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  إهداء

  
 ألهمني وكان بوصلةَ دربيالذي أبي  روحِ هدي هذا العمل المتواضع إلىأ

  المحبة والعطاء الدفّاق نبعِإلى أمي 

  لى سندي ورفاق دربي أخواتي وأخوتي إ

  من وهبني األمَل واستنرتُ بكم طريقَ العلمِ والمعرفةأنتم : أقول لهم

  إلى أبناء شعبي الراسخة جذورهم عميقاً في أرضِ الوطن 

  "ميسرة أبو حمدية"واسل، وأخص بالذكرِ خالي الشهيد إلى شُهداء شعبنا وأسرانا الب

  أمامي الطريقَ ضيءي سنا برقه إلى كل من علمني حرفاً أصبحو

  واألصدقاء األحبة إلى كِل

  

  سامية أسامة وزوز
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  :إقرار
 

 الخاصة، أبحاثي نتيجة نهاوأ الماجستير، درجة نيلل القدس، لجامعة قدمت بأنها الرسالة معدة انا أقر
 درجة أي لنيل يقدم لم منها جزء أي أو الرسالة هذه وأن ورد، حيثما اليه االشارة ما تم باستثناء

  .أخر معهد او جامعة ألي عليا
  
  

 وزوزأسامة سامية 

  

  :التوقيع
  

  : التاريخ
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  شكر وعرفان
  

  ,,,وأخيرا  أوال هللا الحمد
لي يد العون والمساعدة في إنجاز هـذه الدراسـة    مد أتقدم بخالص شكري وامتناني لكل من

  :وأخص بالشكر
  .جامعة القدس عامة ممثلة بإدارتها ودوائرها

لما قدموه ويقدموه من مساعدة  ،برنامج الدراسات العليا في التنمية الريفية المستدامة خاصةو
  .ودعم

إلشرافه على .. "التميمي عبد الرحمن. د"و أتقدم وأتوجه بجميل الشكر وجزيل العرفان إلى 
لـه كـل   ... من نصائح ومالحظات ساهمت في إنجازها قدمه لما  ،هذه الرسالة المتواضعة

  ..اإلحترام والتقدير
ممثلـة   "دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير الفلسـطينية "كما أتقدم بالشكر الى دائرتي 

لما قدمنَه  لي مـن مسـاعده ودعـم     ،اكٍل بإسمه زميالتي فيهاحنان عشراوي و.برئيستها د
  .وتشجيع

  .......أتقدم بالشكر والتقدير لألساتذة أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس و
أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني على إتمام هذه الرسالة وأسأل اهللا لهم جميعـاً  كما 

  ...التوفيق

  
  سامية أسامة أحمد وزوز



 

 ج 
 

 
  
 

  :التعريفات
  

المتلقي والمستهدف  الجمهور أداة تعمل على توضيح المفاهيم البيئية من خالل إحاطة: لبيئيا اإلعالم
والمعلومات الموضوعية بما يسهم في تأصيل تنمية البيئة  ية البيئية بكافة الحقائق،اإلعالمبالرسالة 

 والمطروحةالمستديمة، وتنوير المستهدفين برأي سديد في الموضوعات والمشكالت البيئية المثارة 

  ).2003عبد العزيز، (

  

عملية نقل الفرد إلى حالة الوعي البيئي من خالل توضيح المفاهيم والحقائق : التوعية البيئية
والقضايا والمشكالت البيئية وآثارها على حياة اإلنسان بهدف تحفيزه و تحقيق الدافعية لديه وصوالً 

  .)2011أبو السعيد، عابد، ( للسلوكيات و األفعال البيئية االيجابية
  

ذلك اإلطار الذي يحيا فيه اإلنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء هي  :البيئة
  .)2006أبو مصلح، (ومأوى ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بني البشر 

  

 والمعلومات الدقيقة التي تركز على الصدق ،األخبار نشرالعملية التي يترتب عليها : اإلعالم
 والصرحة، ومخاطبة عقول الجماهير وعواطفهم السامية، واإلرتقاء بهم من خالل تنويرهم، وتثقيفهم

  ).2003مطر (ال تخديرهم وخداعهم 
 
 

مؤسسة األيام للصحافة والطباعة "وهي صحيفة يومية سياسية مستقلة تصدر عن : صحيفة االيام
  .كة مساهمة محدودةفي رام اهللا، والمؤسسة عبارة عن شر" والنشر والتوزيع

انطلقت صحيفة األيام بجهود طاقم مكون ، 25/12/1995صدر العدد األول من صحيفة األيام في 
من طاقات شبابية واعدة، وكفاءات مجموعة من ألمع صحافيي وكتاب الشتات الذين عادوا الى 

ويرأس مجلس  يرأس تحرير صحيفة األيام الكاتب أكرم هنية،، الوطن إثر توقيع اتفاقيات أوسلو
تمتلك مؤسسة األيام مطبعة حديثة تعمل بطاقة عالية وكفاءة ملحوظة، ، إدارتها غسان الضامن

صفحة، بتبويب متميز وإخراج حيوي  40الى 20وتتناول الصحيفة، التي يتراوح عدد صفحاتها من 



 

 د 
 

، كما تتفرد بنشر شتى المواضيع السياسية، االقتصادية، الرياضية، الثقافية؛ وطنيا، إقليميا ودوليا
وتواظب صحيفة األيام على إصدار ملحق يومي ، مواضيع مختارة من الصحافة العبرية بانتظام
 .)وكالة وفا( غني متخصص بالمنوعات والثقافة والرياضة

  
  

م، وهي صحيفة سياسية يومية، وكانت أول 1951تأسست صحيفة القدس عام  :صحيفة القدس
صاحب امتياز الصحيفة محمد أبو الزلف،  ، م1967بعد هزيمة صحيفة فلسطينية تعاود الصدور 

يوجد المقر الرئيسي ، مروان أبو الزلف، ورئيس تحريرها وليد أبو الزلف. ومديرها العام د
صفحة، وفي الغالب ما يكون  24_ 16لصحيفة القدس في مدينة القدس، وتتراوح عدد صفحاتها من 

 - من الناحية اإلعالمية، جميع المناطق الفلسطينية وتوزع صحيفة القدس في. صفحة 24العدد 
على تغطية األحداث المحلية والعالمية واإلقليمية، ولها بصمتها المميزة من " القدس"المهنية؛ تعمل 

كما . ناحية اإلخراج والمضمون، ولعلها أكثر المطبوعات الدورية الفلسطينية توزيعا وتحقيقا للربح
موظفاً  150يبلغ عدد العاملين في صحيفة القدس أكثر من . ي أهمية خاصةأنها تولي اإلعالن التجار

اختصاصيا يعملون في حقول اإلعالم والفكر وتقنيات الحوسبة واإلدارة والتوزيع واألرشيف 
لى أنحاء واسعة من الوطن واإلخراج الفني، كما تتمتع بشبكة من المراسلين المهنيين الموزعين ع

  .)وكالة وفا( والخارج
  

رسال مادة أو رسالة إعالمية معينة إلى المتلقي، مع النتائج المترتبة على هو إ :اإلعالم المتخصص
ذلك، وهذا بالضرورة يتضمن التفاعل، وإذا كانت مهمة االتصال بأنه يقوم بنقل المعاني عن طريق 

مي عن الرموز من المرسل إلى المرسل إليه، فإن اإلعالم المتخصص هو نقل المضمون االعال
  .)2013الجاف، ( طريق الرموز في وسائل اإلعالم

  

هو اإلعالم الذي يعتمد الوسائل المكتوبة في وصولها إلى المتلقين والمستقبلين لها  :اإلعالم المكتوب
  ).1994داية، (اإلعالنات الجدارية ، المجالت ،الصحف ،الكتب: ومن أبرزها 
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  :الملخص

  

 ،المكتوب في تنمية الوعي البيئي اإلعالم أثرعلى  التعرف الى الحالية الدراسة هدفت
التوسع الكبير في اإلعالم المرئي والمسموع والمكتوب في فلسطين إال أن االهتمام  فبالتزامن مع 

المساحة و، من نقص كبير في الكوادر المتخصصةباإلعالم البيئي ما زال في البدايات ويعاني 
المكتوبة الفلسطينية تعاني من مشاكل سواء في المفاهيم البيئية الموجودة في وسائل اإلعالم 

وسائل اإلعالم المكتوبة أثر  وعليه جاءت هذه الدراسة للتعرف علىوالصياغات وطبيعة االخبار، 
ومدى قدرة هذا اإلعالم في  وتشكيل القيم البيئية في المجتمع الفلسطيني ،في صياغة الوعي البيئي

وعياً للمواطن الفلسطيني، ومدى قدرته في التعبير عن مشاكل البيئة التي معالجة قضايا البيئة لتكون 
وطبيعة أهداف المواد اإلعالمية المتعلقة بالبيئة ومصادرها ، تعاني منها األراضي الفلسطينية

  .وأشكالها وعناصر اإلبراز المستخدمة فيها
  

اسة، وتم جمع البيانات المنهج الوصفي في إنجاز هذه الدر استخدمت الباحثةوتحقيقا لذلك 
بمراجعة األدبيات السابقة، ومعالجتها بالنقد  باالستعانةواختبار الفرضيات  واإلجابة على األسئلة

وطورت إستبانة  )(content analysisأداة تحليل المضمونكما استخدمت الباحثة  . والتحليل
سطينية المقروءة هي مضمون عينة من وسائل اإلعالم الفلحيث تم تحليل ، تحليل المضمون

   .مصحيفتي القدس واأليا
  

 أن أكثر األهداف التي تضمنتها كلتا الصحيفتين هي العالقات العامة الدراسة  أظهرت نتائج
أكثر المواضيع والقضايا التي تناولتها الصحيفتان هي قضية أن وبينت النتائج ، )%51.8(بنسبة 
كانت مصدر أن وكاالت األنباء الفلسطينية و ،%)17(بنسبة  يع المياه في الضفة الغربية وغزةتوز

اطق م على المرتبة األولى من المن1967حصلت األراضي الفلسطينية المحتلة عام و، المادة االولي
، كما جاءت %)89.2(بنسبة  لخبر الصحفي بنسبة مرتفعة جداًجاء او التي يقع فيها الحدث البيئي،

لم يتم استخدام عناصر اإلبراز بشكل ئة في الصفحات الداخلية، وبالبي معظم المواد الصحفية المتعلقة
  .كبير
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هي ابالغيه  ةالمبحوث ةان الصحف الفلسطينيالباحثة  وكان من أهم االستنتاجات التي توصلت لها
  .محدود البيئةودورها التوعوي في مجال ) اخباريه(
  

ئي إعالمي يحتم على كل إقرار قانون بي :اهمهاوخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات 
لمتخصص للجامعات االبيئي  ادخال االعالم ،وسيلة إعالمية تخصيص مساحة لطرح قضايا بيئية

تنظيم استطالعات رأي للجمهور لمعرفة آرائهم في الموضوعات البيئية ، وأقسام االعالم والكليات
وسائل اإلعالم المختلفة المنشورة ومشاكلهم وإجراء دراسات حول مدى استفادة الجمهور من أداء 

عقد و ،لتنويع في األشكال الصحفية المستخدمة في عرض الموضوعات البيئيةا، في مجال البيئة
  .تجمع بين االعالميين والمختصين البيئيين لإلعالمييندورات وورش عمل 
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Abstract  

  
The aim of this study is to identify the role of print media in the development of 

environmental awareness. Despite the great expansion in audio-visual and print media in 
Palestine, the interest in environmental media is still in the very initial stages and suffers 
from a significant lack of specialized professionals. Therefore, this study aims to identify 
the effect of print media in the development of environmental awareness and 
environmental values in Palestinian society, the capability of the media to address 
environmental issues for the Palestinian citizen to understand and comprehend, the extent 
of its ability to express the environmental problems plaguing the occupied Palestinian 
territories, and the nature of the goals of press materials related to the environment and 
their resources, forms and elements used to highlight them. 

  
To this end, the researcher used the descriptive approach in completing this study: 

data has been collected, questions answered, and hypotheses tested using a review of 
relevant published literature based on criticism and analysis. The researcher also used 
content analysis by developing a content analysis questionnaire and analyzing the content 
of a sample of the Palestinian print media, namely Al-Quds and Al-Ayyam newspapers, 
respectively. 

  
This study found that the goal of most of the covered press materials in both 

newspapers at hand is, in fact, public relations with the ratio of 51.8 percent. The results 
also showed that the topics and issues most addressed by those two newspapers are the 
issue of water distribution in the West Bank and Gaza Strip with the ratio of 17 percent, 
and that the Palestinian news agencies were the primary source of that subject. 

  
Furthermore, regarding environmental topics, the press covered the Palestinian 

territories that were occupied in 1967 the most, and the relevant press materials that dealt 
with environmental issues were based on the presentation of information in full.  The news 
was published at an extremely high rate in addressing environmental issues and topics with 
the ratio of 89.2 percent which are among the most important elements of society and the 
environment. Although, most of the published material related to the environment were on 
the inside pages of the newspapers, and highlighting effects were not used frequently or 
sufficiently. 

 



 

 ح 
 

One of the main conclusions reached by the researcher is that the Palestinian 
newspapers surveyed are newsletters and their role in the field of environmental awareness 
is limited. 

 
Based on the results of the study, the researcher suggested a series of 

recommendations which included the following: adopting an environmental law that makes 
it imperative for every media outlet to allocate space dedicated to environmental issues; 
including specialist environmental media programs in universities, colleges and media 
departments; organizing public opinion polls to determine the public's views on published 
environmental issues and their problems; conducting studies on the extent to which the 
public benefits from the performance of different media outlets in the environmental field; 
diversifying the forms of print press used in the presentation of environmental issues; and 
holding courses and workshops for media professionals, combining media professionals 

and environmental specialists. 
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  الفصل األول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمة وأساسيات الدراسة
  

  :المقدمة 1.1

  
مكانة هامة لدى المجتمعات اليوم، ألنه بفضل ما يمتلكه من تقنيات حديثة،  اإلعالميحتل 

االنتشار بين فئـات المجتمـع بمختلـف مسـتوياتها الثقافيـة والفكريـة        علىوقدرة واسعة 
واالتصال  اإلعالمن كان إ، وسبة لتوجيه المجتمع ونقل المعرفةالجتماعية، أصبح األداة المناوا

حياتنا اليومية  في فاالتصال هو النشاط األساسي لإلنسان ومعظم ما نقوم به ،ليس نشاطاً حديثاً
مـن   ن هو إال مظاهر مختلفة لما نعنيه باالتصال الذي يحدد بدوره معلم الشخصية اإلنسانية،إ

  .)1989شرف،(  خالل ممارستها االتصالية
  

. وال يخفى ما لإلعالم من دور بالغ األهمية في نجاح أي جهد إنساني في شتى المجاالت
 ؛وحماية البيئة من خالل خلق الوعي البيئي ونشره وتعزيزه ال تخرج عـن هـذا التصـور   

ومة وتثقيف النـاس وتوسـيع   بوسائله المتعددة يمارس دوراً حاسماً في إيصال المعل اإلعالمف
 اإلعالمو. دائرة المعرفة واالهتمام خصوصا مع تطور وسائل االتصال وسرعة نقل المعلومة

الهادف البنّاء، وهو  اإلعالمالذي يمكن أن يساهم بشكل إيجابي في دعم جهود حماية البيئة هو 
واضحةً وقـادرةً  إعالم يجب أن يقوم على إدارته متخصصون في شتى العلوم لتكون رسالته 
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البيئي تختلف من دولة ألخرى،  اإلعالمعلى الوصول والتأثير في المتلقي، إن ثقة الجماهير ب
ففي الواليات المتحدة األمريكية أوضحت إحدى الدراسات أن الغالبية ترى أن الصحف اليومية 

سائل من معلومات والتلفزيون هما مصدر أهم المعلومات البيئية، وأنها تثق بما تنشره وتبثه الو
  .)2011أبو السعيد، وعابد، (بيئية 

  
البيئي من أدوات التغيير الواعي الموجه نحو بلوغ مجتمع متوازن قادر علـى   اإلعالم

التفاعل مع بيئته بشكل ايجابي من خالل تنمية مهارات عامـة النـاس و تنميـة شـعورهم     
في سلوكهم تجاه البيئة من خالل وعي بالمسؤولية حيال بيئتهم مما يكون سبباً في تغيير حقيقي 

  .حرة لتحقيق انضباط ذاتي لألفراد علمي وإرادة
  

ومن الصعب الحديث عن هوية خاصة لإلعالم البيئي العربي، مشـابهة مـثالً لهويـة    
يـة  اإلعالمفالهويـة  . السياسي أو الثقافي أو االقتصادي أو الفني أو حتى الرياضـي  اإلعالم

األساسية العتبارها هوية مستقلة ومميزة، بما فيها أنماط إعالمية تتطلب وجود بعض الشروط 
كما . احترافية تتعلق بكيفية تقديم الخبر والتحليل، تنطلق من إطار معرفي محدد للقضايا البيئية

يين المحترفين والمدربين والمتخصصين بشؤون البيئـة  اإلعالمأنه ال بد من وجود قاعدة من 
والمهم أيضاً الستحقاق صفة . القدرة على التأثير في التوجهات العامة ماإلعالوأن يكون لهذا 

قات متفرقـة  علىأن تكون هناك وتيرة متواصلة للنشر، وليس مجرد أخبار وت" البيئي اإلعالم"
 اإلعالموفي حقيقة األمر، فإن هذه العوامل تكاد ال تتوافر في معظم . ومتباعدة وغير منتظمة
كما ترتبط مشـكلة  . ية األخرىاإلعالماضيع البيئة، بعكس القطاعات العربي حين يتعاطى مو

العلمي عموماً، الذي ال يجد له مكانة واضـحة علـى    اإلعالمالبيئي العربي بمشكلة  اإلعالم
  ).2006صعب، (ية العربية اإلعالمالساحة 

  
الخطر البيئي أن يكون ضمير المجتمع بأجياله المتعاقبة فيقرع ناقوس  اإلعالمإن هدف 

وإقامة التوازن بين البيئة والتنمية  ،لألفراد والجماعات والحكومات من اجل الحفاظ على البيئة
للوصول الى نهج صحيح من التنمية المتكاملة القابلة لالستمرار التي تضـع فـي اعتبارهـا    

  .حاجات الجماهير
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علـى البيئـة   البيئي توعية الجماهير وأصحاب القرار على أهمية الحفاظ  اإلعالمهدف 
الطبيعية وادارة مواردها بتوازن، من خالل تَعامل األفراد والمجموعات الشخصي السليم مـع  

غير أن القرارات الكبـرى  . المحيط الطبيعي، ودمج االعتبار البيئي في خطط التنمية القومية
ف من هنـا، فـإن هـد   . التي تحدد مصير البيئة هي تلك التي تبقى في يد السلطات المركزية

توعية الجماهير ال يتوقف عند حثهم على العمل الفردي، بل يتجـاوز ذلـك الـى إعـدادهم     
بالمعرفة والدافع لتشكيل رأي عام يحترم البيئة ويضغط على أصحاب القرار العتماد خطـط  

البيئي أيضاً التوجه إلى المسؤولين  اإلعالمومن مسؤوليات . تنمية متكاملة تأخذها في االعتبار
لقرار لمدهم بالمعلومات واآلراء والتحليالت الدقيقة عن األوضاع والخيارات البيئية ومتخذي ا
  .المتاحة
  

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم جمع معلومات من صحيفتي القدس واأليام بما يخـص  
المواضيع البيئية التي تناولتها كلتا الصحيفتين، وكذلك تم تصميم بطاقة تحليل مضمون لرصد 

لواردة في الصحيفتين بما يخص تنمية الوعي البيئي، وتحليل تلـك الموضـوعات   األحداث ا
، أجرت الباحثة مجموعة من المقابالت بمـا  ضمن بطاقة تحليل المضمون والخروج بالنتائج

  .يخص موضوع الدراسة وتم التنور في آراء المتخصصين من أجل تحقيق أهداف الدراسة
  

   مبررات الدراسة  1.2

  
ومن أهـم  . المكتوب في تنمية الوعي البيئي اإلعالم أثرلدراسة نظرا ألهمية جاءت هذه ا

  :العوامل التي دفعت الباحثة إلى إعداد هذه الدراسة 
وعدم ادراك المؤسسات  ،بالقضايا المجتمعية والبيئية اإلعالمنظرا للنقص الكبير في ربط  )1

فإن المبرر الرئيسي لهذه  ،البيئي اإلعالمالبيئية الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية ألهمية 
الدراسة هو معرفة نوعية وطبيعة المادة البيئية التي تعرض على الجمهور واهميتها فـي  

  .صياغة الفكر البيئي المستند الى الحقائق العلمية
في التعريـف   اًاساسي البيئي لعب دوراً اإلعالمنظرا لخصوصية الوضع الفلسطيني على  )2

 .يلية للبيئة الفلسطينية وتأثيرها على مستقبل الدولة الفلسطينيةباالنتهاكات االسرائ
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ية لتبرير ضـرورة وجـود   اإلعالمالحاجة الى استخدام لغة علمية بيئية  في تقديم المادة  )3
 .البيئي اإلعالممتخصصين في 

رغبة الباحثـة فـي   ، والمكتوب في تنمية الوعي البيئي اإلعالم أثرقناعة الباحثة بأهمية  )4
 اإلعالم المكتوب في تنمية الوعي البيئي أثرمعرفة 

  .المكتوب في تنمية الوعي البيئي اإلعالمحداثة الموضوع وقلة الدراسات المحلية حول  )5
المكتوب في تنميـة   اإلعالمقلة الوعي لدى شرائح كبيرة من المجتمع والمؤسسات بأهمية  )6

 .الوعي البيئي
  
  أهمية الدراسة  3. 1

  
  : )ظريةالن( األهمية العلمية

 أثـر جاءت هذه الدراسة لتتم نقصا في الدراسات البحثية واألكاديمية التي تناولت موضوع  - 
 .المكتوب في تنمية الوعي البيئي اإلعالم

في  وأثره, الفلسطيني بالتوعية البيئية اإلعالمعدم وجود دراسات فلسطينية لقياس مدى قيام  - 
 .حماية البيئة

خاصة فـي  , اجه المجتمع الفلسطيني واألرض الفلسطينيةخطورة المشكالت البيئة التي تو - 
 .ظل االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة لألرض والبيئة الفلسطينية

 .الدور الذي يمكن أن تؤديه الصحافة المكتوبة في توعية المجتمع بيئياً - 
  

  :االهمية التطبيقية

  

المكتوب في تنمية الوعي  ماإلعال أثرالمساعدة في وضع خطط مستقبلية للسعي إلى تعزيز  -
  .البيئي

حث القائمين باالتصال في الصحافة المكتوبة لزيادة التركيز على المواد التي تعالج القضايا  -
  .البيئية
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لفت نظر المسؤولين في السلطة الفلسطينية لزيادة االهتمام بالبيئة الفلسطينية ومواصلة العمل  -
مل على إيجاد حل لمشاكل البيئة ومعانـاة المـواطنين   أفراد المجتمع بيئياً، والععلى توعية 

  .المكتوب اإلعالماليومية خاصة التي ينشرها 
  

  :مشكلة الدراسة 1.4

  
شؤون البيئية يـديرها  لعلى الرغم من اهتمام الدولة بالبيئة وتخصيص هيئة حكومية ل        

ة، ومراكـز الدراسـات   رئيس بدرجة وزير، وجهود الجمعيات األهلية العاملة في مجال البيئ
البيئية التابعة للجامعات، إال أن المشكالت البيئية تتزايد مخلفة الكثير من اآلثار السلبية علـى  

يـة  اإلعالمالمجتمع وصحة األفراد، وهي مؤشر واضح على وجود قصور لدى المؤسسـات  
لرغم من أن الفلسطينية في ممارسة دورها في نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، وعلى ا

عدة دراسـات  " يمكن أن يكون لها دورها الفعال في تنمية الوعي البيئي إال أن اإلعالموسائل 
في الدول النامية، ومنها الدول العربية قد أخفق إخفاقاً كبيراً فـي نشـر    اإلعالمأوضحت أن 

  ) .1996 ويت،خال( "في المناطق الريفيةالوعي البيئي خاصة 
  

المرئي والمسموع والمكتوب في فلسطين إال  اإلعالمالتوسع الكبير في وعلى الرغم من      
البيئي ما زال في البدايات ويعاني مـن نقـص كبيـر فـي الكـوادر       اإلعالمأن االهتمام ب

ويصعب  ،او بيئيين ،البيئي، فالكوادر البشرية الموجودة اما اعالميين اإلعالمالمتخصصة في 
يم البيئية، كما ان المتخصص في البيئة يحتاج الى مهـارات  ي التعامل مع المفاهاإلعالمعلى 

اال ان المساحة البيئية الموجـودة   ،في صياغة مفاهيم وقيم المجتمع اإلعالماعالمية، وألهمية 
المكتوبة الفلسطينية تعاني من مشاكل سواء فـي المفـاهيم والصـياغات     اإلعالمفي وسائل 

المكتوبة في صياغة  اإلعالمفة مدى مساهمة وسائل هناك حاجة لمعر عليهوطبيعة االخبار، و
  .وتشكيل القيم البيئية في المجتمع الفلسطيني ،الوعي البيئي

المكتوب في تنميـة الـوعي    اإلعالمالذي يؤديه  األثرمن هنا تتحدد مشكلة الدراسة في     

طن الفلسـطيني،  في معالجة قضايا البيئة لتكون وعياً للموا اإلعالمالبيئي، ومدى قدرة هذا 

وطبيعـة  ، ي تعاني منها األراضي الفلسـطينية ومدى قدرته في التعبير عن مشاكل البيئة الت
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أهداف المواد اإلعالمية المتعلقة بالبيئة ومصادرها وأشكالها وعناصر اإلبراز المسـتخدمة  

  .فيها

  

  :وبالتالي تتمحور مشكلة الدراسة في االجابة عن السؤال اآلتي 

في تنميـة الـوعي   " صحيفتي القدس وااليام" المكتوب في فلسطين ممثال ب  ماإلعال أثرما 
  البيئي؟ 

  
 :أهداف الدراسة   1.5

  

وترسيخ  ،البيئية التوعيةالفلسطيني ومساهمته في  اإلعالمللفجوة المعرفية حول  نظراً
الفلسطيني  ماإلعالأثر التعرف على  :القيم التنموية فإن الهدف الرئيس لهذه الدراسة يتمثل في

  .المكتوب في تنمية الوعي البيئي
  

  :أما األهداف الفرعية فيمكن تلخيصها فيما يأتي
حول البيئـة، وأهـداف هـذه     ةالصحفي المادةها ترصد القضايا والموضوعات التي تناول )1

 .المواد
تحديد مصدر المادة الصحفية التي تناولت قضايا البيئة، والصحيفة التي نشرت هذه المادة،  )2

 .األماكن التي تغطيها هذه المواد الصحفيةو
 .ي تناول قضية البيئةتال ةالصحفي المادة شكلالتعرف على  )3
 .التعرف على مكان نشر المادة الصحفية المتعلقة بالبيئة داخل الصحيفة )4
 .تقييم مدى استخدام األلوان والصور في المادة الصحفية المتعلقة بالبيئة )5
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  :اسئلة الدراسة  1.6

  
البيئي واختفاء الصـيغة   اإلعالملندرة االدبيات االساسية  التي تناولت موضوع  ظراًن

ما هو مـدى تـأثير   : العلمية في تناول الموضوع فإن السؤال الرئيس لهذه الدراسة يتمثل في
  المكتوب في التوعية البيئية؟ اإلعالم

 
  :أما األسئلة الفرعية فيمكن تلخيصها فيما يأتي

  

حول البيئة في الصحف الفلسطينية  ةالصحفي المادةها تلموضوعات التي تناولما القضايا وا .1
 عينة الدراسة؟

  موضوعات بيئية في الصحف الفلسطينية؟ تي تناولتال ةالصحفي المادةما مصدر  .2
  للمادة الصحفية التي تناولت قضايا البيئة؟) األولي(ما المصدر األصلي  .3
  ه الصحف؟أين مكان وقوع الحدث البيئي الذي نشرت .4
  ما أسلوب عرض المادة الصحفية المتعلقة بالبيئة التي نشرتها الصحف الفلسطينية؟ .5
  قضية البيئة في الصحف الفلسطينية؟ تي تناولتال ةالصحفي المادةما شكل  .6
  قضية البيئة في الصحف الفلسطينية؟ تي تناولتما موقع المادة الصحفية ال .7
قضية البيئة في الصحف  تي تناولتالصحفية ال هل تم استخدام عناصر اإلبراز في المادة .8

 وما هي؟ الفلسطينية؟
 ة؟يما هدف المادة الصحفية التي تناولت القضايا البيئ .9

 ؟توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الصحيفة وفئة المصدرهل  .10
 ؟توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الصحيفة والمكان الذي يتناوله الخبرهل  .11
 ؟وجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الصحيفة وشكل المادة الصحفيةتهل  .12
 ؟توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الصحيفة ومدى استخدام عناصر اإلبرازهل  .13
 هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الصحيفة وهدف المادة الصحفية؟ .14
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  :أسلوب القياس 7.1

  
  .رار الذي تظهر به الفئات أو الوحداتتستخدم الدراسة أسلوب التك

  

 :وحدات التحليل

, وهي أصغر عنصر في تحليـل المضـمون  , وحدات التحليل هي األمر الذي نقوم باحتسابه
  -:وهي على النحو اآلتي ،وأكثرها أهمية

 .وهي موضوعات البيئة وقضاياها, يةاإلعالمالوحدة الطبيعية للمادة  -1
دراسة والعناصر التيبوغرافية والكاريكاتير والرسوم وحدة مقاييس المساحة في صحف ال -2

واأللوان وتستخدم هذه الوحدة لمعرفة حجم اهتمام الصحف عينة الدراسة بقضايا البيئـة  
 .ومشكالتها

 
  :فئات التحليل

للتصنيف  يتم تقسيمها بناء على معايير, وهي أجزاء ذات خصائص أو سمات أو أوزان معينة
تم تقسيمها إلى فئـات  , وفي هذه الدراسة, لكل دراسة فئاتها الخاصة بهاو ،يتم صياغتها مسبقاً

  -:المضمون وفئات الشكل
  

  :فئات المضمون: أوالً

وهي الموضوعات والقضايا البيئية التي تناولها الصـحف عينـة    :موضوع فئة القضية أو ال
  :وهي ،وتنقسم إلى فئات فرعية ،سةالدرا

  -:قضايا تلوث البيئة وهي على أشكال مختلفة منهاويقصد بها  :قضايا التلوث: أ/ 1
وهي الموضوعات البيئية بالتلوث المتعمد لمياه الشرب ومصادر المياه  -:ثلوث المياه: 1/أ/ 1

وإطالق مياه الصرف  ،وتدمير شبكات المياه ،وأنابيب المياه ،والجداول ،وعيون المياه ،الجوفية
  .االصحي على مصادر المياه الجوفية وغيره

والتلوث ، الهوائي الناتج عن عوادم المصانعوهي موضوعات التلوث  -:تلوث الهواء: 2/أ/ 1
  .وغيرها, والتلوث الناتج عن إلقاء الغازات السامة على المتظاهرين الفلسطينيين, من التدخين



 

9 
 

وهي الموضوعات الخاصة بتلوث الغذاء والتربة نتيجة المبيـدات   -:التلوث الغذائي: 3/أ/ 1
  .سامة والغازات وغيرهاال
وهي الموضوعات المتعلقة بالتلوث الناتج عن الضوضاء : التلوث السمعي والبصري: 4/أ/ 1

الكتابـة علـى الجـدران     :والمناظر القبيحة في الطبيعة مثل ،واألصوات المزعجة ،السمعية
  .واإلعالنات العشوائية وغيرها ،واألبنية القبيحة غير المتسقة

وهي حدوث تلوث في التربة نتيجة إلقاء مخلفات المصـانع والمـواد   : لتربةتلوث ا:  5/أ/ 1
  .أو استخدام مبيدات حشرية في الزراعة ضارة بالتربة ،السامة أو دفنها في التربة

 ،وهي الموضوعات التي تناولت موضوع التلوث بشـكل عـام  : التلوث بشكل عام:  7/أ/ 1
  .عهوآثاره على البشرية وخطورته دون تحديد نو

وتأثيرها على صحة اإلنسـان   ،هي موضوعات البيئة الخاصة بطرق النظافة: النظافة: ب/1
باإلضافة إلى الحمالت التـي   ،والعمل والمدرسة واألماكن العامة وغيرها ،والبيئة في المنزل
والشواطئ  ،والجدران والميادين ،والجمعيات لتنظيف الشوارع ،واألحزاب ،تنفذها المؤسسات

  .ق واألماكن العامةوالحدائ
مصادر المياه الجوفية  استنزافوهي الموضوعات التي تتعلق : استنزاف مصادر المياه: ت/ 1

بما يهدد الخزنات الجوفيـة بـالنقص وزيـادة الملوحـة      اواإلسراف في استخدامه ،واألنهار
  .وغيرها

لثروة الحيوانيـة  وهي الموضوعات المنشورة الخاصة بتدمير ا: تدمير الثروة الحيوانية: ث/ 1
  .ل الماشية والطيور وتدمير حظائر الحيوانات وغيرهايمن قب

, هي الموضوعات التي تتعلق بتجريف األراضي الزراعية: تجريف األراضي الزراعية: ج/ 1
وهـدم  , واقتالع األشجار وحرقهـا  ،واالعتداء على المزروعات وإتالف المحاصيل الزراعية

  .وغيرهاالمنشآت والدفيئات الزراعية 
وهي الموضوعات التي لها عالقة بالممارسات الخاطئة في التفاعل : النفايات والمخلفات: ح/ 1

إلقاؤها في الشوارع واألودية وجرى : ومنها ،والصناعية التي تلوث البيئة ،مع النفايات المنزلية
ضرابات عمال أو نقص األيدي العاملة أو إ ،وحرق النفايات وتراكمها نتيجة االهمال ،األنهار
باإلضافة إلى دفن قوات االحتالل اإلسرائيلي للنفايات الصلبة والسائلة الناتجـة عـن    ،النظافة
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وإنشاء مكبات نفايات في هـذه األراضـي    ،المستوطنات والمصانع في األراضي الفلسطينية
  .وغيرها

اتها وهي الموضوعات المتعلقة بمياه الصرف الصحي ومشروع: مياه الصرف الصحي: خ/ 1
  .وتدميرها ومشاكل شبكات الصرف الصحي في فلسطين ،وطرق معالجة المياه العادمة

وهي الموضوعات البيئية التي تتحدث عـن حمـالت   : التشجير واستصالح األراضي: د/ 1
وإنشـاء الحـدائق    ،وزيادة المساحات الخضـراء  ،واستصالح األراضي ،والزراعة ،التشجير

  .وأثرها على البيئة وغيرها
وهي الموضوعات الخاصة بالتغيرات الكبيرة التي : التغير المناخي واالحتباس الحراري: ذ/ 1

وتصرفات اإلنسان التي تهدد كيانه  ،نتيجة عوامل التلوث المصانع, تطرأ على المناخ في العالم
  .واتساع ثقب األوزون ،االحتباس الحراري: ومن أبرزها ،ووجوده

وهي الموضوعات التي تتعلق بزحف الصحراء على المناطق : قضايا التصحر والجفاف: ر/ 1
  .مما يهدد حياة اإلنسان وازدياد الجفاف وقلة األمطار وغيرها ،الخضراء في العالم

وهي الموضوعات التي تتعلق باستبدال مصادر الطاقة الحالية المسـببة  : الطاقة البديلة: ز/ 1
 ،وطاقة الرياح ،ظافة البيئة مثل الطاقة الشمسيةلتلوث البيئة بمصادر بديلة مبتكرة تحافظ على ن

  .والوقود الحيوي من النباتات وغيرها
وهي الندوات والدورات وورشـات العمـل والمـؤتمرات    : عالقات عامة ومناسبات: س/ 1

ميـة  يعلواالحتفاالت التي تتعلق بالتوعية والتثقيف البيئي التي تنظمها المؤسسات الرسمية والت
 ،هات الخاصة لتوعية المواطن بأهم المشكالت والقضايا البيئية فـي فلسـطين  والجزيئية والج

باإلضافة إلى برامج وحمالت التوعية المختلفة التي تقوم بهـا الجهـات الرسـمية واألهليـة     
  .وغيرها

وهي الموضوعات المتعلقة بطبيعة توزيـع ميـاه   : توزيع المياه بالضفة الغربية وغزة: ش/ 1
ربية وقطاع غزة وكل ما يتعلق بذلك من مدى استهالك المواطن وكـل  الشرب في الضفة الغ

  .محافظة وغيرها
وهي الموضوعات التي لها عالقة بالمبيدات الزراعية وأنواعهـا  : المبيدات الزراعية: ص/ 1

  .المختلفة ومدى استخدامها في األراضي الزراعية وأضرارها على التربة وغيرها
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وأضـرارها علـى   بالمصـانع  لموضوعات التي لها عالقة وهي ا: مخلفات المصانع: ض/ 1
  .التربة وغيرها

  
وهي مصادر الموضوعات والقضايا البيئية في الصحف الفلسـطينية عينـة    :فئة المصدر-2

  :الدراسة وتقسم إلى
 ،على هيئـة تحريرهـا   اإلعالموهي المصادر التي تعتمد فيها وسيلة : مصادر خاصة :أ/ 2

  :وتكون خاصة وتنقسم إلى
وهو مندوب الصحيفة الذي يكتب الموضوع أو القضية البيئية من واقـع  : المراسل : 1/أ/ 2

  .الحدث وغيرها
  .بريد القراء وغيرها/ بقية المصادر الخاصة مثل الكاتب الصحفي: أخرى: 2/أ/ 2
ومع وسائل إعالميـة   اإلعالموهي المصادر التي تتعامل مع وسيلة : المصادر العامة: ب/2

  .اإلعالمي مصادر لجمع وسائل أخرى وه
  :وتنقسم إلى

ية التي تعمل من خالل شبكة واسعة مـن  اإلعالموهي المؤسسات : وكالت األنباء: 1/ ب/ 2
  :المراسلين المنتشرين في مناطق مختلفة ويمكن تقسيمها إلى

فتغطي جميع أنحـاء  , وكاالت عالمية وهي الوكاالت التي تعمل بشكل عالمي: 1/ 1/ ب/ 2
ووكاالت األنبـاء   ،ووكالة رويترز البريطانية, ومن أشهرها اسوشييتد برس األمريكية ،لمالعا

  ).فرانس برس(الفرنسية 
وهي وكاالت األنباء الفلسطينية الرسمية منها وهي : وكاالت األنباء الفلسطينية: 2/ 1/ ب/ 2

  .وكالة وفا الرسمية والخاصة وهي مثل وكالة معاً اإلخبارية
وهي وكاالت األنباء العربية مثل وكالة بتـرا األردنيـة   : وكاالت أنباء عربية :3/ 1/ ب/ 2

  .والشرق األوسط المصرية وغيرها
وهي الصحف والمجالت المحلية واإلذاعـات وقنـوات   : األخرى اإلعالموسائل : 2/ ب/ 2

خبارهـا  يـة أ اإلعالمومواقع اإلنترنت المحلية واألجنبية التي تنقل عنها الوسـيلة   ،التلفزيون
  .وموضوعاتها ومقاالتها
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ووكالـة  , وهي الموضوعات البيئية متعددة المصادر مثل المراسـل : متعدد المصادر: ج/ 2
  .وغيرها) وفا(األنباء 

  .وهي الموضوعات البيئية التي لم يحدد مصدرها: مجهول المصدر: د/ 2
/ الوثـائق / شـرات أخرى وهي المصادر كافة التي تذكر في الفئات السابقة مثل الن: ـه/ 2

  .الوكاالت الخاصة وغيرها
  
وهي الفئة التي تشير إلى المصـدر األساسـي    ):ولصاأل(فئة مصدر المعلومات األصلي  -3

 :وتقسم إلى, الصحف عينة الدراسة في استقاء المعلومات عليهالذي اعتمدت 
في مجـاالت  وهم الخبراء والعلماء وأساتذة الجامعات والباحثين : الخبراء والمختصون: أ/ 3

  .البيئة المختلفة
عن البيئة مثل العاملين منها وزارة البيئـة  الرسميون وهم المسؤولون : مسؤولو البيئة: ب/ 3

  .والجهات البيئية الرسمية وغيرها ،الفلسطينية
أو  ،وهم شهود العيان والذين يتحدثون برأيهم عـن قضـايا البيئـة   : الجمهور العادي: ج/ 3

  .وربات المنازل وغيرهم ،الرجل العاديو ،طالب المدارس :يئة مثليشاركون في أحداث الب
, وهي الوثـائق المكتوبـة فـي كتـب    : المراجع والدراسات العلمية ومراكز األبحاث: د/ 3

  .واستطالعات الرأي العام ،ورسائل علمية ،ودراسات علمية وأبحاث بيئية
والمؤسسات والجمعيات األهلية  وهي مصادر المنظمات: الجمعيات والمنظمات البيئية: ـه/ 3

باإلضافة إلى نشطاء البيئة وجماعـات الضـغط    ،ة العاملة في مجال البيئة والتنميةيوالمجتمع
واالتحاد العام  ،وجمعية الحياة البرية في فلسطين ،البيئية مثل منظمة السالم األخضر العالمية

  .لجمعيات البيئة الفلسطينية وغيرهم
وهم رؤساء البلديات والمسـؤولون  : البلدياتالحكومية والوزارات و المنظمات مصادر: و/ 3

  .جالس المحافظات وغيرهمموالموظفون فيها والمجالس القروية و
أخرى وهي الفئة الخاصة بالمصادر األولية للمعلومات غير مـا ذكـر سـابقاً مثـل     : ي/ 3

  .الشركات والمؤسسات الربحية وغيرها
  
  



 

13 
 

  .هي القصد من وراء نشر المادة الصحفية في الصحيفةو: فئة هدف المادة الصحفية -4
هو أي حدث حصل  االهدف من ورائه مادة صحفيةقوم الصحيفة بنشر توهو أن : نشاط: أ/4

  .كنشاط قامت به أي جهة سواء كانت حكومية أو غيرها
هو أن يتم نشر مادة صحفية الهدف من وراء نشرها هو توعية اآلخرين بمـا  : توعوي: ب/4

  .ه المادة الصحفيةفي هذ
وهي عالقات يتم نشرها على شكل مادة صحفية كزيارات مسؤولين أو : عالقات عامة: ج/4

  .غيرها
  .ي الصحيفة لمعرفة ما تم حدوثه كمادة صحفيةوهو حدث بيئي تم نشره ف: حدث: د/ 4
  
 :وتنقسم إلى, وهي الفئة الخاصة بمكان وقوع الحدث البيئي :فئة مكان الحدث -5
وهي الضفة الغربية بما فيها القـدس وقطـاع    1967راضي الفلسطينية المحتلة عام األ: أ/ 4

  .غزة
وهي بقية أرض فلسطين أو ما تعرف اآلن : م1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام : ب/ 4

  ).إسرائيل( بـ 
  .وهي كل الدول العربية: الدول العربية: ج/ 4
  .ستثناء فلسطين والدول العربيةوهي دول العالم با: بقية دول العالم: د/ 4
  .عدم وجود مكان محدد للحدث البيئي: غير محدد: ـه/ 4
  

  .فئات الشكل: ثانياً

وهي الفنون الصحفية التي نشرت بها الموضوعات والقضـايا   :فئة شكل المادة الصحفية: أ
  :البيئية في الصحف عينة الدراسة وتنقسم إلى

لدقيقة والصادقة التي تصف وتشرح واقعة جرت وتهم الخبر الصحفي وهو المعلومات ا: 1/ أ
  .فئة من الفئات أو جماعة من الجماعات التي تعرفها ألول مرة

وهو من يقوم على الحوار بين الصحفي وشخصية أو عدة شخصيات؛ : الحدث الصحفي: 2/ أ
بهدف الحصول على معلومات وأخبار جديدة أو شرح وجهة نظر معينة أو تقرير موافق فـي  

  .حياة الشخصية
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األداة الصحفية التي تعبر عن سياسة الصحيفة وعن آراء بعض كتابها : المقال الصحفي: 3/ أ
  .في األحداث اليومية الجارية والقضايا التي تشكل الرأي العام

وهو تغطية تحريرية مصورة تضيف مزيداً إلى خبر أو موضـوع  : التحقيق الصحفي :4/ أ
  .لربط بين أسبابه ونتائجه وآراء المتصلين به والوقائع المشابهةوا, قديم بالتقديم لظواهره

هو من يقع بين الخبر والتحقيق ألنه يسمع بإبراز اآلراء الشخصـية  : ير الصحفيرالتق :5/ أ
  .والتجارب للمحرر

وهي الصورة المستقلة التي تقدم أخبار كاملة مع اعتمادها البسـيط  : الصورة الصحفية: 6/ أ
  .على كلمات

يعد من الفنون الصحفية الحديثة إذا كـان مسـتقالً عـن الموضـوعات     : الكاريكاتير: 7/ أ
ويصنف من األنواع الساخرة التي تعبـر عـن المواقـف    , وهو الشكل الغالب له ،الصحفية

  .واألفكار بهدف إحداث تأثير معين
  .خواطر وغيرهاوهي الفنون الصحفية غير الذي ذكر سابقاً مثل بريد القراء أو : أخرى: 8/ أ
  
وهي مكان موضوعات وقضايا البيئة في صحف الدراسة وتفيد في التعرف  :فئة الموقع: ب

  :وهي على النحو اآلتي, على مستوى االهتمام بهذه الموضوعات
  .في الصحيفة وتنشر الموضوعات البيئية في الصفحة األولى:  الصفحة األولى: 1/ ب
  .الصفحات الداخلية: 2/ ب
  .وتأتي من حيث األهمية بعد الصفحة األولى: فحة األخيرةالص:  3/ب
  
وهي العناصر التي تم استخدامه إلبراز موضوعات وقضايا البيئة في  :فئة عناصر اإلبراز: ج

  :صحف الدراسة
وهي من أهم العناصر الطباعية المستخدمة في بناء الوحدات الطباعية لما لها : الصورة: 1/ج

  .ي مهمة للقراءمن قدرات تأثيرية ومعان
  .الكاريكاتير: 2/ج
  .   أي عناصر إبراز أخرى لم تذكر سابقاً مثل الرسوم األرضيات وغيرها: أخرى: 3/ج
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  الثاني الفصل

______________________________________________________ 

  .السابقة والدراسات النظري اإلطار

  
  اإلطار النظري 1.2

  

  :اإلعالم 1.1.2
  

كافة أوجه النشاط االتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة  :بأنه اإلعالم يعرفو
الحقائق واألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والموضوعات والمشكالت 

تكوين أكبر درجة ممكنة ومجريات األمور بطريقة موضوعية وبدون تحريف، مما يؤدي إلى 
اك واإلحاطة الشاملة لدى فئة جمهور الملتقين للمادة اإلعالمية من المعرفة والوعي واإلدر

بكافة الحقائق والمعلومات الصحيحة عن هذه القضايا والموضوعات، وبما يساهم في تنوير 
الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور في الوقائع والموضوعات والمشكالت 

  ).2006باني، حالق( المثارة والمطروحة
  

هير ولروحها وميولها واتجاهاتها في االتغير الموضوعي لعقلية الجمكذلك ب رفويع
  .)2004الحوشان، (الوقت نفسه 
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الذي يسعى الى تحقيق أغراض حماية البيئة من خالل خطة  اإلعالمأو هو ذلك 
، وتخاطب اإلعالمإعالمية موضوعية على أسس علمية سليمة تستخدم فيها كافة وسائل 

ا من الناس أو عدة مجموعات مستهدفة، ويتم أثناء هذه الخطة وبعدها تقييم أداء مجموعة بعينه
 ).2000ملحة، ( يةاإلعالمهذه الوسائل ومدى تحقيقها لألهداف البيئية لهذه الخطة 

  
  :البيئي اإلعالم 2.1.2

  
تعتبر البيئة الوسيط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه اإلنسان، يتأثر به ويؤثر فيـه،  

هي المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان، ويشتمل كل ما فيه من تربة، وماء، وهواء، ومكونـات  و
  ).1995مطاوع، (جمادية، ومظاهر كونية 

  
البيئي، نالحظ بأنه يتكون من مفهومين مترابطين أال  اإلعالموعند التطرق لمفهوم      

صادقة حول األخبار هنا نقل صور موضوعية و اإلعالموالبيئية، فواجب  اإلعالم: وهما
والحقائق وعرضها على الجمهور من أجل تكوين رؤية واضحة وحقيقية حول موضوع معين 

والبيئة هي تشكل المحيط الذي يعيش به هذا الجمهور من . في المجتمع الذي يعيشون فيه
أرض، وماء وهواء، إضافة إلى كل العناصر التي توجد حول الفرد وتشكل تأثيراً مباشراً على 

البيئي الجمهور، فهو يشكل مصدر أساسي في  اإلعالموهنا نلحظ بأنه عندما يخاطب .  حياته
نقل صورة واضحة من المعلومات التي تكّون مرجعية فاعلة لما يدور حول الفرد، وحول 
أهمية الحفاظ على البيئة، والسلبيات التي ممكن تحدث للمجتمع بإهمالها وعدم رعايتها، هذا 

 عليهاث التي ستلحق بالبشرية من عدم تبني استراتيجيات فاعلة للحفاظ إضافة للكوار
  ).1988غازي،(
  

في حماية ) البيئي اإلعالم( اإلعالموسائل  أثرفي مجال  عليهأن ما ينبغي التأكيد و
البيئة هو أن هذا الدور يتميز عن سائر الوسائل األخرى كالعلم والقانون واألسرة والمدرسة 

  : ا في ميزتين رئيسيتين وهماوالجامعة وغيره
  .تشترك مع كافة وسائل حماية البيئة األخرى اإلعالمأن وسائل . 1



 

17 
 

، شأنها شأن بعض أنواع التربية غير الرسمية كدور العبادة مثال، التهم اإلعالمأن وسائل . 2
قطاعا معينا من الناس وال تستهدف فئة عمرية محددة كما هو الحال في المدارس 

فان كل شرائح المجتمع،  عليهو. ، وإنما تستهدف قطاعات المجتمع كافةوالجامعات
صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، متعلمين وأميين، حضريين، يمثلون المجتمع المستهدف 

ويتضح من ذلك أن . في مجال التوعية البيئية) target population( اإلعالملوسائل 
من المشكالت البيئية عبر وسائلها المتعددة  أساسي في حل كثير تأثيرالبيئي له  اإلعالم

ومتنوعة بعد ما يتم توضيح المشاكل أو المخاطر أو الكوارث التي تحدث في البيئة مهما 
اإلنسان وتعامل مع هذه  اأي سبب المشاكل طبيعية أم بشرية فبعدما تنبه إليه. كان سببها

. شاكل البيئية والمحاولة لحلهااألحداث بعقالنية وحذر في النتيجة يؤدي إلى التصدي للم
  ).2006سعود، (

  
يدرس مجمـوع   فهو )يسري دعبس( كما يعرفهمن الناحية البيولوجية  أما علم البيئة

العالقات والتفاعالت بين جميع عناصر البيئة، والتفاعل بين مكونات البيئة عملية مسـتمرة،  
اختالل نتيجة لتغير بعـض الظـروف    تؤدي في النهاية إلى احتفاظ البيئة بتوازنها ما لم ينشأ

الطبيعية، أو الحيوية، أو تدخل اإلنسان المباشر، وهو السبب الرئيس في اخـتالل التـوازن   
البيئي في عصرنا الحالي، والذي يعد أبرز مظاهره التلوث البيئي ويشكل خطراً داهماً علـى  

  ).1996دعبس، (صحة اإلنسان، وحياته، وتطوره 
  

اق في تنفيذ برنامج إقليمي لإلعالم البيئي تكمن في إهمال إقامة وأبرز مظاهر االخف
يين ومصادر المعلومات البيئية العربية، وعدم إيجاد آلية اإلعالمقنوات اتصاالت جدية بين 

فما . يين العرباإلعالمثابتة لجمع المعلومات البيئية االقليمية وتوثيقها وجعلها في متناول 
ساسية وكاالت األنباء االجنبية، في غياب مصدر إقليمي موثوق تزال مصادر معلوماتنا األ

  .)2006صعب، (للمعلومات البيئية 
  

أداة ووسيلة أساسية ال يمكن االستغناء عنها أو تهميش دورها بالنسـبة   اإلعالمويمثل 
، وتضاعف الوقت الذي اإلعالملكل المجتمعات، حيث تضاعفت الوظائف المرتقبة من وسائل 
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في عصرنا  اإلعالمحتى صارت وسائل  اإلعالمرد للتعامل مع مخرجات وسائل يخصصه الف
  ).2004الحديدي، إمام، (الحالي جزءاً مهماً من حياة المواطن 

  
بما تمتلكه من تقنيات حديثة قدرات بارزة على التـأثير فـي    اإلعالمأصبح لوسائل 

لعام للدولة، ويـؤثر علـى افرادهـا    المجتمعات، حيث إنها تعد نظاماً متكامالً، يتأثر بالنظام ا
في الحمالت الخاصة بالتوعية فـي مجـاالت    عليهاومواطنيها، األمر الذي دفع إلى االعتماد 

  ).1995عوض اهللا، (متنوعة، ومنها التوعية البيئية 
  

دوراً كبيراً في جذب انتباه الجمهور، وتوجيه اهتمامه لقضـايا   اإلعالمتؤدي وسائل 
، وتتركـز أهميـة   )1992طـايع،  (الموضوعات التي تشغل الرأي العام معينة، وفي تحديد 

األساسية في طرح المشكالت والقضايا األساسية التي تعاني منها المجتمعـات علـى    اإلعالم
الرأي العام، لتوجيهه وإرشاده لخطورتها، وقد تقدم الحلول المقترحـة لحلهـا أو حصـرها    

  ).2004البطريق، (
  

العربي يتعاطى بتهاون مع المشكالت البيئية،  اإلعالمأن  )2008( وأضاف الشافعي
حيث ال تتجاوز المساحات التي تخصص لها أكثر من موضوع أو صفحة أسبوعية باألكثر في 

األخرى من مرئية ومسموعة وإلكترونية، ومعظم  اإلعالمالصحف، وكذلك في وسائل 
  .يين  يفتقرون إلى التخصص بهذا المجالاإلعالم

 
العربي يتركز على نقل ما  اإلعالمأن معظم ما ينشر في  )2008(لشافعي ا ويرى

يطلق من مبادرات إيجابية ودعوات جادة، ونداءات حارة، وقوانين محلية ودولية، إضافة إلى 
اال انه .  تغطيات مجتزأة لمؤتمرات وندوات وورش عمل تُطلق توصيات ونصائح وتوجيهات

ام الجمهور وال تقل مسؤوليته عن مسؤولية الجامعات مسؤول أم  اإلعالمأشار الى ان 
والمؤسسات البيئية والوزارات والحكومة، باعتباره مصدر المعرفة األول واألساسي لكل 

البيئي مطلوبة بإلحاح ليشكل حلقة وصل بين العلم واألحداث والكوارث  اإلعالموتنمية . الناس
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أن يؤدي الدور األكبر في حماية الطبيعة البيئية من ناحية، وبين الجمهور الذي يفترض 
  .والتنوع األحيائي من ناحية ثانية

 
، وبدأ اإلعالمالبيئي أنه أحد تخصصات الصحافة و اإلعالم )2008(الشافعي  وعرف

وهو يختص بالقضايا والموضوعات ذات . م1972يظهر بعد مؤتمر البيئة في ستوكهولم عام 
الصحية، واالقتصادية، : لتيهما على مجمل حياة البشرالصلة بالطبيعة والبيئة وانعكاس حا

وهو أيضاً حلقة وصل بين العلوم المتعلقة . والعلمية، والسياحية، والثقافية، والتراثية وغيرها
  .بالبيئة والجمهور، ويهدف إلى تشكيل رأي عام للمجتمع في هذا االتجاه

  
  :الوعي البيئي 3.1.2

  
ر مفهوم البيئة التي اتسعت جوانبها  الى المجاالت ارتبط  مفهوم الوعي البيئي بتطو

 والفيزيائية ،االقتصادية والثقافية واالجتماعية، ولم تعد محصورة في عناصرها البيولوجية
بحيث اصبحت أهداف الوعي البيئي هي التعريف بالتأثيرات البيئية المختلفة على الكائنات 

سلبيا وبشكل مباشر بنوعية الحياة  أوايجابيا  الحية والبيئية مما ينعكس على النظام البيئي
  ).1996العوضي، (
  

مكانة هامة لدى المجتمعات اليوم، ألنه بفضل ما يمتلكه من تقنيات  اإلعالميحتل 
االنتشار بين فئات المجتمع بمختلف مستوياتها الثقافية والفكرية  علىوقدرة واسعة  ،حديثة

 اإلعالموأن كان  ،وجيه المجتمع ونقل المعرفةواالجتماعية، أصبح األداة المناسبة لت
فاالتصال هو النشاط األساسي لإلنسان ومعظم ما نقوم به " واالتصال ليس نشاطاً حديثاً 

حياتنا اليومية أن هو إال مظاهر مختلفة لما نعنيه باالتصال الذي يحدد بدوره معلم الشخصية 
  .)1989شرف،(  "االتصالية رستهامن خالل مما ،اإلنسانية

  
واالتصال في العصر  اإلعالمولكن المقصود هنا هو ذلك التقدم الذي شهدته وسائل 

ودورها في حياة المجتمعات، بل أصبح لهذه الوسائل قدرة  ،مما زاد من أهميتها ،الحالي
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 ،وخلق رأي عام حولها ،وبخاصة في القضايا المهمة ،األفراد والتأثير فيهم علىالسيطرة 
المهمة التي يمكن أن تضطلع بها وسائل " ما يختص بقضايا البيئة فإن ومن ثم فإنه في

التصدي  علىهي تحريك االهتمام الجماهيري بجرائم البيئة وبلورة رأي عام قادر  اإلعالم
نشر  علىمن اكثر المؤسسات التربوية قدرة  اإلعالم، فوسائل )1992عبد النبي، ( "لها

  .الوعي البيئي بين أفراد المجتمع
  

البيئي إلى تنمية الوعي والمسؤولية البيئية لدى الجمهور والمسؤولين  اإلعالمويهدف 
وتوجيه سلوكهم وأنشطتهم للوصول إلى حال من الوعي الكامل بالقضايا البيئية، ما يؤدي إلى 
تغيير في نمط حياة المجتمع وسلوكياته الضارة بالبيئة والطبيعة، ومن ثم التعامل بتلقائية 

البيئي إلى إعالم اإلنسان بضرورة تحقيق توازن بين  اإلعالمويهدف . إحساس معهماوعفوية و
مصالحه وأنشطته من جهة، واستدامة الطبيعة وعناصرها من جهة أخرى، بما يضمن 
 .استمرار حياته على األرض وديمومة بقاء الحياة الفطرية وبيئتها الطبيعية وتحسين نوعيتها

لبيئي إلى حماية اإلنسان من الطبيعة، وحماية الطبيعة من ا اإلعالمبمعنى آخر، يهدف 
  .اإلنسان، وتحقيق تنمية مستدامة

 
الى الحاجة الماسة له عند ظهور مشكلة  ةالباحث تالبيئي اشار اإلعالموعن أهمية 

كما انه معني بكل  التلوثات البحريةبيئية مثل التلوث وانتشار األوبئة واآلفات الزراعية 
عاصرة التي تتمثل في التلوث بكل أشكاله، في البراري والبحار واألنهار األحداث الم
ولإلعالم البيئي حضور أشمل وأعمق يبدأ منذ لحظة والدة االستراتيجيات  والغابات،

والقرارات السياسية والتجارية والتشريعات المختلفة، وما ينتج عنها من تأثيرات على البيئة 
  .وفي نهاية المطاف على نوعية حياة البشر وحقوقهموالطبيعة والتنوع األحيائي، 

  
دورها  ال بد من الكشف عنوخصائصها  اإلعالموللتعرف على أهمية وسائل 

وهو الذي يعلو  ،هو المحرك والمعبر عن مقومات النشاط االجتماعي اإلعالمف" التوعوي،
ينهل منه هذا  وهو المنبع المشترك الذي ،باإلنسان عن غريزته إلي المطامح الحضارية
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والموحي إليهم بشعور االنتساب إلي مجتمع  ،وهو الرابط بين األفراد ،اإلنسان اآلراء واألفكار
  .)1985المصمودي، (  "أعمال وهو الوسيلة لتحويل األفكار إلي ،واحد

  
من  ،ما هو إال عمل التربية ،وهذا النشاط من نقل معرفي وتحويل المعرفة إلي سلوك   

وينمي  ،الم أن يشارك مشاركة فعالة في نقل مفاهيم الوعي البيئي إلي األفرادثم يمكن لإلع
وأنه من  ،خاصة البيئة التي يشتركون في العيش فيها علىبينهم الشعور بأهمية الحفاظ 

بل أصبح معروفا أن  ،مشارك أساسي في عملية التربية والتنشئة اإلعالمالمعروف أن دور 
ومن هذه العوامل أن ) 1995 ،علي(ير المدرسة بحكم عوامل كثيرة قد يفوق تأث اإلعالمتأثير 

ما تتميز به من خصائص تختلف عن األخرى مما يجعل لها  اإلعالمللكل وسيلة من وسائل 
يمكنها من مخاطبة شريحة ما من شرائح المجتمع بشكل و ،أهميتها في الدور التربوي لإلعالم

لبيئي يحتاج إلي الوسائل المسموعة والمرئية ولهذا فإن نشر الوعي ا ،أفضل من غيرها
والمقروءة ليصل إلي قطاعات المجتمع كافة، فنظرا الرتفاع نسبة األمية في المجتمع تصبح 
لإلذاعة أهميتها كوسيلة للتثقيف وجعلها تتميز عن غيرها من أجهزة الثقافة األخرى، ألن 

لي معرفة بأصول القراءة والكتابة كما هو االستماع إلي الكلمة المنطوقة من الراديو ال يحتاج إ
  .)1983جاد،(النسبة للصحيفة الحال ب

  
فإن الفئة غير  ،وأن كانت فئات المجتمع جميعها في حاجة إلي التوعية البيئية 

ا تشير إليه الدراسات من المتعلمة تكون من أشد الفئات حاجة إلي هذه التوعية، وأيضاً م
مليون  653حوالي 1969اعي في العالم والذي كان يوجد به عام أجهزة االستقبال اإلذ انتشار

تشير التقديرات الحديثة أن عدد أجهزة االستقبال  ،جهاز راديو الستقبال البرامج اإلذاعية
ستة اإلذاعي في العالم تبلغ مليارا ومائتين واثنين مليون وثالثمائة وستة عشر ألف وثالثمائة و

، وذلك االنتشار يزيد من أهمية الوسائل المسموعة في نشر )1997العبد، ( وثالثين جهازاً
وذلك  ،المرئي يصبح للتلفاز أهميته في مجال التوعية البيئية اإلعالمالوعي البيئي، وفي مجال 

الصورة التي تتميز عن  علىالنتشار أجهزة التلفاز كما التلفاز أكتسب ميزة الصدق العتماده 
أما الصحيفة كونها رسالة  ،)1997العبد،( إقناعية تضفي الصدق الكلمة المسموعة بأنها وسيلة
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تستهدف خدمة المجتمع واإلنسان الذي يعيش فيه، وهي بهذا المعنى متصلة بالواقع االجتماعي 
  ).1998أبوزيد،( ي تصدر به الصـحيفةواالقتصادي في المجتمع الذ

  
 وفي ،لتعزيز قصصهم رهمغي من أكثر معلومات مصادر إلى يحتاجون البيئيون والصحفيون

 كما. متعمقة بحوثاً أكثرها يكون تكاد الجرائد صفحات على تنشر التي البيئية القصص بعض
  .)Doppy, 1995( العلمية والمصطلحات التقارير في البيئيون الصحفيون يتعمق أن يجب
  

 ذلك في والسبب ،أنفسهم العلماء مع يتحدثون حين األعظم التحدي يكون األحيان بعض وفي
 يتدربون والصحفيون ،الحياة ظواهر من ظاهرة لفهم طويلة سنوات يقضون العلماء أن

 الحقائق معرفة إلى الصحفيون يفتقر وعندما ،واحد يوم لخال ما موضوع في خبراء ليصبحوا
 وأجهزة.  لهم ذلك وتبسيط توضيح العلماء يستطيع ال عندما أكثر ويحبطون ،والعملية العلمية
 المنشورة القصص تكون أن ينبغي لذلك الصدور استمرار فياء القر لىع تعتمد اإلعالم
 لهذا ،معقد موضوع نشر المفيد غير من ألنه ،القراء أغلب لقب من سهلة الفهم سريعة ،مثيرة
  .)palen, 2005(  بسيط هو ما كل على األحيان أغلب في الصحفيون يركز

  
  :البيئي اإلعالمأهداف  4.1.2

  
هو التعبير عن ظاهرة  اإلعالممصطلح فصال معنى واحد، واالت اإلعالم يحمل

االتصال الواسع، ألنها إدالء من جانب واحد ال يعبر عن التفاعل والمشاركة، في حين أن 
  ).1997، عبيد(كلمة اتصال تعني التفاعل والمشاركة 

  
تمام ولضمان اإلدراك و الفهم الصحيحين للعالقة التي تربط اإلنسان بالبيئة ينبغي اإله

  .والعناية بقنوات اإلتصال و قدرتها على األداء الجيد في إيصال المعلومات البيئية 
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والجماعات على  دو المقصود بها مساعدة األفرا): اريعيالبعد الم(تكوين الموقف والقيم  - 
ارات المختلفة لتحديد إكتساب المهو ،إكتساب مجموعة من مشاعر اإلهتمام بالبيئة

  .و جعل األفراد و الجماعات على معرفة بوسائل حماية البيئة  ،ة حلهاكيفيمشكالتها و
أن تخلق أنماط جديدة من اإلتجاهات اإليجابية لما لها من دور  اإلعالموتستطيع وسائل      

إضافة إلى إعداد جمهور يتقبل تغيير مواقفه  ،محوري في تنمية المواقف و القيم المختلفة
  .ه المضرة بالبيئة و التأثير فيه من أجل تحسينها وقيمه التقليدية وسلوكيات

و هي إتاحة الفرصة لألفراد و الجماعات للمشاركة الفعالة في ): البعد اإلنفعالي(المشاركة  -
وقد اثبتت التجارب أن إشراك النـاس فـي    ،كافة المستوايات على حل المشكالت البيئية

  .ري وضع القرارات التي يتعلق بها مستقبلهم أمر ضرو
أن تخلق قنوات للحوار اإلجتمـاعي بـين    اإلعالموفي هدا الصدد ينبغي على وسائل 

المواطنين للوصول إلى القرار المشترك مما يساعد على خلق تيار شـعبي ضـاغط علـى    
  . الحكومات عندما يتعلق األمر بالبيئة 

  
تـوح  تخصـيص مجـال مف   اإلعالمولتحقيق استمرارية هدا الحوار يتحتم على وسائل 

ونقل مشكالت بيئـتهم إلـى الجهـات     ،لطرح أراء وأفكار ومقترحات الجمهور المهتم بالبيئة
  ).2003صالح، السيد، (البحثية والتنفيدية ومتخدي القرار  

  
  :البيئي اإلعالمبرامج واستراتيجيات  5.1.2

  
لغـة  توعية والثقافة البيئيـة بأسـلوب وب  البيئي والمتمثلة في نشر ال اإلعالمان مهمة 

اللغـة  قبل بعيدة عن المصطلحات الفنية وجذابة للمستقنيات تكون سلسة بسيطة ومفهومة وبتو
إضافة الـى أهتمامـه   . العلمية التي تنّفر القارئ وتجعله يهرب من كل شيء له عالقة بالبيئة

بقضايا البيئة وحمايتها بصفة دورية ومستمرة وعلى مدار السنة، أي ليس بطريقة موسمية أو 
لـوعي والثقافـة   والهدف هو ترشيد السلوك البيئي عن طريـق ا . ية أو حسب المناسباتظرف

كذلك األفراد والجماعات و المؤسسات و تشجيع السلوك البيئي اإليجابي عندواإلدراك البيئي و
ميـة  يعلتربوية على مستوى المؤسسـات الت مية ويعلالعمل على تبني ووضع وتطوير برامج ت
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الثقافة البيئية والسلوك البيئي الناضج والواعي بإدخـال أألجنـدة البيئـة    لحماية البيئة ونشر 
وأشار  للمناهج التربوية واألسرة والجمعية  والمؤسسة ومختلف مكونات ومؤسسات المجتمع،

البيئي على مستوى التشريع والقوانين سواء محليا أو دوليا في إطـار   اإلعالمالى دور قراط 
ة القضايا البيئية التي تتطلب مسؤولية ومهمة السـلطة التشـريعية   المنظمات المختصة لمعالج

 .)2013قراط، ( والسلطة التنفيذية و كذلك مهمة و مسئولية المنظومة الدولية
  

أداة رئيسية لتحقيق السياسة البيئية، فهو ال يكون فعاالً إال بالتكامـل   اإلعالمكان لئن 
فمجرد االطـالع علـى   . وافز وروادع ماليةمع األدوات األخرى، من تشريعات وقوانين وح

المشكلة ال يؤدي دائماً الى استعداد الفرد للمشاركة في حلها، بما قد يستتبعه هذا الحـل مـن   
إن نجاح التدابير البيئية على المستوى العام مرتبط بتناسق هذه األدوات الثالث ودعمها . قيود

مهمة إقناع الناس بالقوانين، كما قد تؤدي  قد يسهل اإلعالمف. بعضها بعضاً في حلقة مترابطة
وتساهم الحوافز والروادع المالية فـي حصـول   . القوانين الى دفع الناس لتقبل الرسالة البيئية

  )1997صعب، ( تقبل أفضل للقوانين وتطبيقها بفعالية
  

حماية وسالمة الموارد البيئية والتراث هـي مسـؤولية كـل     بأنلقد أصبح واضحاً و
هذا يتطلب وعياً إعالمياً بيئياً تربوياً، لذلك يجب تطوير الوعي البيئي عند المواطن مواطن، و

للتوعية البيئية لكي تسعى لتطوير  استراتيجيةفالبد من وجود . للتعامل مع البيئة بحكمة ورشد
والتوعية واإلتصال البيئي لغايات المحافظات على عناصر  التعليمالقدرات البيئية في مجاالت 

بيئة، والعمل معها بعقالنية لتحقيق تنمية مستدامة تسهم في تحسين نوعية الحياة للمـواطن،  ال
  ).2004مزاهرة، وعريبات، (والرفاه لألجيال 

  
والبيئة متشابكة ومترابطة لذلك أصبحت مشـكالت التلـوث مـن     اإلعالمإن قضايا 

ات المتقدمة صناعيا، ومما والرأي العام خاصة في المجتمع اإلعالمواهتمامات وسائل  أولويات
الشك فيه أن مسببات اختالل التوازن البيئي لم تعد مقتصرة على اإلفرازات السـلبية للتقـدم   
العلمي والتكنولوجي واالقتصادي الذي أحرزه اإلنسان في عصرنا الحالي، بل يمكن أن يتعدى 
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نا الفصل بين العوامل ذلك إلى وجود مسببات اجتماعية متعلقة بدرجة الوعي البيئي، فال يمكن
  .االجتماعية المتعددة وقضايا البيئة

  
إن لغياب الوعي االجتماعي بمظاهره المختلفة نتائج متعددة يمكن حصرها في مظاهر 
السلوك االجتماعي الذي يصدره اإلنسان من غير وعي ويؤدي إلى عواقب ضارة ومتعـددة  

ة، ويؤثر هذا السلوك بدوره تأثيرا مباشرا على مظاهر الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافي
  ).2004البطريق، (على تدمير مقومات النظام البيئي 

  
  :خالل مراحل السياسة البيئية كما يلي اإلعالمويتحدد دور 

على وضع قضـايا بيئيـة    اإلعالممرحلة تعيين المشكالت البيئية، وفيها يتمحور دور  :أوالً
هنا تلعب الهيئات األهلية والعلميـة دوراً أساسـياً فـي    . محددة على جدول األعمال السياسي

فـي   اإلعـالم كمـا يسـاعد   . التنبيه الى مشكالت بيئية معينة تؤثر في مجموعات من الناس
  .استقطاب االنتباه والدعم لقضايا محددة وإقامة حوار مع المسؤولين وقادة الرأي

  

على فهم أفضل لدوافع  اإلعالميساعد  مرحلة االتفاق على السياسات البيئية، وفيها :ثانياً
وهو هنا يتوجه الى صانعي . السياسات البيئية وخلفياتها، ويسهل إقرارها رسمياً وقبولها شعبياً

  .القرار والرأي العام معاً
  

في تطوير مواقف شخصية  اإلعالممرحلة تنفيذ السياسات البيئية، وفيها يساعد  :ثالثاً
التدابير البيئية، ويعمل على استمرار التزام الناس بهذه المواقف  ومجتمعية مالئمة للتعامل مع

مضامين التشريعات والقوانين المرتبطة بالبيئة، وأثرها على الناس  اإلعالمكما يشرح . الجديدة
  .)1997صعب، ( المعنيين

  
  
  
  



 

26 
 

  :أساليب إعالمية 6.1.2

  
  :ألساليب التاليةفي حماية البيئة، والتربية البيئية، با اإلعالمدور  يتمثل 

  .تنفيذ محاضرات متخصصة وندوات وحلقات بحث لنشر التوعية في قضايا البيئة -1
  .تنفيذ البرامج اإلذاعية والتلفازية التي تكشف الحقائق البيئية للمواطن -2
  تسخير الصحافة لنشر الوعي البيئي عبر مقاالت وتحقيقات ورسوم وصور؟ -3
  .لمتاحف والمعارض وحدائق الحيوانات والمحميات الطبيعيةتشجيع األفراد على زيارة ا -4
  .تشجيع األفراد على تشكيل النوادي والجمعيات المهنية والهيئات األهلية -5
  .إنجاح برامج التوعية الصحية وبرامج التثقيف التي تنفذها المؤسسات الحكومية -6
  

الديانات السماوية في وهناك دور للمنظمات غير الحكومية في التربية البيئة ودور 
  ).2004مزاهرة، وعريبات، (حماية البيئة 

  
من القرن الماضي  في التسعينيات أجرتها منظمة اليونسكو التيوقد أشارت األبحاث 

من خاللها بنشر األفكار الجديدة،  اإلعالميمكن أن تقوم وسائل  التيية اإلعالمالتقنيات  إلى
  :وهى ما يلى

لك من خالل البرامج المصممة إلثارة االهتمام والتنبيه وألحت على ـ الحث أو التنشيط وذ  1
  .ضرورة تبنى فكرة جديدة

ـ التقييم، وذلك من خالل البرامج المصممة لتقديم المعلومات لهؤالء المهتمين بموضـوع    2
  .لكى تساعدهم على تقييم ما يبحثون فيه) تحليلية -وصفية (معين ويبحثون مواد إضافية 

تتضمن المعلومات الجديـدة   التيار، ويقصد بها تقديم الفقرات اإلخبارية البسيطة ـ األخب  3
  .المرتبطة بالجوانب المختلفة للمسألة محل االهتمام

نطاق وضع خطة إعالمية لدعم االهتمام بالمسألة المطلوب تبنيهـا   فيـ التعزيز، وتدور   4
من خالل  يلوب توصيلها للمتلقى الرؤية المطمن جانب المتلقين، والتأكيد باستمرار عل

  .)1992أبو عامود، ( االتصال غير المملوالتكثيف والتكرار 
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  :الصحافة المكتوبة والبيئة 7.1.2

  
البيئة منظومة تضم كل العناصر الطبيعية والحياتية والتي توجد حول الكرة األرضية 

اه، وسطح التربة وما والهواء ومكوناته والطاقة ومصادرها والمي ،سطحها وفي باطنها علىو
 واإلنسان بثقافاته وعالقاته االجتماعية ،وبداخلها من نبات وحيوان عليهايعيش 

العوامل الخارجية التي يستجيب لها  ها معجم العلوم االجتماعية بأنهاعرفي، و)1999سويلم،(
والمناخية  ،أو استجابة إجمالية مثل العوامل الجغرافية فعليةاألفراد والمجتمع بأسره استجابة 

وتطبعهما والعوامل الثقافية التي تؤثر في حياة الفرد والمجتمع وتشكلهما  ،كالحرارة والرطوبة
والذي يشمل  ،الوسط المحيط باإلنسان وتعرف أيضاً بأنها) 1975مدكور،(بطابع معين

كيان فالبيئة تعني ما هو خارج  ،الجوانب المادية وغير المادية، البشرية وغير البشرية
  .)1994أرناؤوط، ( إلنسانا
 

ويشمل ما يحيط اإلنسان من  ماديبعد  ،أن البيئة ذات بعدين: ىيمكن أن نخلص إلو
من خالل و وبعد اجتماعي يشمل كل عالقات اإلنسان وثقافاته وتفاعالته، ،مظاهر طبيعية

جتماعية الظواهر اال علىأن البيئة الطبيعية تمارس تأثيرها  العالقة بين البعدين نجد فيها
بشكل مباشر وغير مباشر، فإن األساس المادي هو الذي يوجد الظواهر االجتماعية ويضمن 

 المادي، يتضح من هذا أن هناك تأثير وتأثر متبادالن بين البعد )1999خمش،(لها االستمرار 
د نوع فالبيئة تحد ،نوعية نشاط اإلنسان علىوالبعد االجتماعي للبيئة، فالبيئة الطبيعية تؤثر 

فالترابط االجتماعي في  ،النشاط االقتصادي الذي يمارسه اإلنسان، وكذلك عالقاته االجتماعية
واإلنسان باعتباره الوحدة األساسية  البيئة الريفية يقابله التباين االجتماعي في البيئة الصناعية،
إما بالسلب أو اإليجاب، وهذا التأثير  ،للبيئة االجتماعية يؤثر في البيئة الطبيعية كما يتأثر بها

ألن  البيئة الطبيعية، علىعصر العلمية والتكنولوجية كان لها أثرها السلبي في إنسان  وسلوك
اإلنسان بدال من أن يستفيد من التطور العلمي والنمو التكنولوجي لتحسين نوعية حياته وبيئته 

لها في كثير من األحيان غير أصبح ضحية لهذا النمو الذي أفسد البيئة الطبيعية وجع ،الطبيعية
  ).     1987وهماش، سرحان، أبو( ئمة لحياتهمال
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البيئة هي ذلك المحيط الواسع الذي يضم كل اشكال الكائنات الحية المرئية وغير ف
 ).2001الباز، ( وعالقاتها المتشابكة والمترابطةالمرئية بما فيها االنسان 

 
 :ما يلي خالل من اليومية الصحف في البيئة مواضيع معالجة ويمكننا

 .بهذا المجال والمهتمين المختصين من البيئة مجال في المعروفين الكتاب من عدد استكتاب -1
في قوالب  األخرى والكائنات اإلنسان على ومخاطره التلوث ودرجة البيئية المعلومات نشر -2

 .البيئة ينبقوان والتعريف ،)وغيرها...واألعمدة والتقرير كالروبورتاج ( فنية
 .منها والوقاية تجنبها ووسائل للبيئة الملوثة المواد أهم عن الصحف عبر اإلعالن -3
 .المواضيع هذه نحو القراء لجذب معينة بدرجة اإلثارة أسلوب على االعتماد -4
صـعب،  ( التلـوث  ومكافحـة  البيئة حماية مجال في الناجحة التجارب من نماذج عرض -5

2001(.  
  

  :البيئي اإلعالمل التي يواجهها المشاك 8.1.2

  
. وإذا كانت المشكلة في الماضي قلة األخبار البيئية، فقد تكون المشكلة اليوم كثرتها

ففي خضم هذا الكم . غير أن األخبار واإلشاعات شيء، والمعلومات الموثوقة شيء آخر
الى نقل مبعثر ألخبار البيئي العربي  اإلعالمالهائل من األخبار البيئية العالمية، تحول معظم 

مشتتة غير مترابطة، ينقصها التوثيق والتحليل، فأصبحنا نقرأ عن تغير المناخ والتصحر كأننا 
ولعلّنا نجد في صحافتنا معلومات عن صحراء أريزونا أكثر مما . نتابع روايات عنترة والزير

  .نجد عن الربع الخالي أو الصحراء التي تمتد بين بيوتنا
  
سألت مذيعة في مقابلة تلفزيونية مرة عـن تأثير بيوت الزراعة : صعبنجيب وقال  

علـى تغير المناخ، بعدما ضاعت فــي المعلومات المشتتة ) Green houses(البالستيكية 
وبيوت ) Green house effect(التــي قرأتها بيـن ظاهرة الدفيئة أو االحتباس الحراري 

التشبيه، وظنت أن هذه البيوت  عليها، فاختلط )Green Houses(الزراعة البالستيكية 
هناك تقصير في توفير المعلومات، . الزراعية هي سبب االحتباس الحراري في جو األرض
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فالصحافي يحتاج الى معلومات موثوقة وخلفيات . تتحمل جزءاً كبيراً منه المنظمات المختصة
اجتماعية مبعثرة وعرضاً  علمية لدعم تحقيقاته، وليس الى نشرات ملونة تضم أخباراً

ويبدو أن أفضل ما يطبقه البعض من رسالة البيئة هو . النجازات لم يعرف بها غالباً إال كتابها
غير أنه، في هذه الحال، ال يتعدى إعادة تدوير الكالم نفسه، ). re-cycling(إعادة التدوير 

ومات جديدة عن موضوع لقد طلبنا من منظمة مختصة معل. الى أن يفقد كل فكرة وكل معنى
هو في صلب اختصاصها، فأرسلت لنا بعد أسابيع تقريراً قالت إنه األفضل واألحدث، واكتشفنا 

  ).1997صعب، ( أننا نحن وضعناه لهذه المنظمة منذ عشرين سنة
  

البيئي في الوطن العربي منها عدم  اإلعالمهناك مجموعة من المشاكل التي يواجهها 
وبالتالي أكد أنه ال نستطيع الكالم عن التوعية  اإلعالمهور ولوسائل توفر المعلومات للجم

البيئي والتثقيف البيئي في غياب بنك معلومات وآليات لتخزين وتوفير وتداول  اإلعالمالبيئية و
حيث أننا نعيش في العصر الرقمي وعصر اإلنترنت وهذا األمر . المعلومة في هذا المجال
قديم البيانات والمعلومات والمعطيات إذا أردنا أن نؤثر في الرأي يتعلق في المقام األول بت

 اإلعالموهناك مشكلة اخرى محورها اعتماد . العام ونؤثر في اإلدراك والسلوك عند المستقبل
البيئي على الوسائل التقليدية وعدم تكيفه مع الوسائط العصرية الحديثة التي تتناغم وتتناسق مع 

 اإلعالمالى إفتقاد  الباحثة توأشار .التطور المعلوماتي والمعرفي العصر الرقمي لمواكبة
نظرا لعدم  استجابة أقسام وكليات . ي المتخصص والمتمرس والمؤهلاإلعالمالبيئي للكادر 

ية من جهة اإلعالملمتطلبات واحتياجات السوق وعدم التنسيق الكافي بين المؤسسات  اإلعالم
  . )2013قيراط، ( خرىوالمؤسسات األكاديمية من جهة أ

  
غياب منهاج إعالمي واضح للتعامل مع القضايا البيئية و تفشي ظاهرة الالمباالة و    

عدم االهتمام بالقضايا البيئية في المجتمع سواء على المستوى الفردي أو العائلي أو 
أو  المؤسساتي أو ما يتعلق بالمجتمع المدني أو المجتمع السياسي أو ما يتعلق  بالمدرسة

 اإلعالمالى أن الظن بأن القضايا البيئية هي من اختصاص وسائل  ويشير. األسرة أو المسجد
ظن  خاطئ ألن البيئة هي  و المؤسسة الحكومية التي تشرف على قضايا البيئة فقط ال غير،

 . )2013قيراط، ( مسؤولية الجميع
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تزاحم األحداث الفلسطيني للقضايا البيئية جراء  اإلعالمصحفيون إهمال  اوعز
السياسية على الساحة الفلسطينية، وتقسيم االولويات الصحفية التي يحددها الشارع لنفسه حيث 

الشارع، يليه االقتصادي ومن  ثم الوضع االجتماعي وهذا  باهتماميحظى الوضع السياسي 
القضايا  واالتجاه نحو التي تسعى وراء الشهرة واالنتشار األوسع، اإلعالمينعكس على وسائل 

الثقافة البيئية والوعي البيئي لدى  والنعدامية، اإلعالمالتي تجلب الدعم المادي للمؤسسة 
 .أسقطت هذا األمر عن نفسها فهمشت ما يهمشه الشارع اإلعالمالشارع الفلسطيني فإن وسائل 

 الفلسطيني بمجمله إعالم حزبي ويخضع لسياسة الحزب الذي يتبعه، اإلعالمورأى اخرون أن 
وانما تركز على نشر أفكارها ومبادئها بما يخدم  ،واألحزاب السياسية ال تهتم بقضايا البيئة

  .)2008شاهين، ( الحزبية بأجنداتهامصالحها فهمشت الموضوع البيئي وهمشته  
  

الغربية وقطاع  والضفةالى خلو الوطن العربي بشكل عام  أشارت سمر شاهينكما 
ة وان معظمهم مجرد متخصصون ال يمتلكون الخبرة الكافية غزة بشكل خاص من خبراء البيئ
الى النقص الحاد في االمكانيات المادية، وغياب  باإلضافةلطرح قضايا بيئية جادة، هذا 

المحلية ال تمتلك  اإلعالمورأوا الى ان وسائل  .التوعية بأهمية البيئة من المناهج الدراسية
بيئية وأن معظم الصحفيين فكرهم ينحصر في تغطية الصحفيين ذوي الكفاءة لطرح القضايا ال

األحداث واألخبار السياسية، والكثير منهم ال يحمل شهادة جامعية ويعتمد على بعض الدورات 
اعالميون اخرون السبب الى خصوصية  افيما عز، اإلعالمالتي تلقاها في مجال الصحافة و

أهمية التركيز على القضايا اللحظية الوضع الفلسطيني بوجود االحتالل وما يصاحب ذلك من 
  ).2008شاهين، ( المختلفة المتعلقة باالحتالل وانتهاكاته

  
المتخصص ليس على  اإلعالمالبيئي مع ظروف االحتالل جعلت  اإلعالمان انسجام 

ية المدربة والمتخصصة في اإلعالم، أضافة الى قلة الكوادر اإلعالمرأس أولويات وسائل 
  .مختلفةمجاالت الحياة ال
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المتخصص، رغم أنه ما زال اقل  اإلعالمالبيئي الفلسطيني جاء ضمن تطور  اإلعالم
تطوراً وانتشاراً من غيره من األنواع، مثل إعالم المرأة، والتربية، والطفل واألسرة 

  .والديمقراطية وحقوق اإلنسان والثقافة
 

وتناول األمور الصحف اليومية والمجالت في العادة ال تخصص صفحات للبيئة، 
البيئية قليل جداً، وال يعتمد بالضرورة على الكادر الصحفي من مراسلين أو محررين، وان 

الى ان ذلك يعود إلى  )2006( وأشار يقينإثارة األمور البيئية تأتي من خارج الصحف، 
نقص خبرة الصحافيين العلمية، إضافة إلى أن التحقيقات الصحفية تعاني من الضعف في 

ف الفلسطينية بشكل عام كونها تحتاج الوقت والمعرفة والتدريب والتحليل والوصف الصح
  ).2006يقين، (والمقابلة وغير ذلك من المهارات 

  
وحدها مسؤولية التقصير في إنتاج اعالم يتصدى لقضايا  اإلعالمال يمكن تحميل وسائل 

  :، هيفهذه مرتبطة بحلقات ثالث. البيئة والتنمية المستدامة بفعالية
  .دول لديها خطط تنموية وبرامج بيئية •
  .قاعدة من البحوث البيئية العلمية •
جمهور واسع من ماليين المواطنين الذين يحتاجون إلى المعرفة البيئية واالنخراط في العمل  •

  ).2005غياص، ( البيئي والتنموي
  

أن اإلعالم إلى  حسن عبد اهللاو رنا ابو السعودوشرين زيدان و جميل مطوريشير كل من 
  :المتخصص واالستقصائي في فلسطين دون المستوى؛  وذلك لمجموعة من األسباب منها

عدم الوعي الكامل ، و عدم أهمية الموضوع، ونقص االعالميين المتخصصين في البيئة 
تدني الوعي البيئي في ته بالنسبة للقائمين باالتصال، فيما أضاف حسن عبد اهللا إلى ألهمي

حسن و رنا ابو السعود وشرين زيدان و جميل مطورمع  ةمقابلة الباحث( سطينيالمجتمع الفل
  ).عبد اهللا
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 :تطوير االعالم البيئي 9.1.2

  

انشاء ، ومركز معلومات رسمي بيئي إنشاءمن خالل  يمكن تطوير االعالم البيئي
المعلومة مجال بناء قدرات االعالمين في ، وكذلك يئية تصب لتغذية مركز المعلوماتشبكات ب

 مع شرين زيدان منسقة مشروع في مجموعة الهيدرولوجيينللباحثة مقابلة ( البيئية المتخصصة
  )الفلسطينيين

  
بحيث يسهم  البيئي،واالعالم  ةللتوعي جيةلوجود استراتي ةماس ةحاج فبالتالي توجد

 ةرياخرى توفر مناخات وفرص تطوي ةومن جه جهة،من  يالبيئتطبيقها في تفعيل االعالم 
وابتعاث المهتمين الى الخارج سواء في بعثات  والتأهيللكادر االعالم بما فيها التدريب 

او  المكافآتذلك التحفيز مثل إلى ويضاف  ،تدريبيه او التحصيل االكاديمي المتخصص
هو التوجه الرسمي اي الحكومي في دعم قطاع  النهايةللمبدعين واالهم في  التقديريةالشهادات 

رئيس سلطة جودة  بأعمالمع جميل مطور القائم للباحثة مقابلة (األصعدة  ةلى كافع البيئة
  ).البيئة
  

رنا ابو السعود مدير دائرة التوعية العامة في  وعن امكانية تطوير اإلعالم البيئي تقول
تدريب كادر اعالمي متخصص، ومن  من خالليمكن تطوير االعالم البيئي أنه  سلطة المياه

المرئي والمسموع، ومواقع التواصل االجتماعي،  كاإلعالمالمية متنوعة ثم وسائل اع
رنا ابو مقابلة للباحثة مع ( ، ورشات عمل ولقاءات"مواقع االنترنت"والمقروء الكترونيا 

  ).السعود مدير دائرة التوعية العامة في سلطة المياه
  

يئية عبر ادخالها لمناهج االعالم البيئي مرتبط بعدة عوامل منها التوجه نحو تربية بإن 
 االتربوية، وجزء العمليةمن  االدراسية في كافة المراحل الدراسية  وفي الجامعات لتصبح جزء

فالتربية البيئية تدعم بشكل مباشر وقوي االعالم   لإلعالم،من هذا التوجه التربوي يتم توجيهه 
صصة للجامعات الفلسطينية ادخال الصحافة المتخفال بد من ة، البيئي وتعطيه اهمية ومكان
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مع جورج كرزم مسؤول  للباحثة  مقابلة(للعمل وبشكل جاد من أجل تطوير اإلعالم البيئي 
  )."معا"مركز العمل التنموي  –وحدة االبحاث والمعلومات 

  
 الخ  Twitter , Facebookالتواصل االجتماعي ووسائل الصحف المحلية إن 

 ةالبيئي ةوعيالت التي تناسب الوسائل االعالمية  أهم تعد من  االعالم المسموع والمرئيو
  ).مع شرين زيدان منسقة مشروع في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين للباحثة مقابلة(

لشعبنا فان اكثر الوسائل  ةولكن بالنسب ،لنشر الوعي البيئي ةمهم اإلعالميةالوسائل  ةكافوتعد 
الوسائل  ةفال شك ان بقي المتعلمةواما النخب والفئات  ، هي االعالم المرئي والمسموع تأثيرا
للباحثة مقابلة ( التغيير المطلوب وان كان التغيير بطيئا بوجه عام إلحداث ةعليها ومفيد ةمؤثر

  ).رئيس سلطة جودة البيئة بأعمالمع جميل مطور القائم 
  

االعالمية  الوسائل أهم من أن الفلسطيني كاديمياالباحث والحسن عبد اهللا ويؤكد 
من أهمية المرئي هو اكثر ، فالمسموع والمرئي االعالم هي  لنشر الوعي البيئيالمناسبة 
مع  للباحثة مقابلة(يليه االعالم االلكتروني  بما فيه وسائل التواصل االجتماعي ، المسموع 

  ).حسن عبد الباحث واألكاديمي
 
  البيئي اإلعالممحددات و معايير  10.1.2

  

  : ية في تناول الموضوعات و القضايا البيئيةإلعالماالمحددات 
  

ية في تناول القضايا البيئية العوامل المتعلقة بالبناء الموضوعي اإلعالميقصد بالمحددات 
من حيث الحرفية و درجة إلمامهم  اإلعالمو طبيعة عملها، ومستوى العاملين ب اإلعالملوسائل 

المتوفرة في هده المحددات و تشمل المحددات  و إدراكهم لقضايا البيئة، ومستوى القضية
  :يلي ية مااإلعالم

  . يةاإلعالمالهدف من العملية  -
  . الجمهور المستهدف -



 

34 
 

  .يةاإلعالمه الدراسة ذية المناسبة طبقا لنوع الجمهور المستهدف وهاإلعالمالوسيلة  -
  . الدي ينبغي أن يتمتع بمصداقية لدى الجمهور المرسل -
المباشرة  باالهتماماتمع ضرورة ربط الموضوعات  اآلراءلومات و الحقائق وتوفير المع -

  . للجمهور
شكل الرسالة و أسلوب التقديم و أساليب اإلقناع المستخدمة طبقا لنوعية الرسالة و طبيعة  -

  ).2004مزاهرة، (الجمهور 
  

صـدرتها وزارة  التـي أ  للتوعية واإلعالم البيئي الفلسطينية البيئية االستراتيجية 11.1.2

  :شئون البيئة

  
خلصت هذه االستراتيجية إلى ثالثة أهداف أولها إعالم بيئي فاعل وناجع في رفع المستوى 

رفع القيم البيئية البيئي ثانيها مناهج تعليمية وأساليب وأنشطة تربوية خالقة ومتكاملة، وثالثها 
  .من قبل فئات المجتمع السامية وممارستها
  :ي انبثقت خمسة سياسات أساسية وعدد من التدخالت هيوعلى الصعيد البيئ

 .تعزيز مساهمة اإلعالم في الرقابة والتعليم البيئي •
 . تأهيل كوادر إعالمية متخصصة في اإلعالم البيئي •
 .تفعيل وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي المختلفة للمساهمة في رفع الوعي البيئي •
 .رات البيئيةحث اإلعالم على التركيز على المباد •
 .االهتمام باإلعالم المتخصص في البيئة •
إدراج مساقات متخصصة في اإلعالم البيئي في مختلف كليات اإلعالم في الجامعات  •

 .والمعاهد الفلسطينية
  

البيئي أهمية كبرى وذلك لتنوع وسائل  اإلعالم من إن لإلعالم وبينت االستراتيجية 
واسع ومتنوع من جهة ثانية، كما ان  اإلعالم  جهة ولقدرتها على  الوصول الى جمهور

يهدف أيضا  باإلضافة إلى التزويد بالمعلومة  إلى اكساب الفرد المعرفة حول بيئة وطبيعة 
  . المشاكل البيئية التي يواجهها في الوقت الحالي وفي المستقبل وأثارها االقتصادية واالجتماعية
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تبين  أن  2008ني للدراسات المسحية عام وفي دراسة مسحية صادرة عن المركز الفلسطي
ممن شملهم االستطالع لديهم معرفة بالقضايا البيئية وأنهم قلقون على حالة البيئة % 78,1

لحماية البيئة هي   العملي التأثيراألمر الذي يشير أن المعرفة موجودة لدى جمهور واسع ولكن 
يستطيع  اإلعالم أن يلعب دورا كبيرا في  اإلشكالية، األمر الذي يعول عليه في  اإلعالم، فهل

  .خصوصا في طل تزايد وتنوع وسائل االعالم . تحويل المعرفة  إلى سلوك؟
  : واقع التوعية والتعليم البيئي في وسائل االعالم  يعاني من فجوات أساسية كثيرة من أهمهاف

 .عدم وجود كوادر اعالمية متخصص في مجال البيئة •
 . صحف والمجالت أو الجهات القائمة عليها بالقضايا البيئيةعدم اهتمام أصحاب ال •
 . المساقات الجامعية في مجال االعالم البيئي قلة •
البعد عن القضايا البيئية لصالح االعالن التجاري الذي يحظى باهتمام الصحف بشكل  •

 .كبير
ي ان تفعيل االعالم البيئي موسمي ويرتبط في الغالب بمناسبة أو حدث، وال يراع •

 .االستمرارية أو التراكمية في طرح المواضيع
  

لعبت المؤسسات األهلية دورا محدودا في مجال االعالم البيئي حيث يصدر مركز و
عدد حتى شباط  51حيث تم اصدار " افاق البيئة والتنمية" العمل التنموي نشرة الكترونية 

ددة والتنوع الحيوي، والمياه، ، حيث تعالج هذه المجلة االلكترونية قضايا الطاقة المتج2013
" جمعية االعالم البيئي في فلسطين" وادارة النفايات وغيرها من القضايا، وحديثا تم انشاء 

باالضافة الى . ولم تباشر نشاطاتها الميدانية بشكل فعلي بعد 2012كمنظمة أهلية تأسست عام 
النشاطات ذات الصبغة مركز التعليم البيئي في مدرسة طاليطا قومي  الذي يقوم ببعض 

و هناك بعض األنشطة االعالمية من قبل المؤسسات الحكومية ولكنها موسمية . االعالمية
  . ومحدودة التأثير لعدم استمراريتها وقلة التراكم في العمل

  
دائرة متخصصة في االعالم البيئي ضمن االدارة العامة للتوعية والتعليم  كما أن هناك

البيئة، اال ان هذه الدائرة  تنقصها الكوادر وتحتاج الى تطوير وتمكين  البيئي في وزارة شؤون
حيث يقتصر عملها حتى االن على توثيق ونشر االنشطة . بشكل اكبر مما هي عليه االن
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البيئية المختلفة ضمن نطاق عمل الوزارة، ولم يتعدى دورها الى تنسيق عمل االعالم البيئي 
  . عملالوطني وبحث سبل تطوير هذا ال

  
البيئية الفعالة هو االرتكاز على المعلومات العلمية الموثقة  التوعيةمن اهم ركائز و

وحتى يتم  الحصول على هذه  المعلومات الموثقة البد من اتاحة حرية الوصول للمعلومات 
ويمكن . وضرورة توفير هذه المعلومات للباحثين والمدربين واالعالميين وصناع القرار

الوصول الى المعلومات من خالل المواقع االلكترونية او قواعد المعلومات ضمان سهولة 
وهذا كله سيساهم في تعزيز دور االعالم والتقصي االعالمي . الرسمية او التقارير الدورية

  . )2013وزارة شؤون البيئة، ( ويساهم في نشر التقارير البيئية او قصص النجاح
  

  في التوعية البيئية كتوبةالم االعالم مساهمة وسائل 12.1.2

 

خالل مقابلة  شرين زيدان منسقة مشروع في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيينتقول 
حيث أن  ،بدرجة كافية في التوعية البيئيةال تساهم  وسائل االعالم للباحثة معها إلى أن 

ر للعمق في التغطية االعالمية للمواضيع البيئية تكون موسمية مبتورة غير متراكمة وتفتق
شرين زيدان منسقة مقابلة للباحثة ( مات عامة سطحيةالتغطية االعالمية بحيث تكتفي بمعلو

  ).مشروع في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين
  

 اختالفاً مع شرين زيدان رئيس سلطة جودة البيئة بأعمالجميل مطور القائم فيما أبدى 
بكافه اشكالها نشطت وابدت اهتماما ملحوظا  خيرةاألوسائل االعالم في السنوات حيث قال أن 

ونقابه  البيئةومشكالتها وخاصه بعيد توقيع مذكره التفاهم والتعاون بين سلطه جوده  بالبيئة
الصحفيين وكذلك تحسن في اداء واهتمامات العديد من االعالميين الذين رصدوا او تابعوا او 

وتلعب دورا  التوعيةوهي فعال تساهم في  البيئيةت الخ للعديد من القضايا والتحديا...قيموا او
جميل مطور مقابلة للباحثة ( والمهمة الحساسةهاما في تسليط االضواء على العديد من الملفات 

  ).رئيس سلطة جودة البيئة بأعمالالقائم 
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فرأت أنه ال توجد أية رنا ابو السعود مدير دائرة التوعية العامة في سلطة المياه  أما
ال تحقق الحد االدنى مما هو مطلوب والتوعية البيئية فيما يتعلق ب االعالممة لوسائل مساه
  .)رنا ابو السعود مدير دائرة التوعية العامة في سلطة المياهمقابلة للباحثة (منها
  

تساهم لكن أن وسائل اإلعالم  شرين زيدانمع كاديمي االباحث والحسن عبد اهللا واتفق 
مي حيث ال نستطيع القول ان لدينا اعلم متخصص في المجال البيئي بشكل محدود جدا وموس

وان هنالك محاوالت لبلورة اعالم بيئي تبادر اليها بعض المؤسسات غير الحكومية او الخاصة 
في حين ان المستوى الرسمي اعالميا مقصر على هذا الصعيد وهذا ما نلحظه من خالل ندرة 

باحث الحسن عبد اهللا مقابلة للباحثة ( ل االعالم الرسميةالبرامج البيئية التي تنتجها وسائ
  .)كاديمياالو

  
ومن خالل ما سبق نستنتج أن وسائل االعالم المكتوبة تساهم بشكل محدود جدأ في إحداث 

  .توعية بيئية
  

  :االعالم في توصيل  المعلومات البيئية  فاعلية 13.1.2

 

حكومية والصحف الزة واالذاعة غير محطات التلفحتى اآلن من  االعالم االهلييعد 
من أجل إعالم فاعل في  مهمة والمجالت والبرامج التي يمكن ان تنتجها مؤسسات اهلية

مؤسسة معا التنموية في برامجها التي انتجتها من توصيل المعلومات البيئية، وهذا ما تفعله 
ال بد من لكن و ،وعويةوايضا من خالل نشرتها االلكترونية البيئية الت ،خالل تلفزيون وطن

المؤسسات االهلية تحتاج الى استراتيجية على هذا الصعيد ال مجرد هبات اإلشارة إلى أن 
باحث الحسن عبد اهللا مقابلة للباحثة ( ة متقطعة ترتبط بمزاج او توجهات المموليموسم

  .)كاديمياالو
  

ولوجيين منسقة مشروع في مجموعة الهيدر وفي مقابلة للباحثة مع شرين زيدان
إليجاد إعالم فاعل في توصيل المعلومات البيئية  مناسبعالم الرسمي اإلقالت أن  الفلسطينيين
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، أما )شرين زيدان منسقة مشروع في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيينمقابلة للباحثة (
هلي يؤكد أن اإلعالم الرسمي واإلعالم األ رئيس سلطة جودة البيئة بأعمالجميل مطور القائم 

ولكن ال  ،وحسب الموضوع متفاوتةولكن بصوره  الرسالة،دورا محدودا في ايصال  يؤديان
رئيس سلطة جودة  بأعمالجميل مطور القائم مقابلة للباحثة ( يمكن تفضيل احد على االخر

 االعالم الحرتعتبر أن رنا ابو السعود مدير دائرة التوعية العامة في سلطة المياه ، لكن )البيئة
رنا ابو السعود مدير دائرة التوعية العامة في مقابلة للباحثة ( الوحيد القادر على فعل ذلكهو 

عالم االهلي أن اإلجورج كرزم مسؤول وحدة االبحاث والمعلومات ، كما يقول )سلطة المياه
جورج كرزم مسؤول وحدة مقابلة للباحثة ( اكثر فاعلية واهتمام في البحث في القضايا البيئية

  .)حاث والمعلوماتاالب
  

ومن خالل ما سبق نستنتج أن المؤسسات األهلية تحتاج إلى استراتيجية تعمل من 
  .خاللها من اجل التوعية البيئية

  

  .في تنمية وتطوير مجال االعالم البيئي  الرسمية المؤسسةدور  14.1.2

 

خالل  يمكن بناء دور للمؤسسة الرسمية في تنمية وتطوير مجال اإلعالم البيئي من
تنظيم حمالت اعالمية بيئية للمواضيع الهامة ، وتكوين صحفيين متخصصين في مجال البيئة

التعاون مع الجمعيات غير الحكومية ، والطارئة أو ذات األولوية بالتعاون مع الجهات المعنية
 تشجيع، وتعزيز دور اإلعالم البيئي ليكون مشاركا على نحو فعال، وات الصلة بالشأن البيئيذ

شرين مقابلة للباحثة ( التواصل بين اإلعالميين البيئيين مع الخبراء و المتخصصين و المهتمين
االهتمام كما أنه ال بد من ) زيدان منسقة مشروع في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين

بموضوع البيئة بشكل عام، المعرفة بالواقع البيئي والمخاطر البيئية، تدريب كادر اعالمي 
فتح المجال اعالميا النتقاد الوضع البيئي واقتراح حلول، عرض لتجربة نجاح  ص حر،متخص

رنا ابو السعود مدير دائرة التوعية مقابلة للباحثة ( االعالم على البيئة تأثيران وجد حول 
  .)العامة في سلطة المياه
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االعالم  المفروض ان تضطلع المؤسسة الرسمية بالجهد االكبر في التوعية البيئية، لكن
. الرسمي ما زال ضعيفا على هذا الصعيد اال من بعض المحاوالت التي لم تترك اثرا عميقا

فيما ال نجد برامج اعالمية بيئية متخصصة تخاطب كل شرائح المجتمع كون البيئة ال تقتصر 
: دورية في التلفزيون الرسمي، ثانيا تلفزيونيةبرامج : المطلوب اوال. على شريحة دون اخرى

وكالة وفا الرسمية من المفروض ان تولي اهتماما : برامج بيئية توعوية االذاعة الرسمية، ثالثا
في هذا المجال وتكلفهم بمهمات اعالمية تتعلق بالبيئة،  تطورهمللبيئة وان تخصص صحافيين 

كما يفترض ان يبادر الجانب الرسمي الى ايفاد اعالميين الى الخارج لالنتظام في دورات 
مقابلة للباحثة ( مج توعوية متخصصة بيئيا حتى يعودوا ويسهموا في بلورة اعالم بيئيوبرا

  .)كاديمياالباحث والحسن عبد اهللا 
ومن خالل ما سبق نستنتج أن المؤسسات الرسمية يجب أن تبذل جهد اكبر في مجال 

  .اإلعالم البيئي من خالل برامج إعالمية متخصصة
 

  .إلعالم المكتوب فيما يتعلق بالخبر البيئياللغة المستخدمة في ا 15.1.2

  

ألنه ال يوجد ؛ وذلك للقضايا البيئية اًوتوعوي اًمعرفي اًتعتبر الصحف المحلية مصدر  ال
سياسة اعالمية بيئية للصحافة الفلسطينية ، وتفتقر لزوايا اعالمية بيئية متخصصة بالقضايا 

ايا بيئية فهي غير متخصصة الصحافة البيئية مثل الصحف المهنية بالعالم ، وان وجد قض
ال يوجد اعالم ، كما الورقية في تراجع  في العالم اجمع وتحولت الى صحافة الكترونية

متخصص في الجامعات الفلسطينية والصحفي يجب ان يخضع لتدريب وخبرة في القطاع 
البيئة والتنمية في مجلة افاق   الموجودةال يوجد صحافة بيئية غير تلك ، وكذلك البيئي واطالع

بقضايا  اًوطني جهالً، وال بد من اإلشارة أن هناك "معا" الصادرة عن مركز العمل التنموي
جورج كرزم مسؤول مقابلة للباحثة ( قضايا البيئية  تمس بمصالح متنفذين ؛ وذلك ألن البيئة

  .)وحدة االبحاث والمعلومات
  

بين اللغة مكتوب المتعلق بالبيئة يجمع يقول جوج كرزم إن اللغة المستخدمة في اإلعالم ال
وهناك " افاق البيئة والتنمية" العلمية واللغة البسيطة والمفهومة لكل الناس في مجلتنا البيئية
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وما ، سلسة وبسيطة ومفهومة لغالبية الناس اللغةاهتمام على العلمية والمهنية نحاول ان تكون 
االعالم الدولي لفضح ممارسات االحتالل عالميا يهمنا هو توجيه االنتهاكات االسرائيلية نحو 

  .السلطة تلعب دور في التعتيم والتقصير ولألسفوتدويل هذه الجرائم 
  

احيانا ما تكون خليط ما بين الصحافة واللغة الشعبية ، واحيانا  لغةاما في الصحف فهي 
البيئي كخبر وليس  مع الخبر، ويتم التعامل وال يوجد لغة واحدة للخبر البيئيهي غير علمية 

والذي يريد ان يعمل بالصحافة البيئية علية ان يجمع بين العمل الصحافي والبيئي ، كتخصص
  .)جورج كرزم مسؤول وحدة االبحاثمقابلة للباحثة ( والخبرة والثقافة والمعرفة

  
 ،فيما يتعلق بالخبر البيئيإعالمية واضحة  لغةومن خالل ما سبق نستنتج أنه ال يوجد 

في المجالت المتخصصة، لكنها في  تجمع بين العلمية والبسيطةخليط أحيانا لغة المستخدمة فال
  .الصحف خليط بين اللغة الصحفية واللغه الشعبية
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  :الدراسات السابقة 2.2

  
  دور رسائل اإلعالم المتخصصة في تطوير الوعي البيئي: )2012(دراسة عبد الباسط خلف 

ربة ستة أشهر داخل جامعة بير زيت بهدف فحص تأثير اشتملت هذه الدراسة خالصة تج
رسائل اإلعالم المكتوبة المختصة بالبيئة على مستويات وعي طلبتها، ومدى ترجمته إلى 

الورق، والمعدن، والزجاج، والمواد العضوية، والبالستيك، من : سلوك بفرز النفايات إلى
الذي انقسم إلى مرحلتين زمنيتين، يحتوي هذا البحث . حاوية وزعت لهذا الغرض) 95(خالل 

على تقييم لوعي الطلبة قبل تعرضهم لرسائل إعالمية بيئية وبعده يستعرض مدى التغير 
أثر األنماط لديهم، ويقدم نتائج تأثير األنماط اإلعالمية، التي صممها الباحث، وسعى إلى قياس 

يم مساهمات تنتقد غياب القلق وسارت الدراسة باتجاه تقد .اإلعالمية في تطوير الوعي البيئي
البيئي عن اإلعالم، وتحاول افتراض أو توقع األثر الممكن إحداثه، فيما لو انتقل اإلعالم 
الفلسطيني للعب دور أكثر إنصافاً للبيئة، وصمم البحث نماذج إعالمية بيئية مطبوعة ومرئية، 

أهميتها، إضافة إلى استبانة غراتها، و، وإلكترونية، ثم قاس تأثيرها، وثومسموعة، وتفاعلية
" مجموعة فحص"إضافة إلى . ممن تعاملوا مع التجربة بالفعلطالب وطالبة  400شملت 
طالباً على مدة ثالثة أشهر، تعرف الباحث إلى الكثير من أفكارهم، وتعليقاتهم،  75شملت 

ة منسقة ووفر فرص) الفيس بوك(واقتراحاتهم، على التجربة، كما أطلق صفحة تفاعلية عبر 
لمناقشات شؤون بيئة ألول مرة في الجامعة، تستند إلى فكرة تطبيقية، مثلما نفذ أربع حمالت 

متطوعاً، دربهم الباحث للوصول إلى أكبر  15اعالنية منظمة داخل الحرم الجامعي، بمساعدة 
مدى عدد من الطلبة، بشكل مباشر في إعالم تفاعلي، وللتعرف على ردود فعلهم، وتعليقاتهم، و

تأثيرهم بالتجربة وبرسائلها، والتي اشتملت ندوات وعرضاً ألفالن بيئية وتدريباً متخصصاً 
وتوزيعاً لمواد صديقة البيئة، مطبوعة على ورق معاد تصنيعه، كذليل األسرة صديقة البيئة، 

  .وأقالم حبر، وحقائب قماش، وملصقات واقتراحات بيئية
  

وعات الفحص واالستمارة ذات العينة المتيسرة وأوضح تحليل النتائج المختلفة لمجم
ومضمون الرسائل اإلعالمية المتخصصة، والمالحظات والمشاهدات والتعليقات والتفاعلية، 
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والت يس بوك، والعبارات الواردة في الجوالرموز والشعارات، واإلعالنات وموقع الف
 اإلعالمية أن عينات 

 
ة من الرسائل اإلعالم التي يتعرضون لها، ولم غياب شؤون البيئالدراسة المختلفة أكدت 

  .يكتف هؤالء باإلشارة إلى الغياب بل طوروا مواقفهم إلى نقدها
  

ودلت التجربة بمرحلتها األولى على تدني الوعي البيئي للطلبة، بفعل غياب البيئة 
 من أفراد العينة أنهم تأثروا بالرسائل% 67.8إذ أوضح . كأولوية في المجتمع عموماً

من المبحوثين إن اإلعالم يهتم بقضايا % 32.8اإلعالمية التي شاهدوها في الجامعة، وأكد 
وهذا يعني وجود عالقة إيجابية دالة إحصائياً بين مجالي ) 0.52(البيئة، وبلغ معامل االرتباط 

  .الوعي البيئي والسلوكيات التي حققتها الرسائل اإلعالمية
  

رقية شكلت النسبة األلى من مجموع المخلفات داخل الحرم وأكدت النتائج أن النفايات الو
الجامعي، تليها البالستيكية، فالزجاج ثم المعدن، وتأتي المواد العضوية في المرتبة األخيرة، 

العلوم والهندسة، : بينما كانت الكليات األكثر التزاماً بفرز النفايات خالل مرحلتي التجربة
بينما التجمعات . ما األقل فهي التجارة والكافتيريا المركزيةوالتمريض، والدراسات العليا، أ

عالية االكتظاظ كالكافتيريا المركزية لم تفرز النفايات، بعكس الكليات قليلة الكثافة كالتمريض 
والدراسات العليا، وكانت الطالبات أكثر التزاماً بالفرز من الطالب، وأكثر ميالً للتطوع في 

  .ربع حمالت أطلقها الباحث إليصال رسالتهقضية البيئة من خالل أ
  

فيما أكد ) رتاج(من المبحوثين إنهم تأثروا بما نشر من رسائل عبر بوابة  39.8وقال 
العديد منهم أنهم ال يشاهدون مواد البوابة التي ال تتحدث عن شؤونهم األكاديمية، بالرغم من 

اصطدمت بالثغرة في قوانين الجامعة، أن التجربة دفعت بقضية البيئة إلى الواجهة، إال أنها 
  .التي ال تراعي البيئة وال تشتمل تعليمات أو عقوبات تجاهها
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  البيئي في فلسطين اإلعالمواقع ): 2011( منير  ابو راسدراسة 

الفلسطيني في نشر الوعي عند  الشرائح المختلفة  اإلعالمتطرق الباحث للحديث عن دور 
اضي المحتلة مستندا لدراسة مسحية صادرة عن المركز  حول  الواقع البيئي في األر

والتي خرجت بنتائج أهمها  2008الفلسطيني الستطالع الرأي  في بيت لحم لسنة 
ممن شملهم االستطالع قلقون على حالة البيئة  في األراضي الفلسطينية، وأن  %)  78.1(أن
المشكلة األكثر خطورة على ممن شملهم االستطالع يعتقدون أن تلوث البيئة هو  %)74.9(

يعتبرون أن سوء إدارة شؤون البيئة السبب الرئيس في تدهور %) 84.7(الساحة الفلسطينية، و
البيئي الفلسطيني يعتبر مغيبا في كثير من األحيان عن القضايا  اإلعالمالبيئة، و أشار الى أن  

الكرام دون متابعة لها  مر عليهاالبيئية الفلسطينية وإن تطرق إليها فبشكل سريع ويمر 
  .ورصدها بشكل صحيح، وفي كثير من األحيان يطغى الخبر السياسي على الخبر البيئي

  
البيئي الفلسطيني ومنها ضرورة إيجاد  اإلعالمواستعرض الباحث آليات تعزز دور 

ووجود مناهج دراسية لإلعالم  .إعالم بيئي متخصص يستند إلى العلم والمعرفة والمعلومات
في الجامعات الفلسطينية، وعقد المزيد من الدورات  اإلعالميئي، خاصة في كليات وأقسام الب

ي في إيجاد وعي وطني بيئي يحدد السلوك ويتعامل مع البيئة اإلعالمواإلسهام  .وورش العمل
المختلفة  اإلعالموتعاون مراكز المعلومات البيئية لتزويد وسائل   .في مختلف القطاعات

وضرورة  .اإلقليمية والدولية  الضرورية، فضال عن أخر الدراسات والنشاطاتبالمعلومات 
لإلعالم البيئي لرسم السياسات والخطط والبرامج وتنظيم حمالت إعالمية  علياوجود لجنة 

والتعاون بين  .بيئية للمواضيع الهامة الطارئة أو ذات األولوية بالتعاون مع الجهات المعنية
الحكومية والخاصة والتابعة للمنظمات األهلية والشعبية  اإلعالمف وسائل ومختل اإلعالموزارة 

والنقابات وغيرها، لوضع خطة وطنية لإلعالم البيئي تنسجم مع الظروف البيئية التي نمر بها 
وتنظيم حمالت إعالمية بيئية للمواضيع الهامة الطارئة أو ذات األولوية، بالتعاون  .في فلسطين

والتعاون مع الجمعيات غير الحكومية ذات الصلة بالشأن البيئي ووضع  ية،مع الجهات المعن
خطة تعاون مشترك لمواكبة نشاطاتها خصوصاً تلك التي تتطلب حمالت توعية للعمل الشعبي 

يين البيئيين والخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن اإلعالموتشجيع التواصل بين  .التطوعي
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ة، ولوائح تضم أسمائهم وعناوينهم والحصول على آرائهم بصدد البيئي، من خالل شبكة وطني
  .المشاكل البيئية المطروحة

  
البيئي نذكر  اإلعالميين عن اإلقبال على اإلعالمتطرق الباحث ألسباب عزوف كما 

  .منها إن التخصص في العلوم البيئية في المنطقة جديد نسبياً ضمن التخصصات البيئية الكثيرة
ة البيئية ال تشكل سبقاً صحفياً إال إذا تعلقت بكارثة بيئية أو بأضرار فادحة ناتجة طبيعة المشكل
عند تناول البعد البيئي لمشكلة رئيسة فإن ذلك يتطلب اإللمام بتخصصات أخرى  .عن التلوث

الزمن   .ألن قضايا البيئة ذات أبعاد متداخلة مع االقتصاد والتنمية واالجتماع والسياسة
ابة تقرير صحفي بيئي يستغرق وقتاً أطول لمراجعة بعض األمور الفنية والعلمية المطلوب لكت
إن القضايا البيئية تثير معها سياسات صاحب القرار الرسمي، وأصحاب القرار   .واإلحصائيات

عدم   .من القطاع الخاص، الذين قد تتعارض مصالحهم مع حماية البيئة والتنمية المستدامة
ية الصحفيين ودفعهم للخوض في مجال البيئة وعدم اإلعالمتشجيع القائمين على المؤسسات 

تخصيص صفحات في الجرائد أو برامج في اإلذاعة والتلفزيون تهتم بشؤون البيئة والتوعية 
البيئية واالفتقار إلى األرشيف التخصصي والمكتبة التلفزيونية، وانخفاض األجور التي يتم 

  .عن الموضوعات والريبورتاجات التي تحتاج إلى جهد ومال كبيرينمنحها 
  

  ول حوض النيلالبيئي وأثره في الوعي المجتمعي لد اإلعالم: )2011(أيمن الشيخ دراسة 

خلص الباحث الى تعذر قيام إعالم بيئي فاعل يسهم في تحقيق التنمية والوعي المجتمعي   
إلى أن االتفاقات الثنائية حول تقسيم مياه النيل لدول حوض النيل في الوقت الراهن مشيرا 

أدت إلى التوتر وعدم حل القضية بين دول الحوض في ظل تصعيد سياسي وغياب إعالمي، 
لدول ) سياسياً وإعالمياً( عليهاكما أكد على غموض وتعارض المصطلحات البيئية المتعارف 

الخط المالحي لحوض النيل  – خط تقسيم المياه –دول المصب  –دول المنبع (الحوض مثل 
، ونوه الى أن جهل مجتمعات دول حوض النيل بقضايا مياه الحوض جعلها غير )وغيرها

وأشار الى غياب .الدولي اإلعالممعنية بهذه القضية، وأحياناً تكون عرضة للتأثير السالب من 
وأشار الى . وض النيللدول ح) وطنياً وإقليمياً(منظومة معلوماتية تسهم في بناء الوعي البيئي 
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البيئي في تنمية  اإلعالمفي دول الحوض في تدعيم قيم  اإلعالمتأثير ضعف اهتمام أجهزة 
  .الموارد البيئية، وخصوصاً مورد الماء

  
المختلفة بشأن االهتمام بالبيئة  اإلعالموالحظ الباحث وجود ضعف من قبل وسائل 

لنيل من خالل رصده  للمالحظات في دول حوض ا اإلعالموقضاياها، وخصوصا وسائل 
ي بالبيئة اإلعالمية والتي أشارت الى قلة االهتمام اإلعالمالتي أظهرتها معظم الدراسات 

انطالقاً من قلة المساحات الصحفية المخصصة لذلك، وقلة عدد البرامج اإلذاعية والتلفزيونية، 
ضايا البيئية، وكذلك قلة عدد مع ضيق مساحتها الزمنية، والمواقع اإللكترونية المهتمة بالق

الباحث الى أن  بعض  المحطات الفضائية والصحف المتخصصة المهتمة بشؤون البيئة، وأشار
المختلفة ال يمتلكون رؤى وقناعات حقيقية بجدوى الشؤون البيئية  اإلعالمالقائمين على أجهزة 

بيئة أو المساحة وأهميتها للجماهير وعلى ضوء ذلك غالباً ما يتم التضحية بصفحة ال
المخصصة لها في مقابل نشر أية مواد صحفية أخرى مهما كانت نوعيتها، كما يتم إلغاء أو 
تأجيل نشر أو عرض المساحة البيئية المقارنة بين إعالن مدفوع يأتي بمورد مالي لوسيلة 

باحث الى أن ونوه  ال .ية بجدواه في األساساإلعالم، أو برنامج بيئي ال تقتنع القيادات اإلعالم
يين ومصادر المعلومات البيئية ال تخضع العتبارات مهنية بقدر خضوعها اإلعالمالعالقة بين 

العتبارات المصالح المشتركة أو المتبادلة ناهيك عن تأثرها بجماعات الضغط من رجال 
  الصناعة واألعمال في بعض األحيان بعيداً عن القوانين واالعتبارات البيئية

  
  العربية اإلعالمالبيئة في وسائل : )2009(صعب  نجيبدراسة 

أقل من عشرة في المئة من الصحافة العربية تخصص محرراً "يخلص الباحث الى أن 
لشؤون البيئة والتنمية المستدامة والنسبة نفسها من الصحف تخصص صفحة أسبوعية ودورية 

ي تخصص صفحة دورية حتى الصحف الت"، مشيراً الى أنه "أو مساحة محددة لشؤون البيئة
للبيئة، تلغيها عند ضغط األحداث السياسية واالقتصادية واإلعالنات، وغالباً ما تصدرها لفترة 

ويؤكد الباحث على أن كثير من صفحات  ".ثم تتوقف، إما نهائياً أو لتعود بعد شهور أو سنوات
فقدها الحيادية ويجعلها البيئة في الصحافة العربية ترتبط بدعم أجهزة البيئة الحكومية، مما ي
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ليس هناك مجلة " البيئة والتنمية"عاجزة عن توجيه النقد الى هذه األجهزة، وأنه عدا مجلة 
  .عربية إقليمية مختصة بموضوع البيئة، توزع على نطاق واسع في العالم العربي

 
ل وأشار الباحث الى  أن مصادر المعلومات المحلية الموثوقة عن قضايا البيئة ما تزا

كما أن نسبة مواضيع البيئة في البرامج الحوارية والتحقيقات على القنوات . ضعيفة أو معدومة
في المئة على المحطات  10التلفزيونية العربية تقل عن واحد في المئة، في مقابل نحو 

  .األوروبية
  

ويلفت الباحث الى أن عدد المواقع العربية على االنترنت شهد توسعاً ملحوظاً خالل 
السنوات الخمس األخيرة، لكن محتوى هذه المواقع بقي ضئيالً، ومعلوماتها غالباً قديمة ال يتم 
تحديثها، ومعظمها غير موثقة ويصعب استخدامها كمرجع، حتى حين تكون تابعة لجهات 

العربية عامة  اإلعالمحكومية، وأن العناوين البيئية التي حظيت باالهتمام األكبر في وسائل 
لطبيعة والحياة الفطرية، النفايات الصلبة والصحة البيئية، تلوث البحار والكوارث ا: شملت

والتلوث الصناعي والتصحر والمياه في حين كان هناك شبه إهمال لمواضيع مثل تلوث 
الهواء، إال في حاالت الكوارث، وترشيد استهالك الطاقة، واستخدامات األراضي، وتنظيم 

  .المدن
  

  "في التوعيــة البيئية دور اإلعــالم الفلسطيني ) "2007(دراسة طلعت عيسى 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم الفلسطينية 
المطبوعة واإللكترونية في التوعية بقضايا البيئة المختلفة، ومشكالتها، وخطورتها، وسبل 

ترونية لها، وحجم هذه التغطية، باإلضافة عالجها، وكيفية تغطية الصحافة المطبوعة واإللك
إلى التعرف على مدى اعتماد الجمهور الفلسطيني على الصحافة المطبوعة واإللكترونية في 

  .التعرف على القضايا البيئية، والفائدة المتحققة له من هذه الوسائل في زيادة وعيه البيئي
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ي إلى البحوث الوصفية، واعتمدت الدراسة على منهج المسح اإلعالمي الذي ينتم
حيث تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى في إطار هذا المنهج، وأسلوب مسح الجمهور، من 

  .استمارة تحليل المحتوى، واستمارة االستبيان: خالل أداتين هما
  

القدس، : وأجريت الدراسة التحليلية على عينة من الصحف اليومية الفلسطينية، وهي
ديدة، من خالل أسلوب الحصر الشامل لجميع أعدادها الصادرة في الفترة واأليام، والحياة الج

م، أما الدراسة الميدانية فتم إجراؤها على 2007يونيو  30م وحتى 2007يناير  1ما بين 
مفردة خالل  396عينة طبقية عشوائية من طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة بلغت 

  .م2007شهر يوليو 
  

  :ج التي خرجت بها الدراسةومن أهم النتائ
صحف  عليهااحتلت قضايا الصرف الصحي مقدمة الموضوعات والقضايا التي ركزت . 1

ومواقع الدراسة في تغطيتها للموضوعات البيئية، تالها قضايا التلوث البيئي بأنواعها 
ضايا المختلفة، وجاءت في المرتبة الثالثة الموضوعات المتعلقة بالنفايات والمخلفات، ثم ق

  .التغير المناخي واالحتباس الحراري، تالها تجريف األراضي الزراعية
اعتمدت عينة الدراسة كثيراً على المصادر العامة المتمثلة في وكاالت األنباء األجنبية، . 2

ووكالة وفا، تالها المصادر المجهولة، والتي كانت نسبتها في مواقع اإلنترنت أعلى بكثير 
المصادر الخاصة، وكان استخدام مواقع الدراسة للمصادر  من صحف الدراسة، ثم

  .الخاصة ضعيفاً جداً
احتل الخبر الصحفي المرتبة األولى في األشكال الصحفية التي استخدمتها عينة الدراسة . 3

في عرض موضوعاتها البيئية، تاله وبفارق كبير التقرير الصحفي، فيما كان اهتمام عينة 
المقال الصحفي، والحديث الصحفي، : ية التفسيرية ضعيفاً، مثلالدراسة بالفنون الصحف

  .الصورة، والكاريكاتور: والتحقيق الصحفي، وأهملت أشكاالً حديثة مثل
ضعف وسائل اإلبراز المستخدمة مع الموضوعات البيئية في صحف الدراسة، وقلة . 4

  .نسبتها، فيما أهملت صحف الدراسة تماماً الكاريكاتور، والرسوم
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كانت المساحة التي خصصتها صحف الدراسة لموضوعات البيئـة قليلـة، بمـا نسـبته     . 5
  .من المساحة اإلجمالية للصحف% 0.67

في معرفة  عليهاجاءت وسائل اإلعالم في مقدمة ترتيب المبحوثين للوسائل التي يعتمدون . 6
الم التي يفضـلها  المعلومات البيئية، فيما احتلت القنوات التليفزيونية مقدمة وسائل اإلع

المبحوثون في معرفة المعلومات البيئية، وجاء بعدها مواقـع اإلنترنـت الفلسـطينية،    
  .والصحف الفلسطينية، وأخيراً اإلذاعات الفلسطينية

ارتفاع نسبة اعتماد المبحوثين بشكل عام على الصحف ومواقع اإلنترنـت فـي معرفـة    . 7
  .واقع اإلنترنت عن الصحفالمعلومات البيئية، وتزيد هذه النسبة في م

زيادة نسبة اعتماد المبحوثين على الصحف ومواقع اإلنترنت في معرفة المعلومات البيئية . 8
عند حدوث كارثة بيئية، أو حدث بيئي مهم أكثر من األوقات العادية، وتتفـوق أيضـاً   

لبيئية، في أوقات الكوارث ا عليهامواقع اإلنترنت على الصحف في نسبة زيادة االعتماد 
  .إال أن الفروق بينهما قليلة

يرى المبحوثون أن كالً من الصحف ومواقع اإلنترنت تهتم بدرجة كافيـة بموضـوعات   . 9
  .البيئة، إال أن درجة اهتمام الصحف الفلسطينية تقل عن درجة اهتمام مواقع اإلنترنت

إلنترنت لموضوعات يعتقد غالبية المبحوثين أنهم استفادوا من معالجة الصحف ومواقع ا. 10
  .البيئة بدرجة مرتفعة، أو متوسطة، وتتفوق مواقع اإلنترنت على الصحف بدرجة بسيطة

المبحوثـون فـي    عليهـا جاءت صحيفة األيام في مقدمة الصحف اليومية التي يعتمـد  . 11
الحصول على المعلومات البيئية، تالها صحيفة القدس، ثم صحيفة الحياة الجديدة، وفـي  

اإلخبارية في المقدمة، تاله موقع وكالة رامتان، ) معاً(نترنت جاء موقع وكالة مواقع اإل
  .ثم موقع فلسطين برس، ثم موقع المركز الفلسطيني لإلعالم

كانت األخبار أكثر األشكال الصحفية التي يفضلها المبحوثون في عرض موضـوعات  . 12
ت، والحـديث، وفـي مواقـع    البيئة في الصحف الفلسطينية، ثم الكاريكاتور، ثم المقاال

اإلنترنت كانت األخبار هي أهم األشكال الصحفية، وجاء بعدها الكاريكاتور، ثم الحديث 
  .الصحفي، فالمقال
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، فيما كانت نسبة ذوي %55.1وصلت نسبة المبحوثين ذوي الوعي البيئي المرتفع إلى . 13
خفضاً إلى ، ووصلت نسبة الذين كان وعيهم البيئي من%29.8الوعي المتوسط 

15.2.%  
صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوعي البيئي  تثبت. 14

  .لطالب الجامعات الفلسطينية بين كٍل من الذكور واإلناث، وكانت الفروق لصالح اإلناث
صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية في شدة االتجاهات اإليجابية  تثبت. 15

نحو البيئة عند طالب الجامعات الفلسطينية بين كٍل من الطالب الدارسين في 
التخصصات اإلنسانية، وأولئك الدارسين في التخصصات العلمية، وكانت الفروق لصالح 

  .التخصصات العلمية
صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين كٍل من الصحف  تثبت. 16

ما في معرفة عليهرجة اعتماد طالب الجامعات الفلسطينية ومواقع اإلنترنت في د
المعلومات البيئية لصالح مواقع اإلنترنت في األوقات العادية، وفي أوقات األزمات 

  .البيئية
صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية إيجابية بين معدل اهتمام الصحف  تثبت. 17

حسب رأي طالب الجامعات الفلسطينية، ومواقع اإلنترنت الفلسطينية بقضايا البيئة 
وزيادة معدل استفادتهم منها في معرفة معلومات البيئة، وكانت شدة العالقة أعلى قليالً 

  .من المتوسطة
صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية إيجابية بين معدل اهتمام الصحف  تثبت. 18

الب الجامعات الفلسطينية، ومواقع اإلنترنت الفلسطينية بقضايا البيئة حسب رأي ط
  .في معرفة معلومات البيئة، وكانت شدة العالقة متوسطة عليهاوزيادة مستوى اعتمادهم 

صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية إيجابية بين مستوى اعتماد طالب  تثبت. 19
 الجامعات الفلسطينية على الصحف ومواقع اإلنترنت الفلسطينية في معرفة المعلومات
البيئية ومعدل استفادتهم من تغطية القضايا البيئية في األوقات العادية، وكانت شدة 

  .العالقة متوسطة، فيما ثبت عدم صحة وجود هذه العالقة في أوقات األزمات البيئية
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  .معالجة الصحافة المحلية لبعض المحافظات لقضايا البيئة: )2007(دراسة خالد محمد 

رصد القضايا البيئية التي عالجتها الصحف المحلية في بعض هدفت هذه الدراسة إلى 
استخدمت  .وتقييم مدى نجاحها في معالجة مشكالت وقضايا البيئة, المحافظات المصرية

 3الدراسة منهج المسح من خالل تحليل مضمون القناة وصوت الشرقية وصوت سوهاج لمدة 
باإلضافة إلى دراسة ميدانية , دداًع 36بواقع  2005إلى ديسمبر  2003يناير  1سنوات من 

مبحوثاً من ) 50(وعينة من , فرداً 315على عينة من الجمهور في هذه المحافظات بلغت 
ومن أهم , اإلعالمخبيراً من خبراء البيئة وأساتذة  16و, القائمين باالتصال في هذه الصحف

  :نتائج هذه الدراسة
 .التقارير ثم التحقيقات ثم رسائل القراء تالها, التغطية الخبرية هي السائدة في الصحف -1
دون الخوض في , أو عرض جانب واحد منها, تكتفي الصحف بعرض المشكلة فقط -2

 .أبعادها ومسبباتها وعالقتها بباقي المشكالت
 .يعتقد القائمون باالتصال أن صحفهم تعاني من ضغوط مهنية ومعوقات كبيرة -3
  

  والتوعية البيئية عالماإل: )2007(نايف بن صالح الشلهوب  دراسة

خلص الباحث الى إزدياد الحاجة للتوعية البيئية في المجتمعات المعاصرة، واشار الى 
البيئي لم يزل في تطور مستمر حتى أصبح أحد أدوات نشر وتعميم التنمية  اإلعالمان 

والصحة، التي المستدامة المبنية على التناغم والترابط بين البيئة وسالمتها والتنمية االجتماعية 
ية اإلعالموأشار الباحث الى أن  الرسالة .ال غنى عنها في كافة المشاريع والبرامج التنموية

ي المتخصص اإلعالمالبيئية قد تأتي بمردود عكسي أو تنحرف عن مسارها في حال غياب 
مة في قضايا البيئة والتنمية المستدا العليافي مجال البيئة وغياب التوجه العام للمصالح 

ية اإلعالمالمعاصرة على المستوى العالمي، مما يجعل التخبط نصيب العديد من المحاوالت 
  . للرقي بالوعي البيئي بتلك القضايا

 
وأكد الباحث على وجوب االهتمام بتحفيز القطاع الخاص لالستثمار في مشاريع 

عمال والبرامج البيئي، وإدراج مواضيع وقضايا البيئية ضمن األ اإلعالموبرامج وأعمال 
ية الموجهة للنشء على اإلعالمية، وتشجيع المستثمرين على تضمين األعمال والبرامج اإلعالم
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العام للفئات العمرية المستهدفة  التعليموجه الخصوص المواضيع البيئية المدرجة في مناهج 
  .بتلك البرامج
  

البيئي  اإلعالمر ونوه الباحث الى ضرورة ربط المفاهيم البيئية التي تطرح في إطا
الموجه أساساً للنشء كأفالم الكرتون وبرامج األطفال وبرامج األسرة واألفالم السينمائية، بما 

من مواد ومفاهيم بيئية للفئات المستهدفة، بهدف ترسيخ  للتعليمهو موجود في المنهج العام 
ته الفرصة كما طالب بمنح المجتمع المدني ومؤسسا. وتعميق تلك المفاهيم لدى النشء

للمشاركة في مسئولياتهم تجاه الحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي، لالرتقاء بوعي المجتمع 
  . عليهاولفت انتباهه الى أهمية سالمة بيئته والحفاظ 

  
ي البيئي يتأتى من خالل تبني وانتهاج اإلعالموأشار الباحث الى أن نجاح العمل 

ية سياسات قائمة على عدة محاور أهمها  دعم عالماإلالجهات البيئية الرسمية والجهات 
يين والصحفيين والفنانين، وتحفيزهم لإلبداع في الطرح البيئي، وتوفير قواعد اإلعالموتشجيع 

البيانات ومصادر للمعلومات البيئية مدعومة باألرقام والبيانات، إضافة الى توعية شاغلي 
ي يقومون به للحفاظ على البيئة والمساهمة في ية بأهمية الدور الذاإلعالم العلياالمناصب 

كما أكد على ضرورة أن تولي هذه الجهات  أهمية للتخطيط  ،استمرارية التنمية المستدامة
ي البيئي، وأن تساهم  في  تبادل اإلعالمي المسبق لألهداف المرجوة من الطرح اإلعالم

الجهات المسؤولة عن التوعية البيئي بين  اإلعالمالخبرات المكتسبة في مجال التوعية و
 اإلعالمالبيئي في القطاعين الحكومي والخاص لصقل وتنمية مهارات القائمين على  اإلعالمو

وان تعمل على منح المجتمع وعلى جميع مستوياته الفرص في تحمل مسئوليته  ،البيئي
لنشر  تفاعليةية لتكون وسيلة إبداعية اإلعالمبالمشاركة في طرح رأيه البيئي عبر القنوات 

 الوعي والثقافة البيئية
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  البيئي في الحفاظ على البيئة اإلعالمدور : )2006( علىنجاح ال

يين عن القضايا البيئية في العالم العربي ويرجع اإلعالميحلل الباحث اسباب عزوف   
البيئي مازال حديثا في الدول العربية، وضرورة المام  اإلعالمذلك الى ان التخصص في 

تخصص بعلوم كثيرة وثقافة عالية، وان الزمن المطلوب ألعداد تقرير استقصاء بيئي طويل الم
وبدون عائد مادي، ونوه الى أن المشكلة البيئية التشكل سبقاً صحفياً إال إذا تعلقت بكارثة بيئية 

كل أو بأضرار فادحة ناتجة عن التلوث، وشدد على أن معالجة القضايا البيئية  تعالج أحيانا بش
سطحي جراء غياب التبادل المعرفي بين الصحفيين من جهة والخبراء والمهتمين والمؤسسات 

البيئي يرجع الى عدم وجود  اإلعالمالبيئية من الجهة االخرى، كما أضاف الباحث ان ضعف 
البيئي، مشيرا الى أن القضايا البيئية تثير معها سياسات صاحب  اإلعالممراكز متخصصة في 

رسمي والقطاع الخاص، الذين قد تتعارض مصالحهم مع حماية البيئة والتنمية القرار ال
ية ال تشجع الصحفيين للخوض في مجال البيئة اإلعالمالمستدامة، وأكد على أن المؤسسات 

وال تخصص صفحات في الجرائد او برامج في االذاعة والتلفزيون تهتم بشؤون البيئة 
ارهم إلى األرشيف التخصصي والمكتبة التلفزيونية، مشددا والتوعية البيئية، إضافه الى افتق

على إبراز اإليجابيات، واالبتعاد عن كشف السلبيات التي تلحق  اإلعالمعلى إقتصار دور 
  .بالبيئة

  
  ئة المحلية في الصحافة البحرينيةأولويات قضايا البي ):2005(الصباغ مها دراسة 

لمواضيع البيئة في البحرين أنه على الرغم  دراسة عن التغطية الصحافيةجاءت هذه ال  
موضوع عن البيئة المحلية عام  2000من نشر الصحف البحرينية اليومية الست أكثر من 

منها فقط في نطاق % 4، فقد انحصر معظمها في نقل األخبار واألحاديث، وكان 2004
ه من البحرين ينطبق على أن ما وجدته الدراسة هذ، قاتعلىالتحقيقات والمقاالت التحليلية والت

وإن كان لم يحصِ المواضيع  "البيئة والتنمية"جميع الدول العربية التي شملها استطالع لمجلة 
  :وقد خرج االستطالع بالمالحظات التالية. باألرقام

أقل من عشرة في المئة من الصحافة العربية تخصص محرراً لشؤون البيئة والتنمية . 1
فسها من الصحف تخصص صفحة أسبوعية أو دورية أو مساحة والنسبة ن. المستدامة

  .محددة لشؤون البيئة
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حتى الصحف التي تخصص صفحة دورية للبيئة، تلغيها عند ضغط األحداث السياسية . 2
واالقتصادية واالعالنات، وغالباً ما تصدرها لفترة ثم تتوقف، إما نهائياً أو لتعود بعد 

ن يحصل مع الصفحات الثابتة للسياسة واالقتصاد وهذا ال يمكن أ. شهور أو سنوات
  .والرياضة والمجتمع مثالً

ترتبط كثير من صفحات البيئة في الصحافة العربية بدعم أجهزة البيئة الحكومية، مما . 3
  .يفقدها الحيادية ويجعلها عاجزة عن توجيه النقد إلى هذه األجهزة

لهذا . عن قضايا البيئة ضعيفة أو معدومةما تزال مصادر المعلومات المحلية الموثوقة . 4
تفتقر معظم المواضيع الصحافية البيئية إلى قوة المعلومات، التي هي أساس الصحافة 

  .الحديثة
شهد عدد المواقع العربية على االنترنت توسعاً ملحوظاً خالل السنوات الخمس األخيرة، . 5

فقد بقي محتوى . دول العالم الثالثمع أنها ال تقارن بغيرها في الدول المتقدمة ومعظم 
هذه المواقع ضئيالً، ومعلوماتها غالباً قديمة ال يتم تحديثها، ومعظمها غير موثقة، يصعب 

وقد الحظنا أن محتويات . استخدامها كمرجع، حتى حين تكون تابعة لجهات حكومية
لكن في . تحريرمعظم مواقع االنترنت العربية عن البيئة تنشر كمواد أولية، بال تدقيق و

  .بعض مواقع االنترنت العربية هيكلية جيدة لمشروع قابل للتطوير
: العربية عامة شملت اإلعالمالعناوين البيئية التي حظيت باالهتمام األكبر في وسائل . 6

التلوث . الطبيعة والحياة الفطرية، النفايات الصلبة والصحة البيئية، تلوث البحار والكوارث
وحظي موضوع المياه بأولوية . الجزائري اإلعالمحر حظيا بأولوية في الصناعي والتص

وكان الفتاً شبه إهمال لمواضيع مثل تلوث الهواء، إال في . في سلطنة عمان واألردن
 .حاالت الكوارث، وترشيد استهالك الطاقة، واستخدامات األراضي، وتنظيم المدن

  
  في مجالت األطفال المصريةالبيئي البعد  : )م2005(دراسة جيهات المرسي 

, هدفت هذه الدراسة إلى معرفة القضايا البيئية التي تهتم بها مجالت األطفال المصرية
ومدى اتفاق القضايا البيئية التي تقدمها , ومدى مساهمتها في إكساب األطفال االتجاهات البيئية

  .تها للطفلهذه المجالت مع القضايا األكثر إلحاحاً في المجتمع المصري ومناسب
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 :من خالل تحليل مضمون مجلتـي األطفـال األسـبوعيتين   , استخدمت الدراسة منهج المسح
عدداً من كـل   24م بواقع 2003مارس  30م إلى 2002من أكتوبر  ،األبطال وعالء الدين

طفالً فـي  ) 171(من خالل عينة تضم , وإعداد مقياس االتجاهات البيئية عند األطفال ،مجلة
  :سنة وتوصلت الدراسة إلى 12-9أعمارهم بين  ،رةمحافظة القاه

تلتهـا مشـكلة    ،كانت القضية األكثر تناوالً في مجلة عالء الدين هي مشكلة بيئة الحيوان -1
 .تلتها مشكلة بيئة الحيوان ،وفي مجلة األبطال قضية التغذية ،الكائنات البحرية

 .األقل تناوالً في المجلتين كانت قضايا التلوث والمياه والوعي البيئي والتصحر والجفاف -2
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات البيئية بين العينة التي  -3

والعينة التـي ال تقـرأ أيـاً مـن     , تقرأ مجلة عالء الدين والعينة التي تقرأ مجلة األبطال
 .المجلتين

  

  .البيئي وعيال تكوين في اإلعالم : )1997(الرفاعي  خليل محمد دراسة

من  عشوائية عينة على وأجريت البيئية، والمخاطر البيئي بالموضوع تناولت التعريف  
 الـوعي البيئـي،   تكوين في اإلعالم وسائل مساهمة معرفة بهدف المصري، الشباب جمهور
 مـن  أقل البيئي تكوين لوعي في اإلعالم وسائل مساهمة منها نتائج عدة الباحث إلى وتوصل
 السـواء،  علـى  الـذكور واإلنـاث   العينـة  أفراد بين واألصدقاء الدراسية ناهجالم مساهمة

 كافة، اإلعالم وسائل في الجذب واإلقناع لعناصر تفتقد البيئي الشأن تناقش التي والموضوعات
 تناول بأهمية الدراسة وأوصت بالبيئة، المصرية اهتماماً الصحف أكثر األهرام صحيفة وتعد

 بالشـأن  المهتمـة  البرامج ومنح أكبر، مساحة مشوقة، وإعطائها يقةبطر البيئية موضوعات
 خالل من البيئة على المحافظة وتشجيع العالمية، بالبيئة المهتمة على تلك األولية العربي البيئي
  .مسابقات جوائز وإجراء منح
 

خليج ة البيئية في دول الالتربية وتحديات التنمي: )1996(سمير عبد الوهاب الخويت دراسة 

  العربية

تناول الباحث مفاهيم بيئية وتنموية واختص بتعريف التلـوث البيئـي وقـام ببحـث     
التربيـة  المشكالت البيئة الخليجية والتحديات التي تواجه البيئة  الخليجية ومن ثم قام بدراسة 
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وهدفت الدراسة إلى تكوين الـوعي الكامـل بالمشـاكل    ،البيئية والتي هي جزء مهم من البيئة
بيئية، ورفع مستوى اإلدراك بقضايا البيئة واالهتمام بها، وتحمل أعباء مشاكل البيئـة مـع   ال

ايجاد الحلول المناسبة لها، و االهتمام بالتدريب لخلق المهارات وتنميتها في شتى المجـاالت  
م من علىللمساهمة في حل مشاكل البيئة، ذلك أن الهدف األساسي من التربية البيئية هو نقل الت

كمـا  الممارسة التقليدية إلى جعله أداة تربوية لتبني مواقف تتالئم وبنية صحيحة ومتوازنـة،  
توصلت الدراسة إلي أن  النفط وانتاجه وتكريره تعتبر المصدر الرئيس لتلوث بيئـة الخلـيج   
العربي، حيث تهدد الثروة الحيوانية والنباتية ومياه الشرب، وأحدث النمو الصـناعي تلوثـا   

بالمنطقة والتي تواجه نوعا من القصور في تنمية الوعي البيئي وعدم تـوافر العـدد   خطيرا 
الوجـه   علـى يين البيئيين الذين بإمكانهم توصيل المعلومات البيئية بدقـة  اإلعالمالكافي من 

  المطلوب لعامة الناس
  

المربيين قامت الباحثة بعمل استبيان لتقييم دور صحافة التربية البيئية لعينة من القراء و
وكتاب البيئة والصحفيين في مجال البيئة،  وخلصت النتائج الى أن طالب شعبة الصحافة اكثر 

البيئي كما طالبت بزيادة التغطية  اإلعالماهتماما من غيرهم بالموضوعات التي تتناولها وسائل 
سموعة في العامة سواء المكتوبة او الم اإلعالمالصحفية للقضايا البيئية وأن تساعد وسائل 
  .نشر المعلومات البيئية وزيادة االهتمام بالبيئة

 
وصفت الكاتبة نماذج نجاح  أفراد في المجتمع تمكنوا من إحداث تغير بيئي مؤثر في 

وتوصلت في نتائجها انه يمكن تعميم هذه النماذج  في مجتماعات مختلفه لتحـاكي   ،مجتمعهم
بيئي لدى الناس في المجتمعات الجديدة وذلـك  نجاحها االمر الذي يؤدي الى  زيادة الوعي ال

  .عن طريق نشرها وتعميمها وبالتالي يتم اكتساب مهارات
  

  ) 2007(دراسة عزيزة الهمزة 

حاولت الباحثه عمل مقاربه بين  التطور في  الوسـائل التكنولوجيـه الحديثـه فـي     
ير في القيم االجتماعيـه  وقد وجدت ان هناك تاثير هائل لتغي ،االتصال واالعالم وقضايا البيئه

واالقتصاديه نتيجة استغالل  هذه الوسائل في الترويج االستهالكي وهو االمر الـذي  يولـد   
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عمل انظمـه  على الحكومه الماليزيه  دفع، االمر الذي مخلفات كبيره تشكل تهديدا على البيئه
  .على البيئهتوازن بين االعالم الدعائي لالستهالك وبين االعالم التوعوي في الحفاظ 

  

  :التعقيب على الدراسات السابقة

  

يتضح من اطالعنا ومراجعتنا للدراسات السابقة أنه ال توجد أي دراسة تتناول الجانب 
التحليل للمواد اإلعالمية المسموعة والمرئية واإلعالم اإللكتروني واألفالم والسينما، كمـا أن  

لمواد اإلعالمية في الصحافة المكتوبـة مثـل   القليل من الدراسات ما تناولت الجانب التحليل ل
  .دور اإلعــالم الفلسطيني في التوعيــة البيئيةدراسة طلعت عيسى التي كانت حول 

  
من خالل الدراسات السابقة وجدت الباحثة أن مجموعة من الدراسة تناولت الواقع 

أيمن ثل دراسة وبعضها تناول التوعية البيئة م) 2001(البيئي مثل دراسة منير أبو راس 
دراسة محمد ) 2006(ودراسة نجاح العلي ) 2007(ودراسة طلعت عيسى ) 2011(الشيخ 

القضايا البيئية في الصحف مثل  معالجة، وجزء من الدراسات تناول )1997(خليل الرفاعي 
  ).2007(خالد محمد 

  
ب بينما وجاءت هذه الدراسة استكماالً للدراسات السابقة حيث تناولت اإلعالم المكتو

  .اإلعالم المتخصص، وكالهما تحدثا عن التوعية البيئية) 2012(تناولت خلف 
  

من خالل الدراسات الميدانية  - ة الباحث تتأكد :حدود االستفادة من الدراسات السابقة
من أهمية دراسة االتجاه نحو دراسة تحليلية لإلعالم المكتوب؛ لما له من دور في  - السابقة

ببعض  كما استعانت  .في توعية المجتمع بيئياً اإلعالمتحقيق قدرة هذا التعرف على مدى 
نتائج الدراسات السابقة في وضع مفاهيم أساسية انطلق منها موضوع الدراسة وأهدافها 

تصميم استمارة تحليل وكذلك استفادت منها في  .وتساؤالتها، واألدوات المالئمة لجمع البيانات
  .المضمون، وتحديد الفئات
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كما استفادت الباحثة من الدراسات السابقة من خالل االطالع على األساليب 
طلعت عيسى المستخدمة في تحليل البيانات وكيفية مناقشة هذه النتائج، كما في دراسة 

  .التي أظهرت تقارباً مع الدراسة الحالية) 2007(
  

المكتوب في تنمية  اإلعالم لدراسات السابقة بأنها تناولت أثرتميزت هذه الدراسة عن ا
الوعي البيئي حيث قامت هذه الدراسة بتحليل المادة الصحفية التي نشرت في صحيفتي القدس 
واأليام حيث تعتبر هاتين الصحيفتين من أهم الصحف الفلسطينية ومن أكثر الصحف انتشاراً 

  .م من أكثر الصحف المقربة للحكومةفي فلسطين، كما وتعد صحيفة األيا
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  لفصل الثالثا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الدراسة وإجراءات منهجية

  
  المقدمة 1.2

  
يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة، والعينة إضافة إلى أدوات الدراسة وخطوات إجرائهـا  
 المعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات للتوصل إلى النتـائج، وفيمـا يلـي   

  :استعراض لهذه اإلجراءات والخطوات
  
  :وأدواتها الدراسة منهجية 2.3

  
التي تهـدف إلـى وصـف خصـائص     "تدخل هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، 

الظواهر أو المجموعات محل الدراسة، وتحديد درجة االرتباط بين المتغيـرات، والخـروج   
التشخيص، بل تتجاوز ذلـك إلـى   بالنتائج، وال تقف الدراسات الوصفية عند حدود الوصف و

  .وصف العالقات السببية ألغراض استكشاف الحقائق المرتبطة بها وتعميمها
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  :ويمكن تلخيصها بما يلي
لقد تم جمع المعلومات حول اإلطار النظري للدراسـة  : اإلطار النظري والدراسات السابقة •

والبيئة، باإلضافة الى  عالماإلوالدراسات السابقة، باالستناد الى مراجعة األدبيات من كتب 
  .البيئي اإلعالمالمقاالت والدراسات البحثية حول 

تم مراجعة األدبيـات ذات العالقـة   ) تحليل المضمون(اداة الدراسة ألغراض إعداد األداة  •
مع القائمين باالتصال في الصحافة الفلسطينية المكتوبـة   اضافة الى مجموعة من المقابالت

  .البيئي ماإلعالوالمتخصصين في 
 قبل البدء بجمع البيانات تم التأكد من صدق وثبات األداة بعد إعدادها ثم تم: جمع البيانات  •

ية المتعلقة بالبيئة في صحيفتي القدس واأليام، وذلك من خـالل  اإلعالمتفريغ بيانات المواد 
  .استمارة تحليل المضمون

 نامج االحصائي، تم فرز االستمارات، ثمالبيانات الى البر بإدخالقبل البدء : تحليل البيانات •
متوسـطات،   :)SPSS( خـالل برنـامج  اإلحصائية مـن   العملياتاإلحصائي، واجريت 

  .2كا، معامالت ارتباط، تكرارات
 التوصيات عليهاوالتي بدورها بني  االستنتاجاتالى نتائج الدراسة تم استخالص  باالستناد •

  .والمقترحات
  
  :أداة الدراسة 3.3

  
، كونهـا  )(content analysisالدراسة أداة تحليل المضمون تستخدما: األولى األداة

الفلسطيني المكتوب فـي تنميـة    اإلعالماألداة التي يمكن أن تساعده في الكشف عن ما يقدمه 
الوعي البيئي، وذلك لكون هذا األسلوب أداة موضوعية، تستخدم في تحليل مضمون المـواد  

وعة والمرئية، وهذا من خالل وصف خصائص مضمون االتصال، ية المكتوبة والمسماإلعالم
  .واستنتاج تأثيرات هذا المضمون

  
وصف الصحفي الفرنسي جاك كايزر تحليل مضمون الصحف بأنهـا الدراسـة   " ولقد   

التي تجري لتحليل مضمون الصحيفة وتهدف إلي كشف ما تود الصحيفة توصيله إلي قرائهـا  
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، وهذا ما تسعى )86،ص1983عبد الرحمن،"( خالل هذه المادة هم منيعلوإحداث تأثير معين 
المكتوبة توصيله للقراء، للتـأثير فـي    اإلعالمإليه الدراسة الحالية من كشف لما تود وسائل 

 .وعيهم بالبيئة
تحليل مضمون كافة المنشورات الخاصة بالبيئة في صـحيفتي القـدس وااليـام كونهمـا      -

السواد االعظم من القراء في فلسطين ومن ثم تصـنيفها   الصحيفتين اللتين تستحوذان على
 .وتحليلها

 اجراء مقابالت مع اعالميين وأكاديميين ومسئولين رسميين في المؤسستين الرسمية واألهلية -
 . في فلسطين

 
كـاديميين  األعالميـين و اال استخدمت الدراسة أداة المقابلة مع مجموعـة مـن   :األداة الثاني

  .المؤسستين الرسمية واألهلية في فلسطين ومسئولين رسميين في
  

اعتمدت هذه الدراسة على المقابلة المتعمقة التي يتم فيها تقسـيم الموضـوعات المتعلقـة    
بموضوع الدراسة إلى مجموعة من المحاور، تم طرحها على الشخصيات المقابلة من خـالل  

  .جابة الشخص المقابلمجموعة من األسئلة مع إضافة أسئلة تقاطعية أخرى تستنبط من إ
  :أجريت هذه المقابالت مع كل من

  شرين زيدان منسقة مشروع في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين �
  رئيس سلطة جودة البيئة بأعمالجميل مطور القائم  �
  رنا ابو السعود مدير دائرة التوعية العامة في سلطة المياه �
  "معا"كز العمل التنموي مر –جورج كرزم مسؤول وحدة االبحاث والمعلومات  �
  كاديمي أحسن عبد اهللا باحث و �

  
  :الصدق إجراءات 4.3

 

 من عدد على ظاهرياً بعرضها صدقاً- Face Validity االستمارة صدق اختبار وتم
 بـين  االتفاق االجتماع والبيئة، ووصل وعلم والتربية اإلعالم مجاالت في الخبراء المحكمين
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 أسـئلة  ثالثة على مالحظات السادة المحكمين بعض بدىأ حيث ،95 %نسبة إلى المحكمين
  .النهائية لالستمارة الصياغة في روعيت
  
  :إجراءات الثبات 5.3

  
 خمسة عشر / 15 / بتحليل باحثين ثالثة بقيام التحليل استمارة في الثبات اختبار تم

 الثبـات  ملبلغ معا حيث  .العينة إجمالي من 20.8 % يساوي ما أو الدراسة عينة من عدداً
 )]اإلجابات عدد÷ األخطاء  عدد = -1  (الثبات درجة [جيتمان  ثبات معامل بتطبيق  %98

  .مقبوالً االستمارة ثبات يكون ذلك وعلى ،85%بنسبة الثبات لقبول الدنيا الدرجة يحدد والذي(
  
  :مجتمع الدراسة 6.3

  
ل البيئة في الصحف يتحدد مجتمع الدراسة ونطاقها في المادة الصحفية التي تدور حو

مجتمع الدراسة الميدانية في اإلعالميـين واألكـاديميين والمسـئولين    الفلسطينية، كما يتحدد 
  .الرسميين في المؤسستين الرسمية واألهلية في فلسطين الذين لهم عالقة بالبيئة واإلعالم

  
  وحدودها  عينة الدراسة 7.3

  
عالم الفلسـطينية المقـروءة هـي    قامت الباحثة بتحليل مضمون عينة من وسائل اإل

صحيفتي القدس واأليام، واعتمدت الدراسة على أسلوب الحصر الشامل لجميع المواد الصحفية 
ولغاية نهايـة   2012/ الى أول شهر كانون الثاني -2012يناير  1المتعلقة بالبيئة من بداية 

  .2012/اول شهر كانون
  

  :مل والفترة الزمنية لألسباب اآلتيةوقد تم اختيار الصحيفتين وأسلوب الحصر الشا
تعد صحيفة القدس من أقدم الصحف الفلسطينية التي مازالت تصدر، كما أنهـا مـن   
حيث عدد الصفحات فهي أكثر الصحف عدداً وتعد األكثر توزيعاً في فلسطين حيث حصـلت  
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أما صـحيفة االيـام فهـي صـحيفة      ،من ثقة الجمهور الفلسطيني%61,3على نسبة يقرأها 
مـن  % 19.2فلسطينية تصدر يوميا، وهي ثاني أكثر الصـحف انتشـاراً حيـث يقرأهـا     

  ).1998تصال والمعلومات في شهر آب حسب استطالع أجراه مركز القدس لال( ،الفلسطينيين
  

  :حدود الدراسة 8.3

  
ية المتعلقـة  اإلعالمتم اختيار صحيفتي القدس واأليام لتحليل المواد  :الحدود المكانية

  .ة المنشورة فيهمابالبيئ
تتحدد نتائج هذه الدراسة في السياق الزمني التي اجريت فيه وهـو   :الحدود الزمانية

، أي 2012/ولغاية نهاية شهر كـانون اول  2012/ من أول شهر كانون الثاني 2012العام 
ألن المشـكالت   ،وليست هناك أسباب محددة الختيار الفترة الزمنيـة  ،بواقع اثنى عشر شهرا

بل ينبغي أن يكون االهتمام  ،يئية ليست موسمية حتى يتم االهتمام بها في فترة دون غيرهاالب
تجـاه   اإلعالمبها مستمراً، فأي فترة يتم اختيارها، وأي مدة زمنية تكون ممثلة لعطاء وسائل 

  .البيئة ومشكالتها
  

  :جمع وتحليل بيانات الدراسة 9.3

  
الحاسوب، تم معالجتها إحصـائيا باسـتخدام    بعد جمع البيانات وفرزها وإدخالها إلى
ومن التحاليل اإلحصـائية التـي تـم    ) SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  .المتوسطات الحسابية، ومعامل االرتباط، الختبار فرضيات الدراسة(استخدامها 
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  الفصل الرابع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  

  :مقدمة 1.4
  

يتناول هذا الفصل عرضاً ومناقشة للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، وفقاً للبيانـات  
  .تحليل المضمونالتي تم جمعها بواسطة استمارة 

  
  :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وفرضياتها 2.4
  

ت التي تناولها الفن الصحفي حول البيئة في ما القضايا والموضوعا :األول السؤال  1.2.4
  الصحف الفلسطينية عينة الدراسة؟

  
لإلجابة على هذا السؤال سيتم استخراج النسب المئوية لفئة الموضـوع لصـحيفة األيـام    

 )4(ملحق وصحيفة القدس كما هو موضح في 
  :ما يأتي )4(الملحق  يتضح من بيانات

قضية توزيع الصحيفة هي ضايا التي تناولتها والق ن أكثر المواضيعإ: صحيفة القدس
عالقات عامـة ومناسـبات مـن    وجاءت %) 16.4(المياه في الضفة الغربية وغزة  بنسبة 

بنفس النسبة، فيما تلتها مشكلة مياه الصرف الصحي والتـي جـاءت فـي    وزارات وبلديات 
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لوث المياه على نسبة أما في المرتبة الرابعة فحصلت قضية ت%) 10.3(المرتبة الثالثة بنسبة 
)9.5.(%  

كان تركيزها على قضية توزيع المياه في الضفة الغربية وغزة بلغت  :صحيفة األيـام 
بـنفس النسـبة    عالقات عامة ومناسبات من وزارات وبلديات ةتلتها قضي%) 17.6(نسبتها 
  %).14(وهي 

ـ (كما تظهر بيانات الجدول أن مجموع التلوث في البيئة  وث التربـة،  تلوث المياه، تل
جاء في صحيفة ) تلوث الهواء، التلوث الغذائي، التلوث السمعي والبصري، التلوث بشكل عام

وهي نسبة مرتفعة إلى حد ما، أما في صحيفة األيام فجاءت نسـبتها  %) 24.9(القدس بنسبة 
  .وهي نسبة أعلى%) 36(

  
ة في الصحف يبيئ الذي تناول موضوعات الصحفي المادةمصدر ما  :السؤال الثاني 2.1.4

  ؟لسطينيةالف
  

لإلجابة على هذا السؤال سيتم استخراج النسب المئوية لفئة المصدر لصحيفة األيـام  
  .)5(ملحق وصحيفة القدس كما هو موضح في 

 
أن وكاالت األنباء الفلسطينية وهي من المصادر العامة  )5(المحلق يالحظ من بيانات 

وفي المرتبة الثانية جاءت المصادر الخاصـة  %) 40.9(حصلت على المرتبة األولى بنسبة 
ثم تلتها في المرتبة الثالثة وكاالت األنباء العالمية وهي %) 29.6(بنسبة ) المراسل الصحفي(

  .وهذا ما تضمنته الصحفتان%) 21(من المصادر العامة وحصلت على نسبة 
  

لعامة على المرتبـة  وكاالت األنباء الفلسطينية وهي من المصادر احصلت  :صحيفة القدس •
) المراسل الصـحفي (وفي المرتبة الثانية جاءت المصادر الخاصة %) 39.3(األولى بنسبة 

ثم تلتها في المرتبة الثالثة وكاالت األنباء العالمية وهي مـن المصـادر   %) 30.6(بنسبة 
  .%)20.6(العامة وحصلت على نسبة 



 

65 
 

كاالت األنباء الفلسطينية على المرتبة كثيراً حيث حصلت و النتائج تختلف مل :صحيفة األيام •
في المرتبة الثانية ) المراسل الصحفي(فيما جاءت المصادر الخاصة %) 43(بنسبة  األولى
ثم تلتها وكاالت األنباء العالمية وهي من المصادر العامة وحصلت علـى  %) 28.3(بنسبة 
  %).21.7(نسبة 

  
للمادة الصحفية التي تناولـت قضـايا   ) األولي(ما المصدر األصلي : السؤال الثالث 3.1.4

  البيئة؟
  

لإلجابة على هذا السؤال سيتم استخراج النسب المئوية للمصدر األصـلي لصـحيفة   
 )6(الملحق األيام وصحيفة القدس كما هو موضح في 

  :ما يأتي )6(الملحق يتبين من نتائج 
المرتبة األولى من على  المنظمات الحكومية والبلديات والوزاراتحصلت  :صحيفة القدس •

التي تتناول قضايا البيئة وجاءت بنسبة مرتفعـة  ) األولية(بين مصادر المعلومات األصلية 
الجمعيـات األهليـة وبنسـبة    فيما جاءت في المرتبة الثانية وبفارق كبير %) 59.6(وهي 

 %).14.5(فيما تالها في المرتبة الثالثة الخبراء المختصون بنسبة %) 20.1(
نتيجة صحيفة األيام مع صحيفة القدس في المرتبـة األولـى حيـث    اتفقت  :يامصحيفة األ •

على نسبة مرتفعة أعلى قليالً من صحيفة المنظمات الحكومية والبلديات والوزارات حصلت 
وفي المرتبة %) 22.4(في المرتبة الثانية الجمعيات األهلية وبنسبة %) 65.8(القدس وهي 

 %).8.1(الخبراء المختصون على نسبة   الثالثة وبفارق كبير جداً حصل
  

  أين مكان وقوع الحدث البيئي الذي نشرته الصحف؟ :السؤال الرابع 4.1.4
  

لإلجابة على هذا السؤال سيتم استخراج النسب المئوية لمكان وقوع الحـدث البيئـي   
  )7(الملحق لصحيفة األيام وصحيفة القدس كما هو موضح في 



 

66 
 

  :ما يأتي )7(الملحق يتبين من نتائج 
م على المرتبة األولى من 1967حصلت األراضي الفلسطينية المحتلة عام  :صحيفة القدس •

المناطق التي يقع فيها الحدث البيئي الذي تنشره هذه الصحيفة وجاء بنسبة مرتفعـة جـداً   
 .فيما توزعت باقي النسب على األماكن األخرى%) 96.3(وبلغت 

 
م على المرتبة األولى من 1967فلسطينية المحتلة عام حصلت األراضي ال  :صحيفة األيام •

المناطق التي يقع فيها الحدث البيئي الذي تنشره هذه الصحيفة وجاء بنسبة مرتفعـة جـداً   
 .فيما توزعت باقي النسب على األماكن األخرى%) 99(وبلغت 

 
نشـرتها  ما أسلوب عرض المادة الصحفية المتعلقة بالبيئة التـي   :السؤال الخامس 5.1.4

  الصحف الفلسطينية؟
  

لإلجابة على هذا السؤال سيتم استخراج النسب المئوية ألسلوب عرض المادة الصحفية 
 )8(الملحق المتعلقة بالبيئة لصحيفة األيام وصحيفة القدس كما هو موضح في 

  :ما يأتي )8(الملحق يتبين من نتائج 
ايا البيئة اعتمـدت علـى عـرض    إن كل المواد الصحفية التي تناولت قض  :صحيفة القدس •

أي أن كل %) 100(البيانات بشكل كامل حيث جاءت في المرتبة األولى وحصلت على نسبة 
 .المواد الصحفية كان فيها عرض للمعلومات

وتفاوتت باقي أساليب العرض بين نسب منخفضة جداً إذ حصل أسلوب تحديد األسـباب علـى   
ثم وضـع الحلـول   %) 7.7(توجيه السلوك بنسبة تالها تحديد دور المواطن و%) 9.8(نسبة 

 .المقترحة ثم عرض النتائج واآلثار
لم تختلف النتائج عن صحيفة القدس، إذ تبين أن كل المواد الصـحفية التـي      :صحيفة األيام •

تناولت قضايا البيئة اعتمدت على عرض البيانات بشكل كامل حيث جاءت في المرتبة األولى 
 .أي أن كل المواد الصحفية كان فيها عرض للمعلومات%) 100(وحصلت على نسبة 
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وتفاوتت باقي أساليب العرض بين نسب منخفضة جـداً إذ حصـل أسـلوب تحديـد     
تالهـا  %) 6.6(األسباب وأسلوب تحديد دور المواطن وتوجيه السلوك على نسـبة  

  .عرض النتائج واآلثار ووضع الحلول المقترحة 
 

قضية البيئـة فـي الصـحف    الصحفي الذي تناول  المادة ما شكل :السؤال السادس 6.1.4
  ؟الفلسطينية

  

لإلجابة على هذا السؤال سيتم استخراج النسب المئوية لشكل الفن الصحفي الذي تناول 
  .)9(الملحق قضية البيئة  لصحيفة األيام وصحيفة القدس كما هو موضح في 

 
  :ما يأتي )9(الملحق يتبين من نتائج 

اء في المرتبة األولى الخبر الصحفي بنسبة مرتفعة جـداً وهـذا أمـر    ج  :صحيفة القدس •
فيما تالها في المرتبة الثانية وبفارق كبير التقرير الصحفي الـذي  %) 86.8(طبيعي وهي 
 .ثم تالها الصورة الصحفية ثم المقال ثم الحديث%) 10.8(جاء بنسبة 

س حيث حصل الخبر الصحفي على لم تختلف النتائج كثيراً عن صحيفة القد  :صحيفة األيام •
ثم تالها %) 92.6(وهي وأعلى قليالً من صحيفة القدس المرتبة األولى وبنسبة مرتفعة جداً 

ثم وبنسب متساوية %) 5.9(في المرتبة الثانية وبفارق كبير التقرير الصحفي وجاء بنسبة 
 .التحقيق الصحفي والمقال الصحفي والحديث الصحفي والصورة الصحفية

  
ما موقع المادة الصحفية الذي تناول قضية البيئـة فـي الصـحف     :السؤال السابع 7.1.4

  الفلسطينية؟
  

لإلجابة على هذا السؤال سيتم استخراج النسب المئوية لموقع المادة الصحفية لصحيفة 
 )10(المحلق األيام وصحيفة القدس كما هو موضح في 
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  :ما يأتي )10(المحلق  يتبين من نتائج
جاءت معظم المواد الصحفية المتعلقة بالبيئة في الصفحات الداخلية حيـث   :لقدسصحيفة ا •

فيما تلتها الصفحة األخيرة وبقارق كبير جـداً  %) 90(حصلت على المرتبة األولى وبنسبة 
 %).4.5(ثم الصفحة األولى بنسبة %) 5.5(بنسبة 

يـام فجـاءت معظـم    لم تختلف كثيراً نتائج صحيفة القدس عن صحيفة األ  :صحيفة األيام •
المواد الصحفية المتعلقة بالبيئة في الصفحات الداخلية حيث حصلت على المرتبـة األولـى   

ثم الصفحة %) 6.2(فيما تلتها الصفحة األخيرة وبقارق كبير جداً بنسبة %) 93.1(وبنسبة 
  %).0.7(األولى بنسبة 

  
ة الصحفية الذي تناول قضية هل تم استخدام عناصر اإلبراز في الماد :السؤال الثامن 8.1.4

  البيئة في الصحف الفلسطينية؟
  

لإلجابة على هذا السؤال سيتم استخراج النسب المئوية الستخدام عناصر اإلبراز فـي  
 )11(الملحق المادة الصحفية لصحيفة األيام وصحيفة القدس كما هو موضح في 

  :ما يأتي )11(الملحق يتبين من نتائج 
استخدام عناصر اإلبراز في هذه الصحيفة بشكل كبير حيث جـاءت  لم يتم  :صحيفة القدس •

، فيما تم استخدام عنصر اإلبراز الوحيـد وهـو الصـورة    %)82.8(نسبة عدم االستخدام 
 %).17.2(الصحفية بنسبة منخفضة جداً وهي 

لم تختلف كثيراً نتائج استخدام عناصر اإلبراز في المواد الصحفية المتعلقة  :صحيفة األيـام  •
البيئة بين الصحيفتين، حيث لم يتم استخدام عناصر اإلبراز في هذه الصحيفة بشكل كبيـر  ب

، فيما تم استخدام عنصر اإلبراز الوحيـد وهـو   %)86(حيث جاءت نسبة عدم االستخدام 
 %).14(الصورة الصحفية بنسبة منخفضة جداً وهي 
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  ت القضايا البيئة؟ما هدف المادة الصحفية التي تناول :السؤال التاسع: 9.1.4
  

لإلجابة على هذا السؤال سيتم استخراج النسب المئوية لهدف المادة الصـحفية التـي   
تناولت القضايا البيئة في المادة الصحفية لصحيفة األيام وصحيفة القدس كما هو موضح فـي  

  )12(الملحق 
  

  :ما يأتي )12(الملحق  يتبين من نتائج
  .نتها كلتا الصحيفتين هي العالقات العامةيالحظ بأن أكثر األهداف التي تضم

كانت العالقات العامة في هذه الصحيفة في قمة األهداف حيث حصـلت   :صحيفة القدس •
كـان أقـل   و. من مجموع المادة الصحفية التي تختص باألمور البيئيـة %) 52.5(على 

فـي   األهداف المستخدمة في هذه الصحيفة هي األحداث، بينما حصلت األهداف التوعية
 األهداف التي تناولتها هذه الصحيفة،  من مجموع%) 22(هذه الصحيفة على نسبة 

كانت العالقات العامة في هذه الصحيفة في قمة األهداف حيـث حصـلت    :صحيفة األيام •
كـان أقـل   من مجموع المادة الصحفية التي تختص باألمور البيئيـة، و %) 50.9(على 

ي األحداث، بينما حصلت األهداف التوعية فـي  األهداف المستخدمة في هذه الصحيفة ه
 من مجموع األهداف التي تناولتها هـذه الصـحيفة،   %) 13.3(هذه الصحيفة على نسبة 

يبين هدف المادة الصحفية موزعة على القضايا البيئة التي تناولهـا كلتـا    )13(والملحق 
  .نيالصحيفت
 

 ناولها هدف المـادة الصـحفية  بأن أكثر قضايا البيئة التي ت) 13(الملحق يالحظ من 
  .عالقات عامة ومناسبات من وزارات وبلدياتوهي التشجير واستصالح األراضي ) نشاط(

  
بأن أكثر قضـايا البيئـة التـي تناولهـا هـدف المـادة        )13(الملحق يالحظ من و
وتوزيع المياه في الضفة  عالقات عامة ومناسبات من وزارات وبلدياتهي ) توعوي(الصحفية
  .وغزة
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 بأن أكثر قضايا البيئة التي تناولها هدف المادة الصـحفية  )13(الملحق يالحظ من و
  .هي تلوث المياه وتوزيع المياه في الضفة وغزة) عالقات عامة(

  
 بأن أكثر قضايا البيئة التي تناولها هدف المادة الصـحفية   )13(الملحق يالحظ من و

  .هي تلوث الهواء والتلوث بشكل عام) حدث(
  

  . أن هدف المادة الصحفية جاء معظمها توعوي )12(الملحق حظ كذلك من خالل ويال
  
الصـحيفة وفئـة   توجد عالقة ارتباطية دالة إحصـائياً بـين   هل : السؤال العاشر 10.1.4

  المصدر؟
  

كمـا هـو    بين الصحيفة وفئة المصـدر  2كايلإلجابة على هذا السؤال سيتم اختبار 
  .)14(الملحق موضح في 
  

) 0.159( 2أن مستوى الداللة المقابل لقيمة كاي  )14(الملحق  نتائج من خاللتبين ال
، مما يدل على عدم وجود عالقة ارتباطيـة دالـة   )0.05(وهي أعلى من قيمة مستوى الداللة 
 .إحصائيا بين الصحيفة وفئة المصدر

 
يفة هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصـائياً بـين الصـح   : السؤال الحادي عشر 11.1.4

  والمكان الذي يتناوله الخبر؟
  

 والمكان الذي يتناوله الخبربين الصحيفة  2كايلإلجابة على هذا السؤال سيتم اختبار 
  .)15(الملحق كما هو موضح في 

  
 مسـتوى  أعلى مـن  2يالحظ بأن مستوى الداللة المقابل لقيمة كاي )15(الملحق من 

الذي يتناوله الخبر مما يدل على عدم وجـود  مقابل كل فئة من فئات المكان  )0.05( الداللة
  .عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الصحيفة والمكان الذي يتناوله الخبر
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كما يالحظ بأن أكثر النسب بالنسبة لفئة المكان التي تضمنتها كلتا الصحيفتين هي التي 
  .م1967 عام المحتلة الفلسطينية تتعلق باألراضي

  
هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الصحيفة وشـكل  : عشرالسؤال الثاني  12.1.4

  المادة الصحفية؟
  

كمـا   وشكل المادة الصحفيةبين الصحيفة  2كايلإلجابة على هذا السؤال سيتم اختبار 
  .)16(الملحق هو موضح في 

  
مرتفع عن مسـتوى   2يالحظ بأن مستوى الداللة المقابل لقيمة كاي )16(الملحق  من

عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الصـحيفة وشـكل المـادة    ا يدل على عدم وجود مم 0.05
 .الصحفية

  

هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الصحيفة ومدى : السؤال الثالث عشر : 13.1.4
  استخدام عناصر اإلبراز؟

  
 ومدى اسـتخدام عناصـر  بين الصحيفة  2كايلإلجابة على هذا السؤال سيتم اختبار 

  .)17(الملحق كما هو موضح في  اإلبراز
  

مرتفع عن مسـتوى   2يالحظ بأن مستوى الداللة المقابل لقيمة كاي )17(الملحق من 
عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الصحيفة ومدى اسـتخدام  مما يدل على عدم وجود  0.05

 .عناصر اإلبراز
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ية دالة إحصـائيا بـين الصـحيفة    هل توجد عالقة ارتباط: السؤال الرابع عشر:  14.1.4
  وهدف المادة الصحفية؟

  
كمـا  الصحيفة وهدف المادة الصحفية بين  2كايلإلجابة على هذا السؤال سيتم اختبار 

  .)18(الملحق هو موضح في 
  
عن مستوى  انخفض 2يالحظ بأن مستوى الداللة المقابل لقيمة كاي  )18(الملحق من   
، الصحيفة وهدف المادة الصحفيةتباطية دالة إحصائيا بين مما يدل على وجود عالقة ار 0.05

  .حيث كانت العالقة لصالح جريدة القدس
  

سبب هذه العالقة هو أن عدد األهداف التوعوية في صحيفة األيام كـان أقـل مـن    
من ناحية أخرى وبالمقابل كان  ،في حين كانت األنشطة عددها أكثر من المتوقع تقريبا ،المتوقع

  . اف التوعوية في صحيفة القدس أعلى من المتوقع تقريباعدد األهد
  

جاءت األنشطة في صحيفة األيام أعلى ألنها صحيفة مقربة من السلطة وهي تتنـاول  
  .المادة الصحفية بما يخدم السلطة وتتابع نشاطات المسؤولين في السلطة
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 الخامس الفصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتوصيات االستنتاجاتمناقشة النتائج و

  

  :ومناقشتها النتائج 1.5
  

هي قضية توزيع المياه فـي الضـفة    الصحيفتانإن أكثر المواضيع والقضايا التي تناولتها  •
، وهذه نتيجة طبيعية لما تعانيه األراضي الفلسـطينية سـواء   %)17(بنسبة  الغربية وغزة

غزة من ممارسات احتاللية تعمل جاهدة على اسـتنزاف   كانت في الضفة الغربية أو قطاع
السـلطة   أن وال ننسى في هـذا اإلطـار   مياه الفلسطينيين سواء كانت الجوفية أو غيرها،

تحقيق التوازن فـي توزيـع   تعمل جاهدة ألقامة مشاريع تساهم بالفلسطينية والدول المانحة 
السيطرة اإلسرائيلية والفارق الكبير في في ظل  ،المياه بين المحافظات الفلسطينية ومواطنيها
 .المستوطنباستهالك المواطن الفلسطيني للمياه مقارنة 

المرتبـة الثانيـة مـن بـين      عالقات عامة ومناسبات من وزارات وبلدياتقضية أحتلت  •
لكن هـذه الفئـة   ، %)51.8(بنسبة  الموضوعات البيئية التي تتناولها الصحافة الفلسطينية

كيـوم  ة من بينها كل األخبار التي تناولت االحتفـاالت والمناسـبات   ضمت عناصر كثير
  .،ومن هنا نرى أن العالقات العامة تعد قضية محورية لدى المؤسساتالشجرة

بنسـبة   حصلت وكاالت األنباء الفلسطينية وهي من المصادر العامة على المرتبة األولـى  •
في النتائج الالحقة أن من أكثـر  ، وهذه نتيجة واقعية وطبيعية جداً حيث سنرى %)40.9(

الموضوعات البيئية التي تتناولهـا الصـحافة    عليهاالتي تعتمد ) األولية(المصادر األصلية 
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بالتالي من الطبيعي أن  تكـون  و ،الفلسطينية هي المنظمات الحكومية والوزارات والبلديات
  .منهالبيئة من وكاالت األنباء الفلسطينية هي أول من يتلقى األخبار المتعلقة با

حصلت المنظمات الحكومية والبلديات والوزارات على المرتبة األولى من بـين مصـادر    •
، فلو ربطنـا هـذه   %)62.7(بنسبة  التي تتناول قضايا البيئة) وليةاأل(المعلومات األصلية 

 من ينشر األخبـار المتعلقـة   كاالت األنباء الفلسطينية هي أولالنتيجة بسابقتها لوجدنا أن و
بالبيئة والتي يكون بالفعل مصدرها هي منظمات حكومية وبلـديات ووزارات، علمـاً أن   
معظم المواد الصحفية المتعلقة بالبيئة الصـادرة مـن المنظمـات الحكوميـة والبلـديات      
والوزارات هي مواد متعلقة بمشاريع وورشات عمل خاصة بالمياه واحتفاالت بالمناسـبات  

 .باشرة بأمور بيئيةلها عالقة مباشرة أو غير م
م على المرتبة األولى من المناطق التي يقع 1967حصلت األراضي الفلسطينية المحتلة عام  •

كون هاتين الصحيفتين تصـدران  وهذا شيء طبيعي ، %)96.3(بنسبة  فيها الحدث البيئي
 .بها متعلقةالقضايا الكل وتتناول من هذه األراضي، 

وتدل هذه ، المعلوماتقضايا البيئة اعتمدت على عرض  إن كل المواد الصحفية التي تناولت •
يئة إلى حد ربما يصـل إلـى   النتيجة على عدم العمق في تناول الموضوعات المتعلقة بالب

شكل مباشر مع األشكال الصحفية التي تظهر من خاللها بوهذه النتيجة سنربطها ، السطحية
ة أن الخبر الصحفي هو في المرتبـة  حيث أظهرت النتيج ،المواد الصحفية المتعلقة بالبيئة

وهذا يدعم ما تم التوصل له بأن قضايا البيئة اعتمـدت علـى    وبنسبة مرتفعة جداًاألولى 
 تحديـد  عبـر   في عمق هذه القضـايا   والبحث  يحاول الدخولو ال  عرض المعلومات،

لجهات ووضع الحلول المقترحة وتحديد دور المواطن وا اآلثاروعرض النتائج و األسباب 
  .الحكومية

في تناول القضايا والموضوعات %) 89.2(بنسبة   بنسبة مرتفعة جداًجاء الخبر الصحفي  •
، فالخبر الصحفي لن يتعمق في تناول أي  البيئية والتي تعد من أهم مقومات المجتمع والبيئة

م معظو .موضوع وذلك لطبيعته الوظيفية في توصيل الخبر أو المعلومة وليس التعمق فيها
إعتمدت نتائج الدراسة تشير إلى الترابط الواضح فيما بينها فلن يتم التعمق في مادة صحفية 

تعلن عن عقد ورشة أو وزارة وصلت إلى الصحيفة من بلدية و ،فقط على عرض المعلومة
بالتالي معظم تناول الموضوعات ، واحتفال شارك فيه وزير معينأو  عمل لها عالقة بالبيئة
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من خالل األخبار البسيطة والقليل جداً منها ما تم تناوله كتقرير أو تحقيق، ففـي  يتم البيئية 
صحيفة القدس لم يتم تناول أي قضية بيئية على شكل تحقيق، وهذا أمر مؤسف كما أشرنا 

 .في السابق
ولم ، وبنسبة عالية جدا جاءت معظم المواد الصحفية المتعلقة بالبيئة في الصفحات الداخلية •

، وهذا يدل ويؤكد على قلة اهتمام الصحيفتين بالمواد أو االخيرة الصفحة األولىي ف تنشر 
  .المتعلقة بالبيئة

نعرف أن عناصر اإلبراز من  اإلعالمففي ، لم يتم استخدام عناصر اإلبراز بشكل كبير •
صورة أو كاريكاتير أو رسوم أو غيرها هي من أهم العناصر التي تشير إلى أهمية هذا 

صورة مصاحبة للخبر يجذبنا إلى متابعته وقراءته بشكل  ، ومشاهدةفي الصحيفةالموضوع 
على الرغم من الضعف الواضح في ووفيما يتعلق بالصحيفتين متعمق، بل ويبعد عنا الملل، 

الصورة  تعدإال أن هذه العناصر التي استخدمتها الصحيفتين لم تَ ،استخدام عناصر اإلبراز
قلل من أهمية هذه الصورة الصحفية التي تعد من أهم العناصر ونحن هنا ال ن الصحفية،

وهذا ما يدل بشكل واضح على  الطباعية لما لها من قدرات تأثيرية ومعاني مهمة للقراء،
ولم تضعها القضايا والموضوعات البيئية التي همشت السياسة التحريرية في الصحيفتين 

 .سلم أولوياتهماضمن 
أقل األهداف المستخدمة في  تي الصحيفتين في قمة األهداف وكانجاءت العالقات العامة ف •

في الصحيفة القدس على نسبة  التوعويةهداف األالصحيفتين هي األحداث، بينما حصلت 
من مجموع األهداف التي تناولتها هذه الصحيفة، وحصلت األهداف التوعية في %) 22(

، وهذا ف التي تناولتها هذه الصحيفةمن مجموع األهدا%) 13.3(الصحيفة األيام على نسبة 
يدلل على أن العالقات العامة الهدف األبرز ألي وزارة، كما أن إبراز الشخوص أو 

فيما لم تكن التوعية هدفاً استراتيجياً في نشر الخبر، لذا المؤسسات بحد ذاتها يعد أولوية 
 .من األخبار فإبراز الشخوص أو المؤسسات يكون على حساب التوعي البيئية وغيرها

 بين اللغة العلمية واللغة البسيطةاللغة المستخدمة في اإلعالم المكتوب المتعلق بالبيئة يجمع  •
ة واللغة يالصحف اللغة ط ما بينخليفي المجالت البيئية المتخصصة، أما في الصحيفتين فهي 

 التعامل معه ويتمال يوجد لغة واحدة للخبر البيئي  ،وعليه، واحيانا هي غير علميةالشعبية
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علية ان يجمع بين  ومن هنا فالصحفي الذي يعمل بالقضايا البيئية، كخبر وليس كتخصص
  .العمل الصحافي والبيئي والخبرة والثقافة والمعرفة

فإن الصحيفتين تناولتا ، عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الصحيفة وفئة المصدر •
يئة من مصادر متقاربة جداً وكان أكثرها الوكاالت معظم المواد الصحفية المتعلقة بالب

 .، وهذا ما يؤكد على عدم وجود أي عالقة ارتباطية بين الصحيفة وفئة المصدرالفلسطينية
فتلك حيفة والمكان الذي يتناوله الخبر، عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الص •

م بنسبة 1967الفلسطينية المحتلة عام الصحيفتان تناولتا موضوعات بيئية خاصة باألراضي 
عالية جداً وذلك لطبيعة العالقة التي تربط الصحيفتين وسياستهما التحريرية بهذه األراضي 

فهما صحيفتان فلسطينيتان، ومن هذه النتيجة من الصعب أن يكون هناك  ،طنيهااومو
على اختالف الموقع  ، فصحيفة األيام أو صحيفة القدس كالهما يتناول الحدث البيئيالفاخت

 .الذي حدث فيه هذا الحدث
نحن تحدثنا بين الصحيفة وشكل المادة الصحفية، عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عدم وجود  •

عن أن الصحافة الفلسطينية بشكل عام لم تظهر اهتماماً واضحاً بالقضايا البيئية وهذا كان 
دليل على عدم االهتمام والتعمق في  جلياً من نتائج دراستنا هذه، والخبر الصحفي هو خير

والصحيفتان هما جزء ال يتجزأ من الصحافة الفلسطينية فلن يكون هناك  ،القضايا البيئية
 .اعتمدتا على شكل الخبر الصحفي كونهمااختالف بين الصحيفتين في 

 حيفة ومدى استخدام عناصر اإلبراز، بماعالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الصعدم وجود  •
أنه لم يكن هناك اهتمام في القضايا البيئة كما هو مطلوب فإن الصحيفتين لم تظهر اهتماماً 
بعناصر اإلبراز، فنحن نعلم بأن الصورة الصحفية وباقي عناصر اإلبراز تعطي للمادة 

 .الصحفية أهمية أعلى بل وتدعو القارئ إلى االهتمام ومتابعة ما هو موجود في الخبر
، حيث كانت اطية دالة إحصائيا بين الصحيفة وهدف المادة الصحفيةوجود عالقة ارتب •

سبب هذه العالقة هو أن عدد األهداف التوعوية في صحيفة والعالقة لصالح جريدة القدس، 
من , في حين كانت األنشطة عددها أكثر من المتوقع تقريبا, األيام كان أقل من المتوقع

 التوعوية في صحيفة القدس أعلى من المتوقع ناحية أخرى وبالمقابل كان عدد األهداف
   .تقريبا
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  االستنتاجات 5.2
  

 البيئةودورها التوعوي في مجال ) اخباريه(هي ابالغيه  ةالمبحوث ةان الصحف الفلسطيني •
 .محدود

تعد الضائقة المائية في الضفة وغزة من أهم القضايا التي تؤرق الشارع الفلسطيني وعلية  •
ع المياه في الضفة والقضايا التي تناولتها الصحيفتان هي قضية توزي أكثر المواضيعكانت 

 .الغربية وغزة
 والنشاطات ، والتركيز على اإلنجازاتالمسؤولين والوزارات والمؤسساتتجميل أداء  •

قضية عالقات عامة احتلت لذلك  ، في مخاطبة الرأي العام،كان أولوية وتضخيمها
تبة الثانية بين المواضيع البيئية التي تناولتها المروبلديات ومناسبات من وزارات 

  .الصحيفتان
 كانت أولوية لدى المؤسسات والوزارات في نشر أخبارها لذلك وكاالت األنباء الفلسطينية •

ات الحكومية والوزارات هي أول من يتلقى األخبار المتعلقة بالبيئة من تلك المنظم
 .والبلديات

ديات والوزارات على المرتبة األولى من بين مصادر حصلت المنظمات الحكومية والبل  •
 .التي تتناول قضايا البيئة) وليةاأل(المعلومات األصلية 

يه علوم 1967الفلسطينية المحتلة عام األراضي صحيفتا القدس وااليام تصدران في  •
 .المرتبة األولى من المناطق التي يقع فيها الحدث البيئي حصلت هذه االراضي على 

المعلومات بشكل المواد الصحفية التي تناولت قضايا البيئة اعتمدت على عرض  إن كل •
 .كامل

وإختفاء  بنسبة مرتفعة جداًالخبر الصحفي تهميش الصحيفتان للقضايا البيئية دفع نحو بروز  •
 .أشكال صحفية أخرى مثل التحقيق والتقرير

اد الصحفية المتعلقة بالبيئة في معظم المو تهميش الصحيفتان للقضايا البيئية دفع باتجاه نشر •
  .الصفحات الداخلية

 .استخدام عناصر اإلبراز بشكل كبيرتهميش الصحيفتان للقضايا البيئية أدى الى عدم  •
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• امة العالقات العء التركيز على إبراز الشخوص والمؤسسات والوزارات ساهم في تبو
 .الصحيفتين قمة األهدافب

 اًوتوعوي اًمعرفي اًمصدر تعتبر  ال الصحف المحلية جعل تهميش الصحيفتان للقضايا البيئية •
 .للقضايا البيئية

إهمال تدريب المراسلين والصحفيين وتوعيتهم بالقضايا البيئية جعل اللغة المستخدمة في  •
  .، واحيانا هي غير علميةالشعبية احيانا تكون خليط ما بين الصحافة واللغةلغة الصحف 

بين الصحيفة و، الة إحصائيا بين الصحيفة وفئة المصدرعدم وجود عالقة ارتباطية د •
يفة ومدى بين الصحوبين الصحيفة وشكل المادة الصحفية، ووالمكان الذي يتناوله الخبر، 

 .استخدام عناصر اإلبراز
حيث بلغت قيمة  وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الصحيفة وهدف المادة الصحفية •

 .مما يدل على وجود عالقة ارتباطية) 0.05(وهي أقل من  )0.002(الدالة اإلحصائية 
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  :ا
��+��ت 3.5
  

  :وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات اهمها
الفلسطينية وبالذات المحلية المتعلقة باالنتهاكات  اإلعالمزيادة الموضوعات البيئة في وسائل  •

تغطية أوسع لألحداث كافة والمشاكل له المراسلين االسرائيلية للبيئة الفلسطينية، وتوجي
والقضايا البيئية وزيادة المساحة المخصصة لهذه القضايا وزيادة الموضوعات المنشور في 

  .الصفحتين األولى واألخيرة
تخصيص صفحة متخصصة لشؤون البيئة في الصحف الفلسطينية وتخصيص محررين  •

  .ومراسلين لها
هور لمعرفة آرائهم في الموضوعات البيئية المنشورة ومشاكلهم تنظيم استطالعات رأي للجم •

المختلفة في مجال  اإلعالموإجراء دراسات حول مدى استفادة الجمهور من أداء وسائل 
  .البيئة

التنويع في األشكال الصحفية المستخدمة في عرض الموضوعات البيئية واالهتمام بالتحليل  •
  .ال والحديث باإلضافة إلى الصورة والكاريكاتيروالتفسير مثل التحقيق الصحفي والمق

ية الخاصة وتأهيلهم اإلعالمتخصيص مراسلين لشؤون البيئة من أجل زيادة المصادر  •
 .وتوعيتهم بقضايا البيئة

 ،الفلسطينية لحمالت إعالمية منظمة للتوعية بخطورة المشكالت البيئية اإلعالمتنظيم وسائل  •
والتخطيط الجيد لهذه الحمالت والتنسيق فيما بين هذه  ،ودور الموطن في حماية البيئة

 .والتعاون مع الجهات الرسمية واألهلية لتوحيد الجهود ،الوسائل
تنظيم مسابقات دورية ألفضل الموضوعات الصحفية البيئية بالتعاون مع وزارة شؤون  •

 .البيئة 
يز على االعالم البيئي ادخال االعالم المتخصص للجامعات والكليات وأقسام االعالم والترك •

  .بشكل يستند الى العلم والمعرفة والمعلومات واعداد مناهج دراسية خاصة بذلك
  .تجمع بين االعالميين والمختصين البيئيين لإلعالميينعقد دورات وورش عمل  •
البيئي لرسم السياسات والخطط والبرامج في المؤسسات الرسمية  لإلعالمتشكيل لجنة عليا  •

مركز معلومات تأسيس العالمية والمختصة تخرج باستراتيجية وطنية للبيئة وواالهلية ا
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ل شبكة وطنية تعمل على تشجيع يشكتو ،باألرقامبيئي يوفر قاعدة بيانات بيئية مدعومة 
  .التواصل بين االعالميين والبيئيين والخبراء والمختصيين والمهتمين بالشأن البيئي

مشاريع وبرامج وأعمال االعالم البيئي وإدراج  تحفيز القطاع الخاص لالستثمار في •
  .مواضيع وقضايا البيئة ضمن االعمال والبرامج االعالمية 

شيء كأفالم الكرتون ناالعالم البيئي الموجه أساسا لل ربط المفاهيم والقيم البيئية في إطار •
  .المكتوب باإلعالموبرامج االطفال ومسابقات وقصص مرفقة 

ومؤسساته الفرصة للمشاركة في مسؤولياتهم تجاه الحفاظ على البيئة منح المجتمع المدني  •
  .ونشر الوعي البيئي 

منح المجتمع المحلي وعلى جميع مستوياته الفرص في تحمل مسؤولياته بالمشاركة في  •
  .طرح رأية البيئي عبر وسائل االعالم المختلفة

مساحة لطرح قضايا  إقرار قانون بيئي إعالمي يحتم على كل وسيلة إعالمية تخصيص •
 .بيئية
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  .القاهرة، جامعة عين شمس, والبحوث البيئية معهد الدراسات ،ماجستير غير منشورة

  
 ،الجامعات لطالب االجتماعي الوعي لتشكي في التلفزيون دور .)2003( اطفع ،مطر

  .البحوث والدراسات العربية، القاهرة معهد ،منشورة غير ،اجستيرمرسالة 
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  :ريات والمؤتمراتوالد 5.4.4

  
مجلة كلية التربية وتحديات التنمية البيئية في دول الخليج العربي،  .)1996( ميرالخويت، س

  .120، ص31م، العدد 1996، جامعة المنصورة، مايو التربية
  

 المستقبل مجلة ،البيئي الوعي تكوين في اإلعالم سائلو أثر .)1997( حمدالرفاعي، م

  ).92 - 74ص ص ( ،لبنان،   215العددمركز دراسات الوحدة العربية،  ،العربي
  

ي العربي األول اإلعالم، الملتقى العربية اإلعالمالبيئة في وسائل  .)2006( جيبصعب، ن
  .للبيئة والتنمية المستدامة، القاهرة

  
خطة : البيئي اإلعالم"، المنشورات التقنية، من فصل قضايا بيئية .)1997( جيبنصعب، 

  .37ـ  34ص ، ، بيروت"عمل للبنان
  

مجلة النيل الهيئة العامة في نشر الوعي البيئي،   اإلعالمدور  .)1992( اميطايع، س

  .90ص  ،القاهرة ، يوليو،50، العدد المصرية لالستعالمات
  

، ورقة رؤية معلوماتية مي العربي وقضايا التنميةالعل اإلعالم .)2005( مالج غيطاس،
  .)ديسمبر(العلمي، الكويت، كانون األول  اإلعالمحول " العربي"قدمت في مؤتمر مجلة 

  
، المؤتمر اإلقليمي لشبكة تفعيل دور اإلعالم في القضايا البيئية ).2008(ي الشافعي، م

  .، نواقشط2008/ 3/ 18اإلعالميين األفارقة، 
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  تقارير ووثائق 5.4.5

  

  االستراتيجية الوثيقة) 2008( الزراعيةاتحاد لجان  االغاثة 
- 2013بالتركيز على المياه وإدارة النفايات(في قطاع البيئة  االجتماعيالنوع " استراتيجية 

 الصلبة 2017
  األهليةلعدد كبير من المؤسسات  السنويةالتقارير 

 ).2011عداد والسكان الت( جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني 
 .االستراتيجية الوطنية لتنوع الحيوي) 1999(سلطة البيئة 

- 2010(الخطة االستراتيجية لقطاع المياه والمياه العادمة) 2010(سلطة المياه الفلسطينية 
2013.(  

االستراتيجية الوطنية برنامج العمل الوطني واستراتيجية التمويل ) 2012(سلطة جودة البيئة 
 .ة التصحر في االراضي الفلسطينية المحتلةحلة لمكافالمتكام

 .الدليل المرجعي في التربية والبيئية) 2009(مركز العمل التنموي 
 ).2010(الدليل التطبيقي في التربية البيئة ) 2010(مركز معاً التنموي 

ين االستراتيجية الوطنية االدارة النفايات الصلبة في فلسط) 2010(وزارة الحكم المحلي 
)2010 -2014.( 

 ).2013-2011(استراتيجية قطاع الزراعة ) 2010(وزارة الزراعة 
 .استراتيجية التكيف لتغير المناخي) 2009(وزارة جودة البيئة 
 ).2013-2011(استراتيجية البيئية القطاعية ) 2013(وزارة شؤون البيئة 

  
  :ومواقع إلكترونية المقاالت 5.4.6

  

، صحيفة 1992 – 1972معالجة قضايا البيئة  فيور اإلعالم دأبو عامود، محمد سعد،  
 )http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=217371&eid=2(األهرام 
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، مجلة أقواس، لمتخصصدراسة نظرية في مفهوم اإلعالم ا): 2013(أميرة  الجحاف، •
  http://kawanakurd.com .العدد الثاني

  
الحوار المتمدن .دور اإلعالم البيئي في الحفاظ على البيئة ). 2006( العلى، نجاح •

)www.m.alhewar.org( ، 24/4/2009مقال بتاريخ  
  

" يين الفلسطينيين؟اإلعالممتى يصبح الهم البيئي في أولويات "، )2006(تحسين يقين  •
 .خاص بآفاق البيئة والتنمية

  
 

  مجلة أفاق البيئة والتنمية  ،سمر شاهين •
• http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue19/Alrased/index.htm 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=217371&eid=2 

  
، مجلة غياب الكوادر الصحفية العارفة بعلوم البيئة ومخاطر تلوثها): 2008(شاهين، سمر  •

 ،19آفاق البيئة والتنمية، العدد 
 )ctr.org/magazine/Archive/Issue19/Alrased/index.htm-http://www.maan( 

  
والبيئة  اإلعالم" مقابلة مع الباحث البيئي االردني درويش مصطفى الشافعي، تقرير بعنوان  •

 مجلة القافلة االلكترونية" عالقة شائكة ومتباعدة
  
  .، صحيفة البيانالمشاكل والتحديات...البيئي العربي ماإلعال :محمد قيراط •

http://www.albayan.ae/opinions/articles/2013-06-21-1.1907402  
  
  )http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5121( وكالة وفا •
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  :المقابالت التي أجرتها الباحثة

  

  شرين زيدان منسقة مشروع في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين �
  رئيس سلطة جودة البيئة بأعمالجميل مطور القائم  �
  رنا ابو السعود مدير دائرة التوعية العامة في سلطة المياه �
  "معا"مركز العمل التنموي  –رزم مسؤول وحدة االبحاث والمعلومات جورج ك �
  كاديمي أحسن عبد اهللا باحث و �
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  :أسماء المحكمين: )1(ملحق 

  مكان العمل  أسماء المحكمين  الرقم

  جامعة الخليل  يوسف عمرو. د   .1

  جامعة الخليل  قيس أبو عياش. د   .2

  لخليلجامعة ا  عالء عياش. أ   .3

  مركز العمل التنموي  جورج كرزم   .4
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  :المقابالت المتعمقة) 3(ملحق 
  

  :محاور المقابلة

  .ئي في فلسطيناالعالم المتخصص واالعالم االستقصا �

  .في التوعية البيئية المكتوبة االعالم مدى مساهمة وسائل �

 .خلق اعالم بيئي فاعلوتطوير االعالم البيئي كيفية  �

  .االعالم في توصيل  المعلومات البيئية  فاعلية �

 .في تنمية وتطوير مجال االعالم البيئي  الرسمية المؤسسةدور  �

 .يما يتعلق بالخبر البيئياللغة المستخدمة في اإلعالم المكتوب ف �

  .اإلعالم المكتوب وتغطية االنتهاكات اإلسرائيلية للبيئة �

  



 

99 
 

القضايا والموضوعات التي تناولها الفن الصحفي حـول البيئـة فـي الصـحف      )4(ملحق 

 الفلسطينية

 الصحيفة  فئة الموضوع
 األيام القدس  
 النسبة المئوية النسبة المئوية  

 %2.6 %2.6 النظافة
 %14.0 %6.9 الهواء وثتل

 %2.2 %1.1 التربة تلوث
 %9.6 %9.5 المياه تلوث

 %9.2 %7.7 المياه مصادر استنزاف
 %1.5 %1.8 الحيوانية الثروة تدمير

 %3.3 %2.4 الزراعية األراضي تجريف
 %0. %5. الغذائي التلوث
 %0. %3. والبصري السمعي التلوث
 %11.0 %6.6 عام بشكل التلوث
 %5.5 %5.0 المخلفات يات والنفا
 %8.1 %10.3 الصحي الصرف مياه

 %10.3 %5.8 األراضي واستصالح التشجير
  0%7. %1.6 الحراري واالحتباس المناخي التغير
 %1.5 %5. والجفاف التصحر قضايا
 %4.0 %6.3 البديلة الطاقة

عالقات عامة ومناسبات من وزارات 
 وبلديات

16.4% 14.0% 

 %17.6 %16.4 وغزة بالضفة هالميا توزيع
 %1.1 %2.1 الزراعية المبيدات
 %1.1 %2.1 المصانع مخلفات
 %2.6 %4.2 الكهرباء
 %8.5 %12.4 أخرى
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 مصدر الفن الصحفي ):5(ملحق 

 الصحيفة المصدر فئة   
 األيام القدس  المجموع

 %29.6 %28.3 %30.6 )مراسل(خاصة
 %21.0 %21.7 %20.6 عالمية 
 %9. %7. %1.1 بيةعر 
 %40.9 %43.0 %39.3 فلسطينية 
 %1.2 %1.1 %1.3 أخرى إعالم وسائل 
 %2.2 %7. %3.2 المصادر متعددة 
 %3.4 %4.4 %2.6 مصدر بدون 
 %8. 0 %1.3 أخرى 

 %100.0 %100.0 %100.0  المجموع
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  ا البيئةللمادة الصحفية التي تناولت قضاي) األولي(المصدر األصلي  ): 6(الملحق 

  مصدر المعلومات األصلي
  

 الصحيفة

 األيام القدس

 النسبة المئوية النسبة المئوية

 %8.1 %14.5 المختصون الخبراء

 %5.5 %10.3 البيئة مسؤولو

 %6.3 %7.9 العادي الجمهور

 ومراكز العلمية والدراسات المراجع
 األبحاث

10.6%  4.0% 

الحكومية والبلديات  المنظمات
 زاراتوالو

59.1% 65.8% 

 %22.4 %20.1 األهلية الجمعيات

 %2.6 %3.2 أخرى
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  مكان وقوع الحدث البيئي الذي نشرته الصحف )7(الملحق 

  

 فئة المكان

 الصحيفة

 األيام القدس

 النسبة المئوية النسبة المئوية

 الفلسطينية األراضي
 م1967 عام المحتلة

96.3% 96.3% 

 الفلسطينية األراضي
 م1948 عام المحتلة

1.6%  1.8% 

 %1.1 %2.6 العربية الدول

 %1.5 0%8. العالم دول بقية

 %2.6 %1.1 محدد غير
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  أسلوب عرض المادة الصحفية المتعلقة بالبيئة )8(الملحق 

  

 أسلوب العرض

 الصحيفة

 األيام القدس

 النسبة المئوية النسبة المئوية

 %100.0 %100.0 المعلومات عرض

 %6.6 %9.8 األسباب تحديد

 %5.5 %6.1 واآلثار النتائج عرض

 %4.4 %6.6 المقترحة الحلول وضع

 وتوجيه المواطن دور تحديد
 السلوك

7.7% 6.6% 

 %3.7 %1.1 الرسمية الجهات دور تحديد
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   شكل الفن الصحفي الذي تناول قضية البيئة) 9(الملحق 

 

 الصحيفة  

 األيام القدس يةالصحف المادة شكل  المجموع

 %89.2 %92.6 %86.8 صحفي خبر

 %6. %4. %8. صحفي حديث 

 %9. %4. %1.3 صحفي مقال 

%0.0 صحفي تحقيق   .4% .2% 

 %8.8 %5.9 %10.8 صحفي تقرير 

 %3. %4. %3. صحفية صورة 

100.0 المجموع
% 

100.0
% 

100.0
% 
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  لبيئةموقع المادة الصحفية الذي تناول قضية ا )10(المحلق 

  

 الموقع فئة 
  

 الصحيفة

 األيام القدس المجموع

 %2.6 %0.7 %4.5 األولى الصفحة 

 %91.55 %93.1 %90.0 الداخلية الصفحات  

 %5.85 %6.2 %5.5  الصفحة األخيرة 

 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع
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  استخدام عناصر اإلبراز في المادة الصحفية) 11(الملحق 

  

 الصحيفة رازاإلب عناصر فئة

 األيام القدس   المجموع

 %84.2 %86.0 %82.8 شيء يستخدم لم 

 %15.8 %14.0 %17.2 الصورة استخدام  

100.0  المجموع
% 

100.0
% 

100.0
% 
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  هدف المادة الصحفية التي تناولت القضايا البيئة) 12(الملحق 

 

 المادة هدف
 الصحفية

 
  المجموع صحيفةال
 القدس األيام القدس

 

 نشاط
 116 61 55 العدد
 %17.8 %22.5 %14.5 النسبة

 توعوي
 122 36 86 العدد
 %18.8 %13.3 %22.7 النسبة

 عامة عالقات
 337 138 199 العدد
 %51.8 %50.9 %52.5 النسبة

 حدث
 75 36 39 العدد
 %11.5 %13.3 %10.3 النسبة

 المجموع
 650 271 العدد العدد
 %100.0 %100.0 ةالنسب النسبة
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  هدف المادة الصحفية موزعة على القضايا البيئة ) 13(الملحق 

  

 قضايا البيئة
  
  

 الصحفية المادة هدف

 حدث عامة عالقات توعوي نشاط
 %0. %1.2 %1.6 %9.5 النظافة
 %60.0 %3.9 %4.1  %9. الهواء تلوث
 %2.7  %1.5 %1.6 %9. التربة تلوث
 %1.3 %12.5 %9.8 %6.0 المياه تلوث

 %2.7 %9.5 %9.8 %6.9 المياه مصادر استنزاف
 %2.7 %9. %4.1 %9. الحيوانية الثروة تدمير

 %4.0 %1.5 %7.4 %9. الزراعية األراضي تجريف
 %0. %0. %0. %1.7 الغذائي التلوث
 %0. %0. %8. %0. والبصري السمعي التلوث
 %25.3 %5.3 %7.4 %6.9 عام بشكل التلوث
 %2.7 %6.2 %4.9 %4.3 المخلفات و ياتالنفا
 %5.3 %12.2 %4.1 %9.5 الصحي الصرف مياه

 %1.3 %7.7 %2.5 %17.2 األراضي واستصالح التشجير

 %2.7 %9. %2.5 %0. الحراري واالحتباس المناخي التغير
 %1.3 %3. %1.6 %1.7 والجفاف التصحر قضايا
 %0. %7.4 %4.1 %4.3 البديلة الطاقة
عامة ومناسبات من وزارات  عالقات
 وبلديات

26.7% 21.3% 11.3% 6.7% 

 %5.3 %24.3 %13.1 %6.0 وغزة بالضفة المياه توزيع
 %2.7 %1.5 %2.5 %9. الزراعية المبيدات
 %1.3 %6. %4.1 %2.6 المصانع مخلفات
 %0. %4.5 %4.1 %2.6 الكهرباء
 %10.7 %11.0 %11.5 %9.5 أخرى
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  بين الصحيفة وفئة المصدر 2حص كاينتائج ف )14(الملحق 

 

 مستوى الداللة 2قيمة كاي 

 10.56 2كاي
0.159 

 651 عدد الحاالت
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  والمكان الذي يتناوله الخبربين الصحيفة  2نتائج فحص كاي )15(الملحق 

 

 فئة المكان
  
  

 الصحيفة
قيمة 
 2كاي

مستوى 
 الداللة

 األيام القدس

 ويةالنسبة المئ النسبة المئوية

 الفلسطينية األراضي
 م1967 عام المحتلة

96.3% 96.3% 0.00 0.99 

 الفلسطينية األراضي
 م1948 عام المحتلة

1.6% 1.8% 0.06 0.803 

 0.167 1.91 %1.1 %2.6 العربية الدول

 0.41 0.69 %1.5 %8. العالم دول بقية

 0.14 2.20 %2.6 %1.1 محدد غير
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  وشكل المادة الصحفيةبين الصحيفة  2نتائج فحص كاي )16(الملحق 

 

 مستوى الداللة 2قيمة كاي 

 8.48 2كاي
0.132 

 651 عدد الحاالت
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  ومدى استخدام عناصر اإلبرازبين الصحيفة  2نتائج فحص كاي )17(الملحق 

 

 مستوى الداللة 2قيمة كاي 

 1.202 2كاي
.2730 

 651 عدد الحاالت
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  ين الصحيفة وهدف المادة الصحفيةب 2نتائج فحص كاي )18(الملحق 

 

 مستوى الداللة 2قيمة كاي 
 0.002 14.42 2كاي

  650 عدد الحاالت
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