشاهد حتى ال ينصرف عن المتابعة وجذب إنتباهه لإلستمرار فى مشاهدة الفقرات التالي
ي الذي يعرض بالبرنامج، والتوجيه اإلهتمام بتبسيط المحتوي العلم :ومن حيث المضمون 
والباحثين بضرورة عرض األفكار العلمية بطريقة واضحة وسلسة وشرح  للضيوف من الخبراء

 العلمية وتوضيحها للمشاهدين. المصطلحات
ع أو من موقع المشرو  "بتقنيات سينمائية حديثةزيادة كمية المشاهد التسجيلية المصورة "

نه بأفالم وثائقيه تخدم موضوع الحلقة من مكتبات الجهات الحدث باإلضافة إلي اإلستعا
 لملل.تقليل زمن الفقرات حتى ال تصيب المشاهد با -العلمية والبحثية المعينة بذات الموضوع 

 تعدد الفقرات لتشمل جوانب الموضوع المختلفة وإعطاء الفرصه ألكبر عدد من الخبراء
 لشرح كافة النواحي.

 

 نتائج البحث
 SPSS . ة بيانات البحث حاسوبيًا بإستخدام برنامج تم معالج
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ائية لسينماما القضايا البيئية التى يمكن تناولها بإستخدام التقنيات " :ينص السؤال األول على
  "الحديثة بالتليفزيون المصرى؟

( 83) ( عبارة تعبر عن القضايا البيئية في مصر، على21تم تطبيق مقياس مكون من )
ا ناولهترأي خبراء العلوم البيئية تم وضع قائمة بالقضايا البيئية التي يمكن  خبير, ومن واقع

 بإستخدام التقنيات السينمائية الحديثة بالتليفزيون المصرى.
ث التلو  - تلوث التربة -تلوث المياة  -تلوث الهواء  التى تم إعدادها: قائمة القضايا البيئية

ى التلوث اإلشعاع -التلوث السمعى  -لوث البصرى الت -الحفاظ على  الموارد  -بالمخلفات 
التنوع  -اإلحتباس الحرارى  -التلوث الكيميائى - التلوث البيولوجى -التلوث الحرارى  -

 -مشكلة األمية  -مشكلة الفقر  -مشكلة البطالة  -العشوائيات -مشكلة التصحر -البيولوجى
 ى والثقافى. التلوث األخالق -اإلنفجار السكانى -أطفال الشوارع 

يون تليفز : "ما واقع رأي خبراء السينما والتليفزيون فى مدى تناول الينص السؤال الثانى على
 المصرى للتقنيات الحديثة فى تناول لقضايا البيئية؟" 

( عبارة تعبر عن القضايا البيئية في مصر، على 21فقد تم تطبيق مقياس مكون من )
دًا جتوسطات الحسابية بأنها )يمكن تناولها بدرجة كبيرة ( خبير، ومن أجل الحكم على الم85)

 أو يمكن تناولها بدرجة ضعيفة يمكن تناولها بدرجة كبيرة أويمكن تناولها إلى حد ما أو أو
( على 1، 2، 3، 4، 5يمكن تناولها بدرجة ضعيفة جدًا(، فقد تم تخصيص قيمة رقمية )

النحو الذي  المدى بين الدرجات على الترتيب لكل إجابة على كل عبارة، ومن ثم حساب
 (.1يوضحه جدول )
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مؤشرات تحديد إستجابات الخبراء حول إمكانية تناول القضايا البيئية في  (:1) جدول
 التليفزيون المصرى بإستخدام التقنيات السينمائية الحديثة

 المؤشر الدرجة درجة التحقق
 1,80 – 1 1 جداً  ضعيفة بدرجة تناولها يمكن

 2,60 - 1,81 2 تناولها بدرجة ضعيفة يمكن
 3,40 - 2,61 3 يمكن تناولها إلى حد ما

 4,20 - 3,41 4 كبيرة بدرجة يمكن تناولها
 5 - 4,21 5 كبيرة جداً  بدرجة تناولها يمكن

 ،3 ،4 ،5) رقمية قيمة تخصيص ليتم الدرجات بين المدى حساب :(1) جدول يوضح
 ،2 ،3 ،4) رقمية قيمة تخصيص من بدالً  عبارة، كل ىعل إجابة لكل الترتيب على( 1 ،2
1.) 
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والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات الخبراء حول  التكرارات(: 2جدول )
 دام التقنيات السينمائية الحديثةبإستخ المصرى  التليفزيون إمكانية تناول القضايا البيئية في 

 
 إلستجابات المعيارية واإلنحرافات الحسابية متوسطاتوال التكرارات :(2) يوضح جدول

 السينمائية التقنيات بإستخدام ى مصر التليفزيون ال في البيئية القضايا تناول إمكانية حول الخبراء
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 بدرجة أوالتناول كبيرة بدرجة التناول إمكانية إلى ينظرون  الخبراء أن منه يتضح والذي الحديثة،
 حين في الحديثة، السينمائية بالتقنيات المصرى  التليفزيون  في البيئية القضايا ألغلب جداً  كبيرة
 .تنازلياً  األهمية درجة ترتيب وتم ،ما حد إلى واألمية البطالة ىمشكلت تناول إمكانية يرون 

 0,05 معنوية مستوى  عند المبحوثين بين إحصائياً  دال فرق  وجود: سبق مما ويتضح
 ئيةالبي القضايا اولتن فى الحديثة السينمائية التقنيات إستخدام إمكانية يؤيدون  من لصالح

 .الفرض صحة يثبت ثم ومن .يؤيدون  ال من عن المصرى  بالتليفزيون 
 التقنيـــات بإســـتخدام البيئيـــة القضـــايا تنـــاول بـــين اإلختالفـــات مـــا" :يننننص السنننؤال الثالنننث علنننى

 "التقليدية؟ الوسائل وإستخدام الحديثة السينمائية
 (:3جدول )

 
فزيونية التلي والوسائل الحديثة, السينمائية التقنيات بين (: اإلختالفات3)وضح جدول رقم ي

 -السيناريو -الديكور – الصوت هندسة – المونتاج -التصوير – اإلخراجفى ) التقليدية
( بتوضيح ماركات المعدات والوصف للتقنيات التمثيل – المتحركة الرسوم - الجرافيك

 ئل التليفزيونية المستخدمة فى البرامج.السينمائية, والوسا
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 المضمون  فئات الدراسة؛ موضع الثالثة للبرامج الشكل فئات تحليلب الباحث ستخدموإ
 ؟وبأى وسيلة وتقنية (قيل كيف) الشكل وأيضا فئات ،البرامج هذه تتضمنه وما ؟(قيل ماذا)

 .بيئيةال للقضايا الثالثة مجللبرا اإلعالم وسائل محتوى  تناولت التى اإلستمارات على وبناءاً 
 ؟(قيل ماذا) المضمون  فئات البرامج في البيئية القضايا ورود (:4) جدول

 اإلجمالى ال نعم 
 نسبة% عدد نسبة% عدد نسبة% عدد

 %100 50 %10 5 %90 45 الكوكب األخضر
 %100 55 %6,63 35 %4,36 20 هنا ماسبيرو

 %100 60 %75 45 %25 15 مباشر من مصر
 %100 165 %6,51 85 %48 ,4 80 اإلجمالى

( %90بنســبة ) فــى برنــامج الكوكــب األخضــر البيئيــة اياالقضــ ورود(: 4) جــدول يوضــح
 بنسـبة ماسبيرو هنا برنامجوذلك يوضح أنه برنامج متخصص فى القضايا والمشكالت البيئية, و 

 (.%25) بنسبة مصر من مباشر وبرنامج( 36,4%)
 من حيث الشكل والمضمون البيئية  القضايا ةمناقش سلوبأ (:5) جدول

 اإلجمالى متعمق متوسط العمق سطحي 
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 %100 20 %80 16 %20 4 0 0 الكوكب األخضر
 %100 10 0 0 %70 7 %30 3 هنا ماسبيرو

 %100 10 0 0 %60 6 %40 4 من مصر مباشر
 %100 40 %40 16 %42,5 17 %17,5 7 اإلجمالى

األخضر  الكوكب فى برنامج البيئية القضايا مناقشة إسلوب تعمق(: 5) يوضح جدول
 علوم فى وأساتذة بخبراء ن نو يستعيذلك ألن القائمين على إعداد البرنامج و ( %80) بنسبة
 بنسبة مصر من مباشر وبرنامجسطحى التناول ( %30) بنسبة ماسبيرو هنا وبرنامج, البيئة

   .التناول ىسطح (40%)
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 وسيلة وبأى( ؟قيل كيف) الشكل فئات من حيث البيئية القضايا وسائل تناول: (6) جدول
 ؟وتقنية

 اإلجمالى تليفزيونية سينمائية 
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 %100 65 %76,3 50 %23,7 15 األخضر الكوكب
 %100 52 %84,6 44 %15,4 8 ماسبيرو هنا
 %100 44 %86,4 38 %13,6 6 مصر من مباشر

 %100 161 %82 132 %18 29 اإلجمالى
 الكوكب برنامج فى الحديثة السينمائية التقنياتتعانة بقلة اإلس(: 6) جدول يوضح

 مصر من مباشر وبرنامج (%15,4) بنسبة ماسبيرو هنا وبرنامج (%23,7) بنسبة األخضر
البيئية  فى تناول القضايا والمشكالت ديةالتقلي التليفزيونية الوسائلوإستخدام  (%13,6) بنسبة

 .فى البرامج الثالثة بنسبة أكبر
قاطع )المأخوذة من م الثابتة والمتحركة ى الصورالتى تعتمد عل المشاهد البيئية (:7) جدول

 بالبرامج (قبل من مصورة سينمائية

 اإلجمالى متحركة ثابتة 
 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 %100 60 %68,3 41 %31,7 19 األخضر الكوكب
 %100 55 %70,9 39 %29,1 16 ماسبيرو هنا
 %100 42 %73,8 31 %26,2 11 مصر من مباشر

 %100 157 %70,7 111 %29,3 46 اإلجمالى
 برنامج الصور المتحركة  فى على عكس الثابتة الصور إستخدام قلة(: 7) جدول يوضح

 مباشر وبرنامج( %70,9) بنسبة ماسبيرو هنا وبرنامج .(%68,3) بنسبة األخضر الكوكب
  .البرامج بهذه فى المشاهد البيئية (%73,8) بنسبة مصر من
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اليب واألس الوسائل إستخدام نالحظ ,بالبرامج المستخدمة واألساليب التقنيات شكل (:٨) جدول
 الحديثة السينمائية من التقنيات أكثر التليفزيونيةوالمعدات 

 
تتسم بالشكل التليفزيونى التقليدى أكثر من الشكل  جلبراما أن (:8) جدول يوضح

مثل ومعدات الصوت  Final cutالسينمائى فيما عدا بعض برامج المونتاج مثل برنامج 
Sony wireless. 0,05 معنوية مستوى  عند إحصائياً  دال فرق  وجود: سبق مما ويتضح 

 يستخدمون  من عن البيئية اياالقض تناول فى نيةيو التليفز  الوسائل يستخدمون  من لصالح
 .الفرض صحة يثبت ثم ومن .المصرى  بالتليفزيون  الحديثة السينمائية التقنيات

 

 جنتائالمناقشة  
 والـذي. جـداً  مهمـة (4,227) ككـلاألول  لمقيـاسإن المتوسـط الحسـابى ل :الدراسة الميدانية

 أنهـا علـى مصـر فـي لبيئيـةا القضـايا جميـع أن إلـى ينظـرون  العلوم البيئيـة خبراء أن منه يتضح
 .البيئيــة القضــايا قائمــة وضــع وتــم ،الحديثــة الســينمائية بالتقنيــات للتنــاول مهمــة أو جــدًا، مهمــة
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. كبيــرة بدرجــة البيئيــة القضــايا تنــاول يمكــن( 3,973) ككــل ثــانىال للمقيــاس الحســابى المتوســطو 
 بدرجـة التنـاول أو كبيـرة رجـةبد التنـاول إمكانيـة إلى ينظرون  السينما خبراء أن منه يتضح ىوالذ

 .الحديثة السينمائية بالتقنيات المصرى  التليفزيون  في البيئية القضايا ألغلب جداً  كبيرة
إن تحليـــل العناصــــر الفنيــــة المجســـدة للمضــــمون علـــى مســــتوى الســــرد  :التحليليننننة الدراسننننة

التصـوير،  البصرى فى ضوء مدى تحقيقها وإرتباطهـا بـذلك المضـمون مثـل التقطيـع، اإلضـاءة،
 األخضــر، بــرامج )الكوكــبالمــؤثرات الخاصــة، المــؤثرات الصــوتية، الحــوار، العناصــر األخــرى ب

الســـينمائية الحديثـــة بهـــا  التقنيـــات إســـتخدام عـــدم يوضـــح مصـــر( مـــن و مباشـــر ،ماســـبيرو وهنـــا
( % 15,4) ونسـبة( % 23,7) بنسـبة األخضـر الكوكـب برنـامج فـي تتواجـد الكافى فهى بالقدر

 إســـــتخدام التقنيـــــات قلـــــه أى ،مصـــــر مـــــن مباشـــــر( % 13,6) ونســـــبة ،ماســـــبيرو هنـــــابرنـــــامج 
كونهـــا مقـــاطع مـــن أعمـــال  يتعـــد وجـــد ال إن إســـتخدامها وعنـــد البـــرامج الحديثـــة بهـــذه الســـينمائية

 فــى التعمــق دون  عــام وبشــكل ,بعــض بــرامج المونتــاج أو المكســاج ســينمائية محليــة وعالميــة أو
 دتأكـ حيـث ةالدراسـ مع عينـه الرأى هذا ويتفق، السينمائية الحديثة األساليب والتقنيات إستخدام

 شـكل تغييـر باإلستعانة بمتخصصين فـي أن تطور تقدم يجب التي الخدمية مج البرا مستوى  أن
 ونســـبة اإلخراجـــي الشـــكل تطـــويرل البيئـــة مجـــال حديثـــة تخـــدم ســـينمائية تقنيـــات بإدخـــال البـــرامج
التــى  هــذه البــرامج تقــويم يجــب هــذا وعلــى ةالمطروحــ ةيئيــالب للقضــايا المخصــص الوقــت وزيــادة

 .كأحد وسائل اإلعالم الهامة يعتمد عليها الجمهور
لمعـامالت ا وإسـتخدام ةوالتحليليـ ةالميدانيـ ةالدراسـ نتـائج بين وبالربط: إلى النتائج أشارت قد

  :البيانات بين دالالت لوجود اإلحصائية
 يؤيـــدون  مـــن لصـــالح 0,05 معنويـــة مســـتوى  عنـــد ينالمبحـــوث بـــين إحصـــائياً  دال فـــرق  دو وجـــ -

 المصـرى  بـالتليفزيون  البيئيـة القضـايا اولتنـ فـى الحديثـة السـينمائية التقنيات إستخدام إمكانية
 السـينمائية التقنيـات بإمكانيـات أكثردرايـة هم يؤيدون  من أن ذلك ضحو ي، يؤيدون  ال من عن
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بســبب شــدة إعتمــاد الجمهــور عليهــا كأحــد  وتأثيرهــا المعرفــى والوجــدانى والســلوكى ,الحديثــة
 ماجــدة) ودراســة (2007 ،جميــل أحمــد) دراســة مــع هــذا يتفــقســائل اإلعالميــة الهامــة, و و ال

 .(2019 ،الدعامسة

ــــد إحصــــائياً  دال فــــرق  وجــــود -  الوســــائل يســــتخدمون  مــــن لصــــالح 0,05 معنويــــة مســــتوى  عن
ــــة ــــاول فــــى التليفزني ــــ يســــتخدمون  مــــن عــــن البيئيــــة القضــــايا تن  الحديثــــة الســــينمائية اتالتقني

 نجـــالء) ودراســـة( 2009 ،الـــديب أحمـــد هبـــه) دراســـة مـــع هـــذا ويتفـــق ,المصـــرى  بــالتليفزيون 
 (.2019 ،محروس

 نـاولت فـى الحديثـة السـينمائية التقنيات إلستخدام المقترح التصور ما": على الرابع السؤال ينص
  "المصرى؟ بالتليفزيون  البيئية القضايا
 القضــــايا يتنــــاول, الســــينمائية التقنيــــات أحــــدث بإســــتخدام روائــــى لفــــيلم حمقتــــر  ســــيناريو مشــــروع

 الحلـول لـبعض مقتـرح وتصـور, محافظـة كـل فـى النيـل نهـر منها يعانى التى البيئية والمشكالت
 .الباحث وحوار وسيناريو قصة( النيل حب فى) بعنوان, وممثلين حقيقيين أشخاص لسان على

 :الرابع السؤال عن لإلجابة
 :السيناريو كتابة من فالهد

 .محافظة كل فى نهرالنيل منها يعانى التى البيئية والمشكالت القضايا تحديد -
 .السينمائية التقنيات بأحدث البيئية والمشكالت القضايا تناول -
 . البيئية والمشكالت القضايا لتلك الحلول لبعض مقترح تصور -

 نمـ األكبـر الشـريحة السـيناريو هـذا يسـتهدف :السنيناريو كتابة من المستهدف الجمهور تحديد
 الســـينمائية بالتقنيـــات البيئيـــة والمشـــكالت القضـــايا تنـــاول مـــن الغـــرض وذلـــك, المتلقـــى الجمهـــور
 .الحديثة
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 افــةوك, الســيناريو مــن األساســية الفكــرة لتوضــيح :للسننيناريو األولننى أوالمسننودة الملخننص كتابننة
 . مقتضبة بطريقة أجزائة
 يمــهلتق والبيئــة الســينما خبــراء علــى الســيناريو لعــرض وذلــك :للسننيناريو وليننةاأل  الصننورة كتابننة
 .سالمته من والتأكد
 لدولـةا وزيـرة معـالى مـن وبتوجيـة البيئـة وزارة مـن خبـراء مشـورة بعد :للسيناريو النهائية الصورة

 الـددكتورخال القـدير المخـرج إشـراف وتحـت الفنـون  بأكاديميـة السـينما خبـراء بمشـورة وأيضـاً  للبيئة
  .للسينما العالى بالمعهد اإلخراج أستاذ بهجت

 

 توصياتال
 ضــئيلة أنهــا حيــث حديثــة، ســينمائية بتقنيــات المصــرى  بــالتليفزيون  بيئيــه إعالميــةمــواد  إنتــاج 

 بيئيــــة بــــرامج خــــالل مــــن ةالبيئيــــ المعلومــــات بتقــــديم واإلهتمــــام، إرســــاله خريطــــة علــــى جــــداً 
 .ةمتخصص

 تملتهــ عالميــة علــى أعلــى التقنيــات الحديثــة ســينمائيًا وتليفزيونيــاً إ  كــوادر تــدريب علــى العمــل 
 .ةبالبيئ ةالمعني األجهزة مع وتتعاون  المختلفة التليفزيون  بقطاعات البيئة بشئون 

  تطــوير البــرامج البيئيــة بــالتليفزيون المصــرى مــن حيــث الشــكل والمضــمون وإســتخدام تقنيــات
  اإلنتاج المرئى الحديث.

 ـــاج التليفزيـــ ـــة ســـنويًا يتنـــاول قضـــيةإنت ـــيلم بـــأعلى التقنيـــات الســـينمائية الحديث  ون المصـــرى ف
 أومشكلة بيئية تحت رعاية مؤسسات الدولة.

 

 المقترحات
 ثقافـةأبعـاد ال تنميـة لتفعيـل وذلـك المصـرى  البيئيـة بـالتليفزيون  للبـرامج إجراء دراسات تقويميـة 

 ة الحديثة.بإستخدام التقنيات السينمائي , والوعى البيئىالبيئية
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 لبيئيـةفـى تنـاول القضـايا ا الحديثة السينمائية دراسة ميدانية للتعرف على أثر التقنيات إجراء 

 .المصرى  بالتليفزيون 
 

 المراجع
 (2021 ،2020عام ) خالل العامة اإلعالمية (: الخطة2021إتحاد اإلذاعة والتليفزيون )

 العربية. مصر بجمهورية، لإلعالم الوطنية الهيئة

, والعالمية المحلية الروائية السينما فى البيئية القضايا (:2007) حسين أحمد جميل دأحم
 .شمس عين جامعة البيئية، والبحوث الدراسات معهد, دكتوراة  رسالة

 الجامعة منشورات من (: اإلعالم اإلذاعى والتليفزيونى المتخصص,2020إخالص حمدان )
 .السورية اإلفتراضية

الدار المصرية  المعاصرة, : اإلتصال ونظرياته(1998لى حسن السيد ), ليمكاوى  عماد حسن
 اللبنانية, القاهرة.

 المصری  بالتليفزيون  والتکنولوجيا العلوم برامج بعض تطوير(: 2016حسن عماد مكاوى )
 .الشباب لدى البيئية القيم تنمية على وأثره

 والتطبيق, النظرية ,العلمى البحث (:2000غنيم )محمد  عثمان ,عليان مصطفى ربحي
 .صفاء دار, عمان, األردن

 ةالشعبي والحكايات األساطير ،البيئية للتربية الجمالى المدخل (:2020) محمد رفعت ريهام
 .النخبة دار ،العالمية البيئية التربية سلسلة ،المتحركة والرسوم

 ولح المتمركز علمالت إستراتيجية على قائم إثرائى برنامج فاعلية (:2019) محمد أحمد صفية
 سالةر , اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى البيئى والذكاء األخالقيات لتنمية مشكلة
 . شمس عين جامعة البيئية، والبحوث الدراسات معهد, دكتوراة 

 ة دكتورا  المصرية، دراسة الصحافة تقدمها كما البيئية القضايا(: 1992) سمعان المسيح عبد
 .شمس عين جامعة البيئية، والبحوث الدراسات معهد منشورة، غير
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 عامةال المصرية الهيئة ،الروائية األفالم فى البيئية المرئيات سحر(: 2016فاروق إبراهيم )
  .للكتاب

, من منشورات الجامعة اإلفتراضية واإلتصال اإلعالم نظريات (:2020) الحاجبديع  كمال
 السورية.

 رإبتكا فى ودورها الحديثة والضوئية البصرية تطورالتقنيات (:2019) الدعامسة جمال ماجدة
 ,(دنباألر  والتليفزيون  السينما لتطوير خطة) :اإلخراج فى حديثة تعبيرية أساليب
  .حلوان جامعة, التطبيقية الفنون  كلية, دكتوراة  رسالة

 مكتبة, وإجرآته أسسه التربوى  التقويم(: 2009) صبرى  إسماعيل وماهر, الرافعى محمود محب
 .يدالرش

 بشور فائز ترجمة مارى، ميشيل إدارة جورنو، تريز مارى  السينمائية، المصطلحات معجم
, دمشق, السورية العربية الجمهورية الجديدة، السربون  باريس جامعة (:2007)

 .للسينما العامة المؤسسة
 (: نظريات وسائل اإلعالم, ترجمة جمال عبد1993ميفلين ديفلير, وساندرا بال روكتيش )

 مصر.  القاهرة, , الدار الدولية للنشر والتوزيع,لرؤوفا

, (: "ماهر راضى" الضوء بين الفن والفكر, صندوق التنمية الثقافية2010ناجى وديد فوزى )
 وزارة الثقافة المصرية.

 مشاهدى لدى البيئية المعلومات لنشر الخدمية البرامج تقويم (:2019) محمود محروس نجالء
 تالدراسا معهد, ماجستير رسالة, العشوائية بالمناطق ليميةاإلق القاهرة قناة

 .شمس عين جامعة البيئية، والبحوث

 ىف والمحاكاة التمثيل إستراتيجية على قائم مقترح برنامج فاعلية (:2019) أحمد طاهر نرجس
 المرحلة تالميذ لدى البيئية بالسياحة المرتبطة والقيم المفاهيم بعض تنمية

 عين جامعة البيئية، والبحوث الدراسات معهد, ماجستير لةرسا, اإلعدادية
 . شمس
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 اإلتجاهات لتنمية والتليفزيون  اإلذاعة فى البرامج بعض تخطيط(: 2009) الديب أحمد هبه
 بحوثوال الدراسات معهد ،دكتوراة  رسالة ،الريفية المرأة  لدى البيئية والمهارات

 .شمس عين جامعة البيئية،

 برنامج -اإلنتخابي السلوك تحديد على الجزائري  التليفزيون  تأثير (:2007) حاج يصرف
 والحضارة اإلنسانية العلوم كلية, ماجستير رسالة, كنموذج الوطنية المصالحة
 .وهران جامعة, واإلتصال اإلعالم علوم قسم, اإلسالمية

Environment magazine June, 2021, USA. 

James Shanahan, Nancy Signorielli (2014): The Handbook of Media 

and Mass Communication Theory. First published (UK, 

John Wiley & Sons, p. 481. 

Lai, W. T.; Chung, C. W. & Po, N. S.: How do Media Shape 

Perceptions of Social Reality? A Review on Cultivation 

Theory. Journal of  Communication and Education (vol.2, 

No.2, 2015) Pp. 8-17, P. 9.  

Leiserowitz, Anthony A.: Before and After the day after tomorrow: A 

U.S. study of climate change risk perception, Environment 

magazine (Nov., 2004) USA. 

Loges, William E.: Canaries in the Coal Mine: Perceptions of Threat 

and Media System Dependency Relations. Communication 

Research (Vol. 21, No. 1, February 1994). P. 6. 

Lowrey, W. (2004): Media dependency during a large-scale social 

disruption: the case of September 11th. Mass 

Communication and Society, 7(3, pp. 339-357). 

 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  محمود احمد لبيبأحمد 
 

 2022 ، يونيوثانيالسادس، الجزء ال العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

86 

USING MODERN CINEMATIC TECHNIQUES  

IN DEALING WITH ENVIRONMENTAL ISSUES  

ON EGYPTIAN TELEVISION 

 

Ahmed M. Labib(1); Mohammad M. Ibrahim(2)  

and Khaled A. Bahgat(3) 

1) Student at Faculty of Graduate Studies and Environmental Research, 

Ain Shams University 2) Faculty of Gradute Studies for Childhood and 

Motherhood, Ain Shams University 3) Higher Institute of Cinema, 

Academy of Arts 

 

ABSTRACT 

The research aims to clarify the importance of using modern 

cinematic techniques in dealing with environmental issues on Egyptian 

television. The descriptive approach was used in both parts of the 

survey and content analysis, and the design of a newspaper 

questionnaire to measure the possibility of addressing environmental 

issues in Egypt using modern cinematic techniques on Egyptian 

television. It contains (21) items directed to a random sample of (85) 

film and television experts in Egypt. A content analysis form was 

designed for media materials that may use modern cinematic techniques 

to address environmental issues, represented by a sample of service 

programs, including (the Green Planet program), and (the Here is 

Maspero program) and (direct From Egypt program). 
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The results pointed out, From the opinion of environmental science 

experts, a list has been drawn up of environmental issues that can be 

addressed using modern cinematic techniques on Egyptian television. 

There is a statistically significant difference between the respondents at 

a significant level of 0.05 in favor of those who support the possibility 

of using modern cinematic techniques in addressing environmental 

issues on Egyptian television for those who do not support. There is a 

statistically significant difference at a significant level of 0.05 in favor 

of those who use television means in dealing with environmental issues 

over those who use modern cinematic techniques on Egyptian 

television. The research recommended training media cadres to produce 

environmental media materials on Egyptian television using modern 

cinematic techniques. 

Key words: environmental issues - cinematic techniques - Egyptian 

television. 


