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�	� ا�����ع  -1�: 

  

�َّ�ة، إذ ���ف ا����ر ����� �إن *�"!� ا()'�ل ا����ري $# ا���"!�ت ا����� وا��

 ��، و8"7 ا�دراك )��5 ا234�ھ�-(*�"!� ا)'�ل �����ھ!1 إ�0 إ$�ادھ- �����"�$�ت *# ا�,"

، )إ1Dاء ا��,� B"�3��2A�ل *"0 ا�,"@(*��� ����- $# 8?ل و>�<= وا>�� ا(34;�ر ا�:�9� 

��9�ت وا�F�E�ت G3"�� ا�H$ ت�*��وا>�H3ام ا����� $# ا<I��JK3"� L!!1 9� ا19Iاد وا�

 @�3 ).*�"!� إ�A�ع(وا��وا9@، وو9��ً �"�N3رات ا(�3E�*!� وا(3A'�د�� وا�,!�>!� 9� ا��

�� $�، إ�0 );:!= و���3 ا��3ا�"< Q13و�� �وإ*?$! �!��داً ا)'��E �4�R #$ ري�ا��� =

  .ا�,"�ك، و)'��1 ا����0 ا�Sي )�F"� ا�1>���

 ، �T"ا� �ا�3� )�3(ھ �ا��3ا�"! �!"��>"N� �E��!� و )�او�!� ، ھSه وا����ر 9� ھSه ا�

�- ، 9!�22ع ا���"# و*��� ا�,"N� ��:# أن 14ى ھ!���3� ، و)JK!1ھ� *"0 >"�ك ا���ھ!1 

��$!� �2] ��ظZ أ���ظ أ2�E!� و03Y ا�"�ء إ�0 ا��I�ظ ا�إ>�H3ا$�ت ���T� ���Eة ، إذ أ

 �!�1�  .����3�وب $@ ا�"T� ا�

R�ن ھSا ا8I!1 . 9� ا�'F�9� ا�[ا<�1�  ظ�ھ1ة $�3;1ة 9���3�وب ا�"�Tي 9� ا����ر أ�2] 

    .ا����ر�� $# ��1Eة ا�12H$�^�ع درا>�3� و>����3 9� ا>3��ء ا���اد 
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2-  �  :ا����

 ��A5 أ>�ا�Yوازد ، ���4�'$ 5�<�39 ، #�1;�ا34�;5  ا�2!`� ا�3A'�د�� 8?ل ا��1ن ا�

 a$Iت ا�!���R 5F2�K9 ، ت ا��,�3":!# ا��3[ا��ة�2Dع ر�دة ��2��,"@ ���Eة و3$

وران *�"!�ت ا�34�ج و>�ھ- ا����ر ��,2R b!1 9� ھSه ا�R1F!� ، 9,�= د. ^1ور��ت ا�!�م 

و ا��3ز�@ وا�>�3?ك ، و>�*� *"0 8"7 روح ا���اع ��ى ا��d>,�ت ا�R �3�54 9� ��ا�� 

 5fA �,9�ة ا����� #:� ، �(�E�F� م�دون أد04 اھ�3 B"�3,0 ا��"* �اI$1 )�1ض $� )�3

�1fورة ا�,�� �F4 ا3R,�ب ا��[�� $# ا�h'F ا�,�A!� و ا��F�ظ *"0 أ12R *�د $# 

  .�,�3":!# ا�

 �$�i34ره و ا�N( )�� �R1Fة ا����و ا����ر �- �:# �!��ر *"0 أن �H"7 ���,� ھSه ا�

 �ّY �9 �*��� [2ء *�� ، �= و أ���T3<ت ا��1و*;�"� #:�� ) ���!Y �ط�03 أ�2] 4;Y

 #!�$ L4�� ���$ =R h3H� د *�ة أط1اف��E 19�i( ، ��$��$ د��( L"N3( ،��(ذا.  

 1!GR ��9 ، =ج و)�ا��ز ا34��E�3@ ا�>�3?ك وإن ا����ر را9�� ا3A'�د�� ، ور$[ ��

�� $'�را $�ّ�( ھ�$� �  ��1!T. $# ا��ول ا� �ات ا��ط�!���و��� �Aي �fYر ا����ر 9� ا�

  .و9� ا��"'��ت و ا�"�Y�ت 

 @�3و$�� �F,# ا�����3 ��، $�14اه $# )�ظ!S�� Zه ا��>!"� ا�fF�ر�� E�( �9!� ا��

ا�E�3!� ا����� ا��2ّ�ء ، ا�Sي �!T3� F"'$� ا���اط# ، و ا�ر)��ء ��,�3ى و*!� ، R��Y�"�ت 

ا�SF( �3ر $# ا�8�3!# و)f$ 1�i�ره 9� ��ر )�1ض *�2A� ا����8!# ا��8!�� ، أو )"B ا�3� 

 . <Q ا�,1*� ا���1ط� A �9!�دة ا�,!�رات وأN8�رھ� ، 9� ��ر $�12ة و $1Jdة )2!ّ# 34�

أ$� ا�i�ھ1ة ا�2�1T� ا�3� ��أت );!@ و )�3;1 *12 و>�<= ا����ر �38k?ف أ�4ا*�� �9� 

ا�"T� ا���12ة *# $��fن ا����رات ، �29ل أن �3,4!� $# ھSه ا��>!"� ا�*?$!� ا����� 

�!� �mر)��ء �"T� ا���س و ��;( =�Eو ، �F!'9 �ر��رات إ���ل *2���3<�� ، ���ا�!= ا�

�Z ، �= ا0:4I $# ھSا أن fو ا� �R�R1)�!= إ�0 ا� �ر��( �T� 14ى �أ4�� ، �F!F�

ا����رات ��رت ):� L3��T"� ا���$!� ا��ارE� ، و��2�رات D �9��� ا�>��ف و ا��F4ار ، 
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���� أ�2] ا����ر ��ظZ *ّ�ة �T�ت 9� $�دة . ���- دون $1ا*�ة �Sوق ا���س و ( ا13Yام �"9

  . إ���ر�� وا�Yة ����3�وب 

  : و*"!� 9���:��!� ا�3� )�1ض �fYرھ� ھ��� ھ� 

��
��وب ا����ي �� ا����را���ا�-,ا+)ي �� ��*( ا�)'��� إ�%  إ�% أي #�ى 	!�ھ� ا�

  ا�-���ر؟

  :و)�5fH $# ھSه ا��:��!� ا�3,�ؤ(ت ا�3��!� 

��ة و��2� ھ= ا� -1�"T� ا��'* 0F�E[ة *# إ�'�ل ا����4� و ا9I:�ر �"���ر؟ أم أ4ّ�� $

 ��رE� أن ا����ر ( ������ ؟

 ھ= ���ع ا����ر *?A� 9� )��ع ا�"T� ا��,�H3$� ؟ -2

���ر ا��,��3ف ؟ -3��� �$�H3,ا�� �T"ا� �A?* �ھ�$ 

 Z!R أ1Jت ا������ *"T� 0� ا����را�'�F� ا�[ا<1ي؟  -4

  : ا��)��ت -3

 .*�م )F:- ا���"#  9� ا�"T� ا��!�1� �dدي إ�0 ا>�H3ام ا��3�وب ا�"�Tي  -1

2-  �$�H3,ا�� �T"1 *"0 ا�Jd( ر ا��,��3ف���    ط2!�� ا�
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4-   � :ا��را'� وأھ�افأھ�

 0"( ��"3Hل ا���<= ا()'�ع و>�!� S��9 ، ��,�4 �T"ا� �ا���^�ع 9� أھ�! �أھ�! #�:(

ا��?A� �!# ا�"T� ا��,�H3$� 9� و>�<= ا�*?م و ا()'�ل $� : �;:= وا^] ا�,dال ا�3��� 

  ���ر 4�A? أ$!�� �"T� ا���1!� ؟���"T� ا���1!� �;:"�� ا���!�ري ؟ وھ= ��$:��4� ا*23�ر ا�

�R� ):�# أھ�!� ا��را>� 9� أھ�!� ا����ر ، 9"�� أ�2] ھSا ا8I!1 ����� ظ�ھ1ة 

، ��9 ا��1Fك ا��H� 4� أ>�>!� ���3@ ا��ول ا�1أ>���!� ا�3E�*!� و ا3A'�د�� $:�ّ 

  .�3A'�د��)��

)3"0 أھ�اف ا��را>� 9!���"�  �9!�:  

��� $# 8?ل إ1Eاء ھSه ا��را>� وھSا �,� ا����<h ا��iY) �3�ھ� !�F( ��14 أھ�اف �54 ���R

  .�Yل $G= ھSه ا���ا^!@

��� $# وراء درا>�3� ھSه !�F( ��14 �3ھ�اف ا�I9�وا =G�3(:  

 .ا�3�1ف *"0 ا�"T� ا��$�H3,� �3� ��LY ا��1ض $# أE= ا����ل إ�0 ا����ر -

 .ا�[ا<1ي  ا�'�F� ا�3�1ف *"0 واA@ ا�"T� ا���1!� 9� ا����ر -

�91� أ>2�ب ا��3�وب ا�"�Tي 9� ا����ر -$��F'ا<1ي  ا�]  .ا�

�ر ا�����ع -5�  : أ'�2ب ا1

 �E"� إ�0 ا��3�وب ا�"�Tي 9� ا����ر ا�[ا<1ي ���د���^�ع  اھ�3��$� k9ن ا���N"7 ھSا $#

  :�"� �!9� E�4[ھ� ا�3� ا��وا9@ $#

���ر 9� )[ا�� �ا9�F�I�ث �Yل $�^�ع  ,� �F�k�ح ،ا���^�ع �1Nح �4 إن -

1�3,$. 

ا�3� )�!;�� ا�,�ق  ا�3�4�ح ا��!= ا�;H'� ��را>� ھSا ا���^�ع 34!� ظ1وف -

 .ا�[ا<�1�
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,1 ا����ر أھ�!� -R b�1� �,<d] ا����$' �د��3'A)ا ���Hا� [��'�� �,<dا�� 

- )5F( 1!JK ��ورھ� ��8'� )�1ف ا�3� ا�*?$!�،Y 1ات!T3ا�...  

6 - �
�	� ا����ھ�:  

��وب ا����ي��,- ا�����م إ�A 0,�!# :ا��� : 

��وب �،  $� ��ل *"0 )��وب: ، )��و�� )2�دل ��i34�م ، 4�ب ا��ا�Y *# ا18s : )َ�َ�وبَ :ا�

�2A��(1. 

  :ا���� 

  :ا�"T� " (��ف"  ��1ف

ھ� درا>� 9�= ظ�اھ1 ا���3@ 9� ا�",�ن و )JK!1 ا���ا$= ا��3E�*!� 9� );:?ت ا�"T� أي "

�"F�3@ ا��  .2ا��?A� ا��"!� �!# ا�"T� $�1دات و�F4ا و�91� و >!�A� �!# ا���*� و ا��

��وب ا����ي � :  ا�

  code- switching : ا*�345

(4"![�� و ا��41,!�   �*� ���3E)ا �T"9� *"- ا� ["N'$ ، @E1ا 9� ا��1ا!GR 1هR1د ذ� ،

�3@ و(>!�� ا��3�= �!# ا��,��3�ت ���� �T"ا� �A?* #* t��F3- ا�� �$��* �G��Fا� �4!�ا�",

���T"3ا� .  

  

                                                           

1 ���،  ، دار ا��;1ق1، ط 9� ا�"T� ا���1!� ا�����1ة ا���� ا��>!b ، وآ18ون $�ور، ،*'�م ا�N4ان 4
 .1058ص ، 2003،  ��2�ن

��9!� وfA��� ا�",�ن و ا����� ، 2Gا� ��K,، ا�� ��1� و�� 8"!��،  2007، ا�[ا<1 ،  $�;�رات J��� ��F$ ا�
 . 130ص 

3 Www .wikipédia . org .10/12/2012.16 :35 . 
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و ا��3�وب ا�"�Tي ھ� )��وب و)��= �!# $,��T� #!��3!# أو *�ة $,��3�ت ���0f3 ا�F�ل ، 

)�8= ھSه ا�F��� N4 #�^�ق *"- ا�"T� ا(�3E�*� ، وD��2� $� �3- ا�t��F *# ا��3�وب ا�"�Tي 

 ���T"ا� �!E34:"- *# ا�زدوا �1*��$ . 

  

�0F'9، *�$!� ، (ري ��1E �9ة ا�12Hا��3�= $# $,�3ى �F4ي 18s 9� ا��hّ ا����: ا6)ا+

 �!Tز��و أ$ �2!�Eت أ�T� ( 0�� .دون ا�8?ل ����

  :  le bilinguisme�ا����	� ا�زدوا6

  نْ مِ  وَ : "، A�ل *ّ[ وE= 8?ف ا��1د، ���ل زوج أو 19د : ا�[وج: E�ء 9� �,�ن ا��1ب : ���

  .49ا�Sار��ت ،"ونرُ كَ ذَ م تَ كُ لَ عَ لَ  نِ يْ جَ وْ زَ ا  نَـ قْ لَ خَ   ءٍ يْ شَ   ل كُ 

�Z�1 ا�زدواE!� ا�"��T� ��4K� ا>3���ل �le petit robert   #!3Tورد A �9�$�س : ا*�345(

�$ ��N�$ �9 ا��1د أو ��*.  

ا�زدواE!� ا�"��T� ھ� ا��^@ ا�"�Tي ا�Sي �,3��= 9!� ا��1د أو ا���*� �3T!# ����3�وب 

 �T"ا� �ووظ!� ، ���T"رات ا�������,2� �"�1د و ا���*� ، و�:�ن ا��!�س وL,Y ا�1iوف و ا�

�� Iھ�اف ا�3�"!- و ا�,!�>� ا�"��T� ��Sا ا�2"�^�8 �92!�.  

�  .����3�وب 9� ا���اد ا����ر�� ��1E �9ة ا�12H)�ظ!Z ا�"T� ا���1!� و ا�"T� ا��41,!� :  ا6)ا+

 

 

  

                                                           

1 Www .wikipédia . org .10/12/2012.16 :35 . 
2 Eا�زدوا ، �Y19 �"!د�! ���T"ا� �ا<1ي ، : ]$��ھ!- وإرھ���ت ، $"� $12H أ�F�ث 9� ا�"T� و اIدب ا�

�� �,:1ة ، ا�[ا<1 ، $�رس  5ا���د$�E ،2009  269، ص . 
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 �  : ا�#�9

��$� $# ا�:?م وھ� D!1 9'!] أي $� . �T� ا���$� ھ� 8?ف ا�"T� ا��'0F ، وھ�  :�����9

 ��1�  .7N41 �� ا���$� *"D 0!1 >�# ا�:?م ا�

ا���$!� $i$ #$ 1�i�ھ1 );��� ا�"T� ا��'0F ، >�اء R�54 *�1!� أو D!1 *�1!� ، : ا*�345

��!9 =$�� و�A ):�54 *12 ا�3�ر�w 9� ظ1وف ا��= و ا�Z"H3 ، وY�E� ا���س إ�0 >1*� ا�3

، -��!� �$���$ ���3R �T� [2'( أن ]�( ، b�9 Lط�H( �"!<2وھ� و.  

 B�S� 7'"��$، و �ي 9!��T"ا� #!$# و ا���$!� ھ� $,�3ى ��!� *# ا��'1i4 0Fا ���Eد ا��

ا:3Y�R�ت ���Eة )dدي )�رة إ�0 ا�3��!� ، و)�[ل أY!�4� إ�T� 0� ا�,�ق ، و)Z"3H ا38?9� �!�� 

 ��!R�F( �3ا� ���T"ا� ��Nرج ا����وأ18ى ، و()��- 8 ��N�$ #!�3.  

�ا���اد 9� *�� *�$� ا���س 9� ا���3@ ا�[ا<1ي $��*� ا��I�ظ ا���3او�� )�ظ!Z  :ا6)ا+

  .���1E �912Hة ا ا����ر��

�,- ا�����م إ�A 0,�!# : ا��
�� ا����ر�� :  

 ا����ر  - أ

- ا�*?$� *"0 أن 4;�ط ا�Sي ���م ا�1>�<= : ا*�345 ��ب 9� ا��Y 1!�$ ��F$ �91��

ا��1<!� و ا��,��*� إ����E 0ر �1Dا<� *"0 �1اء >"�� أو �8$�  ا��:��3� و  ا����ر��

$4���= أ1E $��9ع .  

                                                           

  1 ���، ا��d>,� ا��ط�!�  7ط ، ?ب�"N*"� �# ھ�د�� ، �"F,# ا�x!"2 و ا�!?4� وآ18ون ، ا���$�س ا�
 . 61ص  ،  1991، ا�[ا<1، �":3�ب

 .20، ص 2010،  ��2�ن، دار ا���f� ا��!�1� 5�12R 1!�<1  ، ، ا�"T� ا���1!� وا*�اد رE�ل ا�*?م ، ط 2
 

 . 16، ص  2002، $'1، *��- ا�:L3 ،  1أ3H$ ��Y�ر *�1 ، أ4� و ا�"T� و ا���@ ، ط 3
- ا�*?$� ، ط  4��ب ، ا��Y 1!�$ ��F$1  ، 1'$ ، @1 �"�;1 و ا��3ز�  .98، ص  2004، دار ا��
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  :ا��
��� ا�����:�   - ب

- ا��>!b $�دة ص: ��� �$ �9 ���� 1���0 أZFّ� ( �9 KN8(ف $# ا���= .ح .ورد )��

  .1 ا�:3��� و ا��1اءة

1 �;:= ���91� 9�روق أ�� ز�� *"0 أ�4�   :ا*�345 �i( �3ا� ��2*Nا���;�رات ا�� =�$

$� �F�9� رأي أو �F�9� ا*?م �ن إو): .و Z'4 ��1يأ أ>�2*�، ، ��$� ، دوري

�� $@ ا�D 0"* ���;3��� أ>�>!� $# ھ''H3$ S�F�،�9� وأ$ Bذ� =R تأو ):�ن���T2ه ا� .  

 ��F'ر ا����m� �>1اEا� Z�1� ��1Eةا��H3,( �3م ��F�ت ھ� $��*� ا�1>�<= : و$�� ا�3

12Hا�  �أو �8$ ��  .��A�ع ا����ر ��3Ak�ء >"

  

��; ا��را'�-7#:  

 <	(9�;��ا�Sي ��:# ا�2�tY $# ا�L!R13 ھ� ا�ط�ر " " méthode  "ا����;:ا��

ا���i-  ���^�ع �tF أو درا>� أو ھ� *2�رة *# �E"� ا��NHات ا����i� ا�3� *"0 

 �ا�2�tY إ)2�*�� 9� إط�ر ا(�3[ام ��A 7!2N3ا*� $�!�� )�:# $# ا����ل إ�0 ا��3!

 .3"ا��,1Nة

  

  

                                                           

1   �9 ���T"ت ا��ر>�12 ا���H$ ، $�;�رات �ا<�1]�"!F� 8"�9� ، اN8I�ء ا�;�<�� 9� و>�<= ا�*?م ا�
 . 27، ص  2011ا�[ا<1 ، ا�[ا<1 ، 

 ��!F� y;�$ اد�Fا� L!��0  9�" �,�ن ا��1ب"4�� �9�F'ا� z�� =��ا�>:��ر�� ، وھ� أول $# ا>3
�9�F� ��"R SH(ا �، و$�� �9!� ���وا�:3 ، ZF'ا� �*���.  

2  �9�F'روق أ�� ز��، $�8= إ�0 *"- ا��1، 2ط ، 9'$ ،L3:- ا���37، ص  1978،* . 
ا��"�� وط1ق  4�? *# *��ر ���Yش ، و$��Fد ا�4S!2�ت ، $��ھQ ا���F$  ، tF2 ا�L�1T *�2 ا�:�1- 3

�!�د��ا ، 3ط،  إ*�اد ا��F2ث$� . 19، ص 1999، ، ا�[ا<1 ن ا���2N*�ت ا�
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�� ا���23�ة": #�ر	@ أ?-)سو��1ف !Aات ا���NH1اءات وا�Eع ا���، $# أE= ھ� $

�  .1"ا����ل إ�34 0!

• 91�� ��R�  وي�: A�3(�2 ا�B�4K�:  " �9 ��!�Fا� #* Z;:دي إ�0 ا�d7�1 ا��Nا�

 03Y ،�(�!"�* د�F(و ، =��ا��"�م، ��ا>N� ط�<�� $# ا���ا*� ا���$�، )�!�# *"0 >!1 ا�

�$�"�$ �  .2"�'= إ�34 0!

Qا���^�ع و ا���� #!� b�1( �3ا� �!��  ان ا��?A� ا����!2N9 ،#!3$3!# $3?ز!fA ���"�(

 ��3�4 Bا�24، و*"0 ذ��E -ھK� �ط�Yا� �'A �*�2(ا LEا��ا Qد ا�����F( �3ا���^�ع ھ� ا�

 �"!"F3ا����� ا� Q*"0 ا���� �9� درا>�3:  

 ��� �!"* L"T( ZA�$ أو ��!��1ف *"0 أ�4 درا>� ),��3ف )�'8 1�1�h> ظ�ھ1ة $�

��<7 و)F"!"�� و)�,!1ھ�ا����F3، و)���3 ھSه ا��را>� Fا� @�E 0"*  ='و) �ص د(()�?H3<وا

  .3�*# ط7�1 ذ�B إ�0 ا��ار )�"!��ت �;Kن ا���ZA أو ا�i�ھ1ة ا�3� ���م ا�2�tY ��را>�3

12H��1ة ا�E �9 ا��اردة �ر��ا���اد ا��� =!"F( و Z),��3ف و� �ه ا��را>Sھ. 

8-�C:�!ا��را'�ت ا�:  

9� درا>� (����ان 3R��� ا��Iات ا!2�EI� T� �9� ا�*?ن ا�3�ري اIرد4�  :ا��را'� اDو�%

  .!� ����F أ�� *) ا�3�L�1 ا�'�)� 

 ا�:3��� �"!G�(� �F$ �9دة $��!� �- )23@ ا�3�ري  اIرد4� ا�*?ن �T� أن ا��را>� )�13ض

�!2�EIد ، �|��ات ا�� ا��Iات $@ 9� ا�3��$= وا�Yة *�1!� $��!� �T!�ب ، ذ�B و�

!2�EIا�ً  ، �!��3R �ً!(و�� ، a:� �T� ، و$��� *�$� ا(>3���ل �T� وا� 0"* @A��1fورة $��  >!�

  . ا�3�ري ا�*?ن

                                                           

�!� ، أ��Y �# $1>"� ، $��ھQ ا�tF2 ا��"�� 9� *"�م ا�*?م و ا()'�ل ، د�� 1$�ان ا���2N*�ت ا�
  283، ص 2003، ا�[ا<1

 .E1$284@ �4,�، ص  2
3  ، 0�N'$ �Fر� ، -!�D ن��G* tF2ا� L!��<طأ ، ��"� ،  اIردن ، دار ا�'��ء �"�;1 و ا��3ز�@ ، 3ا�

 .  33، ص  2004
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�!� ا��را>� $��!� )�F3د!2N3�1 ا������� �J?Gا� �!(sا :  

��B E
اI>�2*!� د4!� ا�!�$!� و ا�'ZF اIر  $# ا�"��T� �4�ذ�E� ا��را>� ا38�رت  :ا�2

�!(s، و ا�;�1ة :  ا ��2*!<Iا b!<�1� ، ا�!�م ، ا���  . ا�1أي ، ا��>�3ر، ا�

���5 *!# ا��را>� *"0 ا�'ZF ا�,:  ا���)ة ا�,#Aو �J?J �9 1RSا� ����م �����ر اs)!� $# ا�

  .$�ي ، �Eان ، ��E"!� : وھ�  2009

��
أ$� ا��# ا�'�F� ا�Sي ا>3�5 $�� ا��را>� *!��)�� ا�"��T� 9:�ن ا�*?ن :  ا����ن ا��

 ��F'ا�.  

E
��+; ا�2?  : ���Y �9 )إ �2!�EIة �|��ات ا���E �$�<ري ر��- ),�F3ث �T� ا�*?ن ا�3

��(ت ا��ا*!� �>�F3اث  ،" ڤ "  وا�Yة ، ھ� ر>-�"� �T"ا� B"( وز�وھ� $� �;!1 إ�0 )

  . ��I1ات ا!2�EI�G�(= ��� ا ر>�م ���Eة

 b��3'1 *"0 درا>� ا��Iات 9( ��4I �<ه ا��راSأ>��3 $�� ھ -�.  

  

�?�Hا��را'� ا�:  

 ���راه :9��ان ��� ا���B	� ا��-�ر	� :���
��� ا���9?Jء (د�� �� �Cدرا'� ���	� �25

��ر 	�C9ب :A ���1ن ا���ا:�) ?N)	� اM���ل ا�-��ھ)يJ ��� :  

 5�< #$ �!4���� ا��Hاص ا�"��T� �"�*��� ا�3�ر�� 9� ا�'F�9� ا����ا��را>� إ�0 $

، 2012- 2009 8?ل )F"!= �4�ذج $# ا�*?4�ت ا��اردة 9� ا�'ZF ا����4!� 8?ل اI*�ام

���ف ا�:;Z *# >��)�� ا�"��T� و$� ط1أ *"!�� $# )�Nرات �91!� و��F4� ود(�!�، و�!�ن 

 �T"ه ا�Sھ @A�$ ���( وا>$ ����$� )>!�� أن �T� ا��*��� ا�*?!4� (� ��1!�ا��*�<!� $# ا�"T� ا�

���T"اھ1 ا��iا� #$ ����  .�"2�tY ا�"�Tي $# أE= ا�:;Z *# ا�

                                                           

1 �"   ا�G�4� ، اIردن ، ا���د ، ا����1 ا��"� ، ا�4,�4!� وا��را>�ت �"�F2ث ا�[رA�ء درا>� $�;�رة 9� $
 . 05، 02 ص ص ،201 0
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��; ا��را'�#:  

ا*��3 *"0 ا����Q ا����� ا�Sي ���م *"���F( 0 $,��3�ت �T� ا��*��� ا�3�ر�� 9� 

���و8'���َ أن ھSه ا�"T� ھ� �T� F!'9� ��F�� ( �9� وا��(��ا�'91!� وا( 4!� ا�'F�9� ا�

�$��  . أL"D اYI!�ن وإن R�ن ���f� ��[ل إ�0 ا��,�3ى ا�

ا�'ZF ا�1<!,!� ا�G?ث $# �!# ا�'ZF ا�3� )'�ر 9� ا�,"�N� �'�رة  و�A ا*��3 *"0 

 ُ* ��!F� ��<و*"0 رأ ��i3�$ �!$�� �9�^��� ن�� �3� ا��ط# و ا�;2!2�!F� 0أإ� t!Y هSن ھ

 ،ا�'7Y?$ =�F( ZF 8��� �"�*��� ا�3�ر�� *�^�َ *# ا��*��� ا��اردة �'�F�)�� ا��ا8"!�

)��و�5 ا��را>� *�ة 9'�ل �9� ا��'=  .'�RZF� أن ا���دة ا���رو>� $��3*� 9� ھSه ا�

 t��Fن ا��R ولI" *# ا���ھ!1ي وا��*��و)- 9!� ا�t��F *# ا()'�ل " ا()'�ل ا�

�R� )- ا�R13![ *"0 ا�*?ن ا�'�F�، ،��ھ!1ي وا��*��� و $���م ا�*?نا� وا()'�ل

  .ا��iاھ1 ا�'!91� �T"� ا��*��� ا�3�ر�� ا�G�4� 9!�� )��ول ا��'= ، و8'�<'� ، و$:�4�)�

  

  tY�2$ ��أ$� 9� ا��'= ا8I!1 )��ول ا��Hاص ا��(�!� �"T� ا�*?ن ا�'�F� $# 8?ل أر�

ا��(�!� و ا��?A�ت ا��(�!� T� �9� ا�*?ن ا�'�F� و ا��I�ظ ا��8!"�  ھ� �1i4� ا���(ت

 ��1T4� و ا�����  .*"T� 0� ا�*?ن ا�'�F� ا�

��+; ا��را'�? :  

و8"'5 ا��را>� إ�0 $��*� $# ا��3�Q> و ا���Y13�ت $��� ا3Y!�ج �T� ا�*?ن 9� 

3$��دة و^1ورة  ا�'F�9� إ�0 درا>� )�'!"!� $,3�"� ، $# $�N"7 أ�4� ذات ���T� ت���3,$

  .1 ا)H�ذ $��E- ا�"T� ا��!�1� �A�$� وا^F�ً $# ا��I�ظ ا2�EI!� ا������� *# �T�ت أ18ى

ا�3�ر�� ���'F�9� ا����!4� ��� A?*� $2��1ة ��را>�3� T�  ��9 ،� ا��*���R�54 درا>� 

�� ، درا>� $�!�ة !2N31ي و ا�iا�� ��!�;�t!Y 54�R ���G�� =!8?ل ا��'�ل $# ا��� ��1iا�� 

                                                           

1  http://www.omandaily.om/node/129282. 15/01/2013 . 10:20. 
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�� R�54 إ�!�� �R� 5A1N( ا�3�>�9� 34 L4� �EاL4 *���ة أ4�ر ا�Sي ا���!= ��G��� ا��!�ا4� ا�

hH( ��3<8?ل $# درا  ��F'ر ا��9� ا��� ��1!�  .ا����ل إ�0 )��ق ا�"T� ا�

9- ��  :ا�9

 ��!��13ض ا�2�tY 9� *�"!� ا�tF2 ا�( �A �3ا� =R�;أھ- ا�� #$��"�، و���3��� )��  ا�

$���3@ ا�tF2 وا�$ =!G�( ر�!�،  = ا�F� �9 �,!>1� ا��3�Q> ود�3A�ا��!�� ا�,"!�� $

 tY�2ا� =$��و)�1ف ا��!�� *"0 أ�4� *2�رة *# *�د $�Fود $# ا���1دات ا�3� >�ف �3

!� و�,= $# 8?ل ھSا ا�3��$= ا�2!�4�ت اIو�!� ا��N"��� و�;��$ �����= 13ط 9� ھSا ا$�

 ?G�$ 8?�أن �:�ن #$ Z��� �3ت ا��وا�,� h>�'H9� ا� tF2�3@ ا�ھSا  ����

@�3  .1ا��

9�ن أf9= ... ، ط2!�� ا���^�ع ا���روس $�ل ا��را>�: 1i إ�0 *�ة *�ا$= $��� و����

�ل ا��را>� ھ� ا��!�� ا��;�ا<!� ا����i3� ���H3<ام أ>"�ب $ 0"* ���!2N( #:�� ��!*

  .ا��ورة 

�1�� �i3�$� إ( أ�4 �N� -3� ن�R ب ا��ورة وان�"<K9م��Iوا wم ):1ار ا��3ار��* #�f .

، ا�!�م ا���ا�� $#  *;�ا<!�$# ا�;�1 اIول  $# اI>�2ع اIول ��موھSا ���� أن 3H4�ر 

�4�G�2ع ا�<Iا�;�1 ا���ا�� ا #$ t��G�2ع ا�<Iد ا�!�م ا���ا�� $# ا�* -J ، 1�;ا� #$

t��Gا�.  

�7 ا����� $# ا��[ا�� $���F� �3ىFا�� =!"F( ث�F� �9 وأ>"�ب ا��ورة:  

ا*N�ء �19� $3,�و�� ��!@ أ��م ا�'�ور 9� ا��!�� و^��ن *�م >��ط أي ��م $���  -

Q>�3ا 9� ا��]!F( �!"* L(13�. 

�!7 ا����ر4� ا����!� ا�,"!�� �!#  -F( #$ #:�� م ا�'�ور�اد 9� أ��*Iا =R =!G�(

  .2ا��13ات 

  
                                                           

1 0�N'$ �>�Nا� �!�Y ،1:� ، ، 8!1 $!?د أ���>!�م ا�,!�"���)�� 9� ا�*?م وا�!2N(و ��"� $��ھQ ا�tF2  ا�
 .106، 105، ص ص  2007  �9�ء د4!� ا�2N�*� وا��;1، $'1،دار ا� ،1ط
2 �!�F�2 ا�* ��F$  �3ىFا�� =!"F( ،3:$ ث ا�*?م ، دار�F� �9 ، ا��?ل �ن2�100ص  ، 2008 ، ��2. 
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�*Iر ا�ا38! �أ19زت *�"! �Aو���  :اد ا�F'�ل *"0 اI*�اد ا�3��!� $@ ا>�G3�ء ��م ا�

  

  ��ر	O ا���ور  ا��9د

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

  .��E2012"!� 04 اIر���ء

a!�H2012أوت 16 ا�.  

  .2012>12�32  22 ا�,52 

�YI1��3  28 اR2012أ.  

#!�J12�9�42012 5  ا�.  

  .2012د�,�12 11ا�J?G�ء

  .E2013��4�16 اIر���ء

 a!�H92013!�1ي 28ا�.  

  .2013$�رس 02ا�,52 

�YI2013أ�19= 14 ا.  

#!�Jي 20 ا��2013$  

                   -Aول ر�  )�ز�@ *!�� ا��را>� : )01(ا�

  

  :أدوات P�6 ا�2�?�ت -10

 0"* tY�2رة ا��A ى��� �>�أ> �N2(1$ �3!*�^�$و tF� أي �Aإن د Z"3H�� �ط�Yا�

 �9 #!�3,�< ��4k9 �!"*و �"�را>� �1ور�fت ا��$�"��EاL4 ا��;:"� وا�F'�ل *"0 ا��

��"�� ��GF� ھSا *"0 أدوات ا�tF2 ا����  .، �T!� ا����ل إ�0 $,22�ت ا��;:"� ا��

9� ھSه ا��را>� ��@ ا�2!�4�ت ا�?ز$� *"0 أداة )F"!= ا����fن و )�123 ھSه  4�ا*��3

I7 ا"�3� ���!Y ����9 �ّE داةI�3ىاF$ -�9و �$1 ��را> ���أ�: Z"3H�� �4�,4ل ا��ا()' ،  

  .ا()'�ل ا�4,�4� وا����ر ��G= �:? $# �!# أ�:�ل 
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��91�  و� ��R ن��fا�� =!"F( رد �!�1,�ن "أداة�41�"Berelson   �ھ :  

أ>"�ب �1$� إ�0 ا���Z ا���^�*� ا���i3- و ا�:�� �"��3Fى ا�i�ھ��f�� 1ن "

  . 1"لا()'�

� A��>� �Sا)� ، و��$ a!� �40 أ"* #!,Y 1!�< �Rd1د أ>"�ب أو أداة  و�ا�4� ھ� $

H3,�8أ L!��<أ #�^ tY�2ا� �ا��,] 9� �$� Q��$ $= و ھ��3:$ Q��$ ر�1ى 9� اط

  . �2را>�ت ا�*?$!� ا�

1- )�
�  : ��Qت ا�

��"!� و>���م� =!"F3ء ا��3!# 9`3!# *"0 ���Jا�;:=: ا �ن و9`��fا�� �9`.  

( ؟   :��Qت ا����Rن 1 -1S ذا�#  

  :و);�=: 9`� ا���^�ع  - أ

ا�>�G3�ر، $�ا^!@ @ ا�>�3?ك ، $�ا^!@  $�ا^!: $�^�ع ا����ر ا�3�ري �

 .ا��H$�ت

 $�^�ع ، ا3A'�د��  $d>,�ت $�^�ع: ا��d>,�)� $�^�ع ا����ر  �

�!�ت�E ،ت��i�$ت $�^�ع و�,<d$ #!�Jو$�^�ع ا��� -!"�( . 

 وا��3ظ!Z، ا���= $�ا^!@ ، ا19Iاح $�ا^!@ *:ا���2ب ا�*?ن $�ا^!@ �

*1وض و$�ا^!@  ، ا�3;:1ات، $�ا^!@ ا1AIاح $�ا^!@ ، $�ا^!@ ا�f!�ع

  . أ18ى

 :و);�=:9`� ا����ر  -  ب

، ا19Iاد، �1ا<] $�Fدة، ،ا���<?ت اI*��ل،ا��d>,�ت ا��,�3":�ن،رE�ل �

 .ھ!`�ت *��$!�

  

  

                                                           

- $'F"N�ت ا��"�م ا��3E�*!� ، $:23� ��2�ن ،  1� . 98، ص  1993 ، ��2�نأ��Y زR� ��وي ، $
2  ، L3:- ا���ن ، *��fا�� =!"F( ، #!,Y 1!�<1'$ ، 1983  20، ص . 
���"� ���"T� ا��41,!�  *� ["N'ن  ا��I ر�إ*?ن $�2ب ��ل إ�� ["N'$ ��$�H3<اannonce classé.  
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 9� ا����ري ا��^@ ط2!�� إ�� 0���1i ا��`� ھSه *������F( 1 و)- :ا��'�ر 9`�  -  ت

وا��N�ع  ، ا��d>,�)�و ا�3�ري �;�!� ا���م ا��N�ع :ا��'�ر 9`� و��"5 ا�[ا<1،

  .ا19Iاد ھ� ا�G��t وا��'�ر ، ا��d>,�)�و ا�3�ري �;�!� B�SR ا�H�ص

  

1-2 )�Uا� �Q�: 

 ا�"T� ، ا���$!� ، ا��'0F ا���1!� : *���1 >3� *"0 ا��`� ھSه و);�3=  : ا�"T� 9`�  - أ

�Eا��[دو ، �T"ا� �ا��41,! �T"وا� �!Tز��$Iأ18ى  ، ا �2!�Eت أ�T�،-(2!7 وN( هSھ 

  .ا�J?G� ا����ر �اعأ4 *"0 ا��`�

2- )�
�  . ا*4��3� F( �9"!= ا��`�ت *"0 و�Yة ا��2�رة 9� >!�ق ا��"� :  و�3ات ا�

  

  : #-�ل ا��را'� -11

12Hا� ��!F� ر�ا38! -( ���ل ��Sه ا��را>� ����1i إ�0 اI>2�ب ا�3��!�  ��R:  

9�  ا�tF2 أن ���� 8��� و�4�R� 8 ،��� �F!�� ھ� " ا�F� " 12H!�� أن -

9� ا����ر  أن وذ�B ، واIھ�!� ا��ة $# 2R!1ة درE� L,3:!< ا����ر $�^�ع

ZF'ا� �!$���ا��*-  أ�:�ل $# �:? )�123ه ، )�"!��� 1i4ة ا���دة 9� إ�!� ��1i ا�

 9�I$1 ، ا�H��� �F'"�9� ����,2� أ$� ، ا�*?$!� �����1ھ� ا��و�� )��$� ا�Sي

Z"3H$. 

وا(34;�ر  �,LFا L,Y $# ا�'ZF أY 12R��!� )�G= " ا�F� " 12H!�� إن -

�"�� وھSا ،20121 $"!�ن H,4� 9� >��  �158ـ  ا�[ا<1 9� وا���1و<!��'�ا �$ 

1!G:"� #$ #!GY�2ا� #!�"���ھ!1 ا����ر�� ر>�<"�- )2"!� *# ا��� �� .وا>

 )k� @3�3$:�4�ت ، ا�[ا<F� �9 1!�� أ�4�R 12R� إ�0 و����1i " ا�F� " 12H!�� أن -

�!��2�� )�B"3 وھ� و��'8� 2R ،!1ة )N$ ���8 ،��� ا إنSھ �A 1Jd�  0"*

  .ا����9,� ط��@ ا����ر �t!Y S8K ، و$1Jdا)� إ18اt!Y �E $# ���ر�m $��ر>�3�

                                                           

$"!�ن H,4� 9�  158، ا�52F< 12H أz!�Y  #$ 1GR ��ا�"�$��ل ��F� $�;�ر ��1E �9ة ا�12H �ـ   1
2012 12H��1ة ا�E ، د�� . 04، ص 2013 أ�19=  14 ، 7044، ا�
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��!F12 " و�Hأول ھ� " ا� ��!F� ���8 �9 1>ا]و��� أA LE��� 5`;4��4ن  ، ا�

�� $1Fر 9� !J�( ��،��أ ��01/11/1990ر ا���د اIول ��م  ، 01/09/1990ا�*?م *

��*� $# ا�;2�ب وھ- $ @$ ��� =��  .���� 18ا�

1�  .>�Y� أول $�ي ، ا�[ا<1  ��رع �;!N* 1�ر،1دار ا�'F�9� :ا��

           admin@elkhabar.com: ا���12 ا��:13و4�

  .1"ا�'�ق و ا��'�اA!�" :ا�;��ر

  

  

��Nر ا��را'� - 12# :  

  

=G�� را��i��* �2,���� �<را�"� �Eا��� ،�<�<Iا t!Y -3� �9 ���F( ره�إط Z"3H$ 

 $��ھ!��، $;:"� ا�tF2، ا����iر $# ),3"�- ا8I!1ة S�9ه �"�را>�، ا��;:"� ا��:�4�ت

  ...ا�F3"!"!� أدوا)�

��� ، ذ�I Bن 1:9ة ا��3�*?ت ا�1$[�� )�ور  $��iر)� ا��3�*?ت ا�1$[�� أf9=  ھ�)� ودرا>�3�

�3@ ا���3�*= ، و);!�Y : 1ل $���$!# أ>�>!# ھ�� �"� ��!�ا����0 وا�1$�ز 9� ^�ء ��رة $

 1!2�ا��3�*"!� ا�1$[�� إ�0 $��0 ا�1$�ز *"0 ا*23�ر أ�4� ا���رة ا�3� )�3":�� ا�:�<��ت ا�,4�!4� �3"

* ����f- ا�2� @$ -�(?$��  .# ا9I:�ر ��>�H3ام ا�1$�ز 9� )

و�;!1 $���م ا�1$�ز إ�0 ا�I!�ء ا�3� )1$[ إ�0 ��ء آ18 ، أو �:�ن ��� $��4� أ*�7 $# 

 ]$1"� �FN,ا� L4�  .ا�

                                                           

 
��م *"0 ا��2�دئ و اa<I ا�3� )��م *"!�� �= أ�4� �i�$ر ،  إن ا��3�*"!� ا�$1[�� *( ��1i4 ��4K� 13ف�� )

9�����iر ( �[�� *# �4�R ا)�ھ� أو �f3� ، ?8�$# رؤ�� ����- ا��iاھB�S� ، 1 ا>�$�H3� �i�$ ["N'$ر 
 ��1i4 ل��.  

 
1   www. El khabar . com.  20 /03 / 2013. 11 :05. 
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 �9 @�3��0 ا�1$�ز *# ط7�1 ا()��ق �!# أ*f�ء ا���*� ، وھ�� )f3] أھ�!� ا��$ ���F( -3و�

ز و $��4!�� وR!�!� ا��3�*= ��� إدراك ھSه ا����iY?$ @$ �4� أن ا����0 ا�Sي ��ل )���F ا��$1

�3@ آ18 $ �9 �f!�  .*"!� ا��A ]$1 ��ل *"4 0

 -"* #$ 1GR3- �� أ�� �، أ�2] $� �ط?>�� B9ا�1$�ز و =!"F( أن ��R.  

  

ا>�H3ا$�� 9� *�"!�  )�123 ا�"T� $# أھ- ا�1$�ز ا�3� �3-: ا�"T� �i�$ �9ر ا��3�*"!� ا�$1[�� 

 #* 1!2�ا��3�*= ا��3E�*� ا�!�$� ، )���3 ھSه ا�"T� *"0 ا�:"��ت 1R$�ز �3- $# 8?��� ا�3

  .ا���'�د 

 �4��( �:�3= ا���ف $# ا�1$[ دون إدراك ا����0 ا�1ا$� إ�!� ، وھSا $����i�$ �� -3ر : ا��

  ا��3E�*� ( 9�<�ة $�� دون إدراك *"!� ا��]$1� t!Y ، أن ھSه ا�1$�ز 9� *�"!� ا��3�*=ا��3�

��!4��$1 .    

���  �,�- ا�3� ا�:!�!� �9- 9� >!,�*�4� ا��3�*?ت ا��]$1� �i�$ر k9ن ، ا�;:= ��Sا و

  . ا��3�وب ا�"�Tي 9� ا����ر ا�'�F� ا�[ا<1ي

 

                                                           

�� $,T3�4- ، ا�[ا<1 ، " ا��3�*?ت ا�1$[�� "*:1وت ��19ة ، $F�^1ة ����ان  1$�E ،25/11 /2009. 
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  مقدمة                 ______________________________________________

  

  :مقدمة

سواء كان ذلك بقصد أو عن غير قصد، فقد تسبب اإلنسان في حدوث العديد من المشكالت 

أيادي اإلنسان الخطيرة للبيئة، حيث لم يبقى عنصرا واحدا من عناصر الطبيعة إال وطالته 

محدثة بها أضرار جمة، فلم تسلم له التربة وال الماء وال الهواء وال الغداء، حتى أشعة الشمس 

أصبحت مضرة بالصحة، كما ونجد أيضا أن الحيوانات التي لم تنقرض بعد أصبحت 

كل هذه وغيرها من المشكالت العديدة والمرتبطة مع بعضها ... أعدادها تعد على األصابع 

عض في سلسلة دائرية، فكل مشكلة تتسبب في األخرى، ومحاولة حل مشكلة بخلق مشكلة الب

  .ثالثة

كل هذه المخاطر تسبب فيها اإلنسان وهو في رحلة البحث عن الحياة اليسرة والعيش في 

رفاهية، لكنه لم يجن إال مخاطر جديدة أصبحت تهدد كيانه ككل، وهو ما أثار إنتباه العديد 

الباحثين في مختلف التخصصات العلمية، وأيضا اهتمام الدول والمنظمات من العلماء و 

الدولية حيث عقدت على إثره العديد من المؤتمرات الدولية لمنافسة موضوع البيئة الطبيعية 

  .ثم تلته العديد من المؤتمرات األخرى  1972كان أولها مؤتمر استوكهلم عام . ومشكالتها

ع البيئة الطبيعية ومشكالتها وحمايتها باستمرار على و منذ ذلك الحين أصبح موضو 

المستويات الشعبية والرسمية، وتناولته وسائل اإلعالم المختلفة على نطاق واسع حيث 

امتألت صفحات الجرائد والمجالت بأخبار البيئة، وتحدثت اإلذاعات المختلفة عن مشكالت 

لبيئة ومشكالتها في سبيل الحد البيئة كما خصص التلفزيون عدة برامج تناقش موضوع ا

  .منها
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  مقدمة                 ______________________________________________

  

والصحافة المكتوبة باعتبارها وسيلة من وسائل اإلعالم أعطت القضايا والمشكالت البيئية 

المتقدمة، حيث خصصت نصيبها من المعالجة اإلعالمية الالزمة لها في العديد من البلدان 

مجالت وصحف تهتم بقضايا البيئة، وثم تناولها في الصحف بشكل واضح وواسع، وهذا 

راجع إلى طبيعة الموضوع البيئي، كونه يمس مختلف جوانب الحياة فهو يحتاج إلى التعمق 

  .في الشرح والتفسير والتحليل حتى يتمكن القارئ من اإللمام بمختلف نواحي الموضوع

ة الطبيعية في الجزائر مثلها مثل باقي دول العالم تعاني من العديد من المشكالت التي والبيئ

يتسبب فيها اإلنسان من خالل سلوكياته الالمسؤولة و سوء معاملته لها، وحتى يتم تدارك 

هذا الوضع ال بد من نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجزائري وعملية نشر الوعي 

لية كل مؤسسات مجتمعية حيث تقوم كل مؤسسة بدور مهم وبارز، ومن البيئي هي مسؤو 

بين هده المؤسسات نجد وسائل اإلعالم المختلفة عموما والصحافة المكتوبة خصوصا حيث 

تساهم الصحافة المكتوبة في نشر الوعي البيئي من خالل تزويد القارئ الجزائري بمختلف 

تشكيل آراء ومواقف إيجابية تجاه البيئة  المعلومات البيئية الصحيحة حتى يتمكن من

  .الطبيعية مما يساهم في الحفاظ عليها سليمة آمنة

وتعد هذه الدراسة بمثابة محاولة لمعرفة واقع المعالجة اإلعالمية لمشكالت البيئة الطبيعية 

في الصحافة الجزائرية من خالل جريدة الشروق اليومي التي تم االعتماد عليها كنموذج عن 

صحافة الجزائرية اليومية إلعتبارها معنية كونها واسعة اإلنتشار بين القراء الجزائريين ال

وبالتالي فهي من أكثر الجرائد الجزائرية مقروئية من جهة ومن جهة أخرى هي أكثر الجرائد 

  .تأثيرا على الرأي العام الجزائري كما أثبتته بعض الدراسات 

  :تقسيم هذه المذكرة إلى ثالثة إطارات وهي كالتالي و لتجسيد هذه الدراسة تطلب األمر 
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  مقدمة                 ______________________________________________

  

اإلطار األول وهو اإلطار المنهجي الذي يتضمن تحديد المفاهيم، اإلشكالية، والتساؤالت 

  .فئات التحليل وأخيرا شبكة التحليلوبعدها اإلطار الزماني، عينة الدراسة، المنهج المستخدم، 

أما في اإلطار الثاني لقد تم التطرق إلى اإلطار النظري والذي يحتوي على فصلين فالفصل 

األول يحتوي عن ماهية اإلعالم البيئي والفصل الثاني إعتمدنا على اإلهتمامات اإلعالمية 

  .بقضايا البيئة، ولكل فصل مجموعة من المباحث

الث واألخير فتمثل في اإلطار التطبيقي تم تخصيصه للتناول اإلعالمي أما اإلطار الث

لمشكالت البيئة الطبيعية في جريدة الشروق اليومي مع عرض وتحليل البيانات المتمثلة في 

حجم اهتمام جريدة الشروق اليومي لمشكالت البيئة الطبيعية، والقوالب الصحفية المستخدمة 

ئية في جريدة الشروق اليومي، المواضيع المتناولة في في عرض مواضيع المشكالت البي

  .جريدة الشروق عن مشكالت البيئة الطبيعية، وبعدها تفسير النتائج العامة وخالصة البحث
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  للدراسة المنهجي اإلطار______________________________________________             

  

 :تمهيــــد

 عملية في البالغة األهمية ذات األساسية والدعائم المنطلقات من المنهجي اإلطار يعتبر

 نظرا االتصال علوم مجال في وخاصة المعرفة، مجاالت كافة العلمي، في البحث

 فضاءاته و النظرية ومداخله الفكرية أطره كتعدد ومواده العلمية موضوعه لخصوصية

 تناول على يساعد أنه في المنهجي اإلطار أهمية التطبيقية وتكمن وحاالته التحليلية

 اإلشكالية مع التعامل ومنهجية التحليل أدوات خالل تحديد من العلمية المادة أو الموضوع

 .جيةالمنه اإلجرائية الدالالت بتوضيح البحث وذلك مجال في المطروحة والتساؤالت
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  ي للدراسةلمنهجاإلطار ا______________________________________________             

  

  : تحديد المفاهيم   .1

مجموعة من المفاهيم والمصطلحات، التي البد من إن كل بحث علمي يعتمد على 

في بداية البحث، حتى يزال الغموض واللبس المحيط بالمفهوم من جهة وحتى  تحديدها بدقة

وكل ذلك يتم كي تستوضح . الواحد بأكثر من معنى من جهة أخرى يتجنب فهم المصطلح

  .البحث الالحقةالباحث في إنجازه لخطوات  معالم البحث، والطرق التي سيتبعها

والبحث الحالي يعتمد على عدة مفاهيم أساسية، سنحاول فيما يلي عرض التعاريف 

  .المعطاة لها

 :تعريف البيئة.  1.1

 :لغة )1

أي حل ونزل " تبوأ " ومنه " بوأ"يعود األصل اللغوي لكلمة البيئة في العربية إلى الجذر " 

  )1( ."واإلسم منه بيئة بمعنى منزل... وأقام 

 المتتبع للمفهوم اللغوي لكلمة البيئة يجد بأن البيئة تعني النزول أو الحلول في المكانو 

وبذلك يمكن أن تطلق مجازا على المكان الذي يتخذه اإلنسان مستقرا لنزوله وحلوله، أي 

  )2(. المنزل، والموطن، الموضع الذي يرجع إليه اإلنسان فيتخذ فيه منزله وعيشه: على

  

 .11، ص  1999التلوث وحماية البيئة قضايا البيئة من منظور إسالمي ، دار الفجر للنشر والتوزيع، : ير حجاب محمد من :(1)
 .12محمد منير حجاب، التلوث وحماية البيئة قضايا البيئة من منظور إسالمي، مرجع سابق، ص  :(2)
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وتمثل البيئة بهذا المفهوم حيزا جغرافيا ذات خصائص معينة من مناخ وتضاريس    " 

  )1(." ومجموعة من الموارد العائلة للكائن الحي

 :اصطالحا )2

 تتعدد تعاريف البيئة وتختلف، باختالف أفكار وآراء واتجاهات المفكرين الذين تناولوها،

فموضوع البيئة واسع ويشمل مجاالت الحياة . المعنية بدراسة موضوعهاوباختالف الجهات 

  :وتأسيسا عليه نورد فيما يلي البعض من التعاريف المعطاة للبيئة المختلفة،

البيئة هي الوسط المحيط باإلنسان، والذي يشمل كافة الجوانب المادية وغير المادية، _ 1

هو خارج عن كيان اإلنسان، وهي بذلك تشمل  البشرية، أي أنها تعني كل ما البشرية وغير

موجودات، فالهواء، والماء، واألرض، والكائنات الحية المحيطة به، هي  كل ما يحيط به من

والتي تعتبر اإلطار الذي يمارس فيه حياته ونشاطاته  عناصر البيئة التي يعيش فيها،

 )2(.المختلفة

 
، ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء البيئة هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان" _2

 (3)."ودواء ومأوى ، ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بني البشر وكساء
 

 
  .03، ص  2006البيئة والمجتمع دراسة في علم اجتماع البيئة ، المكتب الجامعي الحديث، : حسين عبد الحميد أحمد رشوان ):1(
 .29، ص  2002رة ، ھعلوم البيئة، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القامقدمة في : محمد اسماعيل عمر ):2(
  .07، ص  2006، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1مشكالت البيئة ، ط : فتيحة محمد الحسن  ):3(
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تعرف البيئة على أنها مجموعة النظم الطبيعية واالجتماعية التي تعيش فيها الكائنات _3
 (1). تستمد منها حاجاتها المختلفة وتؤدي فيها أنشطتها الحية، والتي

 
إجمالي األشياء التي تحيط بنا وتؤثر على وجود الكائنات الحية على سطح :" البيئة هي_4

 (2)." األرض متضمنة الماء والهواء والتربة والمعادن والمناخ والكائنات أنفسهم
 
البيئة هي المجال الذي يمارس فيه اإلنسان حياته ونشاطاته بكل ما فيها من مكونات " _5

 (3)   ."رض وما فيهم وما عليهم من نبات وحيوان وأحياء مجهرية مختلفةواأل كالهواء والماء
 

 ومن خالل هذا االستعراض المتواضع لبعض تعاريف البيئة نجد بأنها جميعا تشترك في فكرة
 .أن البيئة هي المجال أو اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان، ويمارس فيه نشاطاته المختلفة

 
  :تعريف المشكلة البيئية.  .12

  :تعريف المشكلة لغة  )1

وٕاذا نحن قلنا أشكل . المشكلة جمعها مشاكل ومشكالت، وهي األمر الصعب أو الملتبس    

علينا األمر، يكون معناه التبس علينا واشتبه، واألشكل من األمور عند العرب، هو خليط 

  )4(. األعظممن الطرق هي ما أنشعب عن الطريق  اللونين، والشواكل

  

 
  .05، ص  2000، دار الفجر للنشر والتوزيع ، مصر ، 1الملوثات الكيميائية للبيئة ، ط : جمال عويس السيد  ):1(
  .13، ص  2006، مكتبة المجتمع العربي،عمان ، األردن ، 1الصحة والبيئة ، ط : طارق أسامة صالح  ):2(
 .17، ص2005فاء للنشر والتوزيع ، عمان، ، دار الص 1ا ، ط ھا، مخاطرھا، تلوثھالبيئة، حمايت: عماد محمد ذياب الحفيظ  ):3(
للسنة الثالثة ثانوي،الديوان الوطني للمطبوعات .وٕاشكاليات فلسفية متبوعة بنصوص مختارة :جمال الدين بوقلي حسن وآخرون ):4(

 .20،ص 2007المدرسية، 
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 المسألة بأنها يفيد األول المعنى  (Le problème): معنيان الفرنسية المعاجم في وللمشكلة

التي تحتاج إلى حل بالطرق العلمية أو االستداللية، والمعنى الثاني يضيف بأنها كل ما 

   .والحل يستعصى على الشرح

على اإلدراك، بل هي المعضلة النظرية أو العملية التي  ستتعصيفهي القضية المبهمة التي 

  )1(. فيها إلى حل يقيني ال يتوصل

  

  :تعريف المشكلة البيئية اصطالحا )2

تعتمد البيئة على التوازن بين جميع عناصرها، حتى تضمن استمرارية العيش بسالمة      

أي اختالل في توازن البيئة يتسبب الكائنات الموجودة فيها، بما فيهم اإلنسان، وألن  لجميع

لها وللكائنات الموجودة بها، فقد وردت ضمن هذا اإلطار عدة تعاريف  في حدوث مشكالت

  :منها فيما يلي  للمشكلة البيئية نورد البعض

  

كل تغير كمي أو كيفي يلحق بأحد الموارد الطبيعية في البيئة :" المشكلة البيئية هي -1

 لعوامل الفيزيقية فينقصه أو يغير من صفاته، أو يخل من توازنهأحد ا بفعل اإلنسان أو

  )2(." تعيش في هذه البيئة، وفي مقدمتها اإلنسان بدرجة تؤثر على اإلحياء التي

  

  

  
  .21 ص ،مرجع سابق  .وٕاشكاليات فلسفية متبوعة بنصوص مختارة:جمال الدين بوقلي حسن وآخرون ):1(
  .12البيئة والمجتمع ،دراسة في علم إجتماع البيئة ،مرجع سابق ،ص : حسين عبد الحميد أحمد رشوان  ):2(
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وال كل تغير كيميائي أو نوعي في المكونات البيئية اإلحيائية : "المشكلة البيئية هي -2

يكون هذا التغير خارج مجال التذبذبات ألي من هذه المكونات بحيث يؤدي  إحيائية على أن

 كما وتعرف بأنها أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية وأية... الطبيعة إلى اختالل في اتزان

زيادة أو نقصان في المجال الطبيعي ألي من المكونات  ميكروبات أو جزيئات تؤدي إلى

  )1(." البيئية

  

تعني حدوث خلل أو تدهور في النظام البيئي بما ينجم عنه أخطار : "المشكلة البيئية -3

مظاهر الحياة على سطح األرض سواء كان هذا الخطر بطريقة مباشرة أو  بيئية تضر بكل

  )2(."غير مباشرة

  

من وجهة نظر اإلنسان بأنها " المشكلة البيئية )  1993: محمد القصاص ( ويعرف " -4

أو كيفي يطرأ على العناصر البيئية ويكون له أثر سيئ على صحة اإلنسان  كل تغير كمي

  )3(."أو يكون له أثر يحدث خلال في األنظمة البيئية أو على مصالحه اإلقتصادية
  

          

  
)1( Ar wikipedia .org /wiki ,05.03.2014 ,19h :.  
  .1ص  1981، عالقات ومشكالت ، الكويت دار البحوث العلمية ،  البيئلة واإلنسان: زين الدين عبد المقصود ):2(
 ، األردن ، الحديث الكتب وعالم العالمي الكتاب دار ،1 ،ط التعليم وتكنولوجيا والبيئية العلمية التربية : السيد مصطفى يسري :)3(

  .2  ص ،2006
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ومن خالل التعاريف السابقة يتبين لنا أن المشكلة البيئية متعلقة أساسا بالتوازن البيئي، 

لما خلقها اهللا سبحانه وتعالى أوجد انسجاما بين جميع مكوناتها الطبيعية، الجامدة  فالبيئة

يحفظ توازنها الدائم، من فيها أنظمة تعمل وفقها هذه العناصر بشكل  منها والحية، كما أوجد

عارض يحدث لتوازنها، لكن في حال كون الخلل الحادث  خالل معالجتها بنفسها ألي خلل

تدخل عوامل أو أطراف أخرى خارجة عن النظم  يفوق قدرة البيئة على االحتمال، يتوجب هنا

  .البيئية، من أجل إصالح أو عالج هذا الخلل

  

  :تعريف الصحافة.  3.1

  :لغة )1

وهي شيء مرتبط  Presseفي قاموس أوكسفورد تستخدم كلمة صحافة بمعنى "      

ويقصد بها الصحيفة  Journalبالطبع والطباعة ونشر األخبار والمعلومات وهي تعني أيضا 

Journalisme و  الصحافة بمعنىjournaliste  بمعنى الصحفي، فكلمة الصحافة إذن

  .تشمل الصحيفة والصحفي في الوقت نفسه

 .في القاموس المحيط للفيروز بادي يقصد بالصحيفة الكتاب وجمعها صحائفو  -

وفي المصباح المنير ألحمد بن علي المقرى الفيومي تعني الصحيفة قطعة جلد أو  -

إضمامه من الصفحات تصدر يوميا : والصحيفة في المعجم الوسيط تعني قرطاس كتب فيه،

الصحفي من يأخد العلم من الصحيفة ال وجمعها صحف وصحائف و  أو في مواعيد منتظمة،

  )1(." عن األستاذ

  
  .37، ص  1998رة ، ھ، عالم الكتب ، القا2مدخل إلى علم الصحافة ، ط : فاروق أبو زيد  ):1(
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  :اصطالحا )2

موحد للصحافة المكتوبة، بل تتعدد وتختلف بتعدد واختالف المفكرين ال يوجد تعريف        

ونظرتهم إلى مفهوم الصحافة وفيما يلي استعراض لبعض التعاريف االصطالحية  وآرائهم

  :المعطاة للصحافة من طرف بعض المفكرين 

 الصحافة صناعة الصحف، والصحف جمع: "يعرفها الفيكونت فيليب دي طيرازي كما يلي -

 والمراد اآلن. والصحافيون القوم ينتسبون إليها ويشتغلون فيها. فة وهي قرطاس مكتوبصحي

 بالصحف أوراق مطبوعة تنشر األنباء والعلوم على اختالف مواضعها بين الناس في أوقات

معينة فإن فيها من تواريخ األول وأخبار الدول وفكاهات الروايات وغرائب االكتشافات 

ن الصناعة وضروب االنتقاد وشؤون االقتصاد وأخالق الغرباء وعوائد التجارة وفنو  وأسعار

  )1(." يغني عن التوجه إلى بالدهم ومخالطة شعوبهم و الوقوف على أحوالهم البعداء ما

  

 والتعليم الرأي ونشر الصحف، إصدار صناعة: " بأنها الصحافة بدوي زكي أحمد ويعرف -

 الحاكمة الهيئة وبين المجتمع، أفراد بين واألفكار اآلراء تبادل واسطة أنها كما والتسلية،

  )2(.العام الرأي توجيه وسائل أهم من أنها عن فضال المحكومة، والهيئة

  

  

  

  
  .05 ص ، 1913 ، بيروت ، األدبية المطبعة ، 1 ج ، العربية الصحافة تاريخ : طيرازي دي فيليب الفيكونت :)1(
،  1994 -بيروت–ودار الكتاب اللبناني  –رة ھالقا –، دار الكتاب المصري 2معجم مصطلحات اإلعالم ، ط :أحمد زكي بدوي  ):2(

  .124ص 
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  : الموضوع اختيار أسباب.   2

 

اإلطالع على كيفية التناول اإلعالمي لمشكالتها و دراسة موضوع البيئة من أجل  •

 .التي تقوم بها جريدة الشروق خاصة 

تقييم الدراسات التي تهتم بالتناول اإلعالمي لقضايا البيئة في وسائل اإلعالم  •

 .الجزائرية 

 .اإلطالع على حجم التناول لمشكالت البيئة في الصحافة الجزائرية  •
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 :أهداف الدراسة    .3

  

تحليل التناول اإلعالمي الذي تقوم به جريدة الشروق اليومي المتعلق بمشكالت  •

  .البيئة

 .  قياس حجم تناول جريدة الشروق اليومي لمشكالت البيئة  •

           .مشكالت البيئة الطبيعية التي تتطرق لها جريدة الشروقمعرفة أهم أنماط  •

 .تحديد الموقف الدي تتخذه جريدة الشروق اليومي في تناولها لمشكالت البيئة •
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  :الدراسة إشكالية     .4

فهي بدلك موضوع مشترك بين , يمارس اإلنسان مختلف نشاطاته في نطاق البيئة     

وبما أنه يعيش فيها , فال يختص بها مجال أو قطاع معين , مختلف المجاالت و القطاعات 

وبالتالي فإن , أيضا فالبيئة ال تعني شخص دون آخر بل هي تعني و تهم جميع الناس 

الحد من مشكالتها ليست مسؤولية األجهزة الحكومية أو حمايتها و الحفاظ عليها ومحاولة 

  .تجهوداالالمؤسسات العاملة في مجال صون البيئة وحدها و إنما البد من دعم األفراد لهده 

  ,ولقد أدى القصور العلمي و التكنولوجي إلى ظهور العديد من مشكالت البيئة الطبيعية

أساسا بدرجة الوعي البيئي و مدى توفر وسائل التوعية التي تعد إحدى  هده الدراسة وتتعلق

  .أهم العناصر الفاعلة في التعامل مع مشكالت البيئة الطبيعية

 يختلف البيئية القضايا فتناول ومنه غيرها، دون لمواضيع تناولها في تتباين الجرائد أن كما

 الشروق جريدة هي الجزائري الشعب ىلد مقروئية الجرائد أكثر ولعل أخرى، إلى جريدة من

 المنطلق هذا ومن نسخة، مليون من أكثر 2009 سنة أواخر في سحبها بلغ  حيث اليومي

  :التالي الدراسة سؤال لدينا يتشكل

  مشكالت البيئة الطبيعية ؟تناولت جريدة الشروق اليومي تكيف 
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  :التساؤالت .   5

 ؟ ما حجم تناول جريدة الشروق اليومي لمشكالت البيئة •

ما هي القوالب الصحفية األكثر استخداما في تغطية مشكالت البيئة في جريدة  •

 ؟ الشروق اليومي

 ؟اليومي الشروق جريدة في المتناولة المواضيع البيئية  ما هي أكثر •

 ؟ الذي تتخذه جريدة الشروق اليومي في تناولها لمشكالت البيئة ما هو الخط •
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  :الزماني اإلطار   .6

 النوع هذا مثل في بد فال معين يزمنإطار  في تجرى التي الدراسات من العديد هناك     

 زمنية فترة اختيار عليه ثم و,  بدَقة البحث يشملها التي الزمنية الفترة بتحديد الدراسة من

 في أخرى سنوات توفر لعدم وذلك م، 2009 و م 2003 سنتي هما سنتين بمدة محددة

  .2009 و 2003 سنتي عدا ما األعداد كاملة الشروق جريدة أرشيف
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  :عينة الدراسة .   7

ذلك راجع إلى ليومي كنموذج لدراستنا الحالية، لقد تم القيام باختيار جريدة الشروق ا     

كما أنها واحدة من عدة إعتبارات، ففي جريدة وطنية توزع في جميع مناطق الدولة الجزائرية، 

 أكثر الجرائد مقروئية لدى الجمهور الجزائري بمختلف شرائحه العمرية ومستوياته التعليمية و

  .اإلجتماعية

وعليه فجميع األعداد الصادرة من جريدة الشروق اليومي تمثل لنا مجتمع البحث الخاص 

، ذلك 2009و 2003 بالدراسة الحالية، وقد تم اختيار عينة زمنية محددة بمدة سنتين من

 2003لعدم توفر سنوات أخرى في أرشيف جريدة الشروق كاملة األعداد ما عدا سنة 

  .وهو ما يسمح باإلختار األمثل لمفردات العينة 2009و

وقد تم استخدام أسلوب الدورة في اختيار أعداد الجريدة التي سيتم تحليلها، وهو أسلوب يتم 

حيث اخترنا . التواريخ واأليام الخاصة بمفردات العينةبطريقة منتظمة، ويضمن عدم تكرار 

اليوم األول من األسبوع األول من الشهر األول من السنة األولى، ثم اليوم الثاني من 

األسبوع الثاني من الشهر هر األول من السنة األولى، م اليوم الثالث من األسبوع الثالث من 

لى غاية الحصول على جميع مفردات العينة وهكذا إ.... الشهر األول من السنة األولى

  .2009عدد لسنة  45و 2003عدد لسنة  45عددا مقسمة بالتساوي  90والذي بلغ 

  : والجدول الموالي يوضح كيفية اختيار العينة
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  العينة اختيار كيفية يوضح : (01) رقم جدول

 ا��
وات و ا���م 2003 2009

2ي 3ي 4ي 5ي  6ي 2ي 3ي 4ي 5ي 6ي 1ي  1ي   وا������ ا���ر 

     x      x  وع��1أ  1 	�را� 

    x      x   وع��2أ  

   x      x    وع��3أ  

  x      x     وع��4أ  

 x      x      وع��1أ  2 	�را� 

x      x       وع��2أ  

     x      x  وع��3أ  

    x      x   وع��4أ  

   x      x    وع��1أ  3 	�را� 

  x      x     وع��2أ  

 x      x      وع��3أ  

x      x       وع��4أ  

     x      x  وع��1أ  4 	�را� 

    x      x   وع��2أ  

   x      x    وع��3أ  

  x      x     وع��4أ  

 x      x      وع��1أ  5 	�را� 

x      x       وع��2أ  

     x      x  وع��3أ  

    x      x   وع��4أ  

   x      x    وع��1أ  6 	�را� 

  x      x     وع��2أ  

 x      x      وع��3أ  

x      X       وع��4أ  

     x      x  وع��1أ  7 	�را� 

    X      x   وع��2أ  
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   x      x    وع��3أ   

  x      x     وع��4أ  

 x      x      وع��1أ  8 	�را� 

x      x       وع��2أ  

     x      x  وع��3أ  

    x      x   وع��4أ  

   x      x    وع��1أ  9 	�را� 

  x      x     وع��2أ  

 x      x      وع��3أ  

x      x       وع��4أ  

     x      x  وع��1أ  10 	�را� 

    x      x   وع��2أ  

   x      x    وع��3أ  

  x      x     وع��4أ  

 x      x      وع��1أ  11 	�را� 

x      x       وع��2أ  

     x      x  وع��3أ  

    x      x   وع��4أ  

   x      x    وع��1أ  12 	�را� 

  x      x     وع��2أ  

 x      x      وع��3أ  

x      x       وع��4أ  
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  : المنهج المستخدم.   8

  

 تناوالتتحليل التنتمي مثل هذه الدراسة إلى الدراسات التحليلية، فهي تهدف إلى    

اإلعالمية لمشكالت البيئة، وبالتالي فإن المنهج المناسب  لهذه الدراسة هو منهج تحليل 

المضمون إضافة إلى المنهج المقارن كمنهج مساعد من أجل المقارنة بين معالجة جريدة 

  .2009و 2003الشروق  لمشكالت البيئة بين سنتي 

عالمية من حيث الشكل بما أن منهج تحليل المضمون يسعى إلى تحليل المادة اإل

والمضمون، فقد تطلب ذلك تحديد فئات التحليل ووحدات التحليل والقياس المناسبة لهذه 

  :وهيالدراسة 
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  : فئات التحليل  . 9

المحتوى، وتعريفها بشكل محدد ودقيق من أهم الخطوات يعد تحديد فئات تحليل في تحليل 

التي تضمن نجاح تحليل المحتوى، كما تسهل عملية التحليل على الباحث، هذا من جهة 

ومن جهة أخرى تكون النتائج التي يتوصل إليها التحليل أكثر دقة وموضوعية بحيث يكون 

ستخدامه لنفس الطريقة في في امكان أي باحث آخر التوصل إلى نفس النتائج في حال ا

  .التحليل

وتتعدد فئات تحليل وتتمايز، غير أن خاصية المرونة التي يمتاز بها منهج تحليل المحتوى، 

ال تلزم الباحث باستخدام فئة أو فئات معينة في بحثه، وٕانما تتيح له فرصة اختيار الفئات 

  .المناسبة لبحثه والتي تخدم إشكالية الموضوع 

لفئات وتحديدها، تعني تصنيف األفكار والمعلومات في مجموعات تضم كل فعملية وضع ا

    واحدة منها عناصر تتشابه  في خاصية أو خاصيات معينة، إذ يقصد بفئات التحليل 

Catégories  كلمة أو (العناصر الرئيسية أو الثانوية التي يتم وضع وحدات التحليل فيها

وتصنف . وضع كل صفة من صفات المحتوى فيهاوالتي يمكن ) الخ... موضوع أو قيم 

  )1(.على أساسها

  .فئات الشكل وفئات المضمون: وعوما تنقسم فئات تحليل المحتوى إلى قسمين

  

  

  .62 ص رة،ھالقا العربي، الفكر دار ،ته استخداما�
	��� أ���   :اإلنسانية العلوم في المحتوى تحليل :طعيمة رشدي :)1(
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  :فئات الشكل 1.9

تقوم هذه الفئات بوصف الشكل الذي قدمت فيه المادة محل الدراسة، وهي مجموعة الفئات 

  كيف قيل؟ أي ماهو شكل المحتوى؟ وكيف قدم؟: التي تجيب عن السؤال

فئات الشكل التي حددها منها المختصون في مجال تحليل المحتوى، ولعل وتوجد العديد من 

  :تلك التي تخدم أهداف البحث الحالي وٕاشكاليته تتمثل فيما في

تقوم هذه الفئة بقياس المساحة التي يحتلها الموضوع محل التحليل، ألن : فئة المساحة )1

الجريدة أو المجلة لموضوع معين مساحة الموضوع تشير إلى مدى اإلهتمام الذي توليه 

ال تقل مساحة الموضوع أهمية عن تناوله، بمعنى أن قارئ الصحف يمكنه أن يدرك : حيث

  )1(.الفرق بين المواضيع التي احتلت مساحة كبيرة من جريدة اليومية والمواضيع األخرى

  :وقد تم إعطاء التعريف اإلجرائي التالي لفئة المساحة

الفئة التي تسمح لنا بقياس المساحة التي تحتلها مواضيع المشكالت  فئة المساحة هي تلك

  .البيئية في جريدة الشروق اليومي

وهي الفئة التي تهتم بموقع الموضوع أو الفكرة محل التحليل في المادة  :فئة الموقع )2

رج، المدروسة، فالموقع له أهمية كبيرة في تأثير المحتوى على القارئ أو المستمع أو المتف

  )2(.لذلك فإن موقع المادة له داللة مقصودة لوضعها في موقع دون اآلخر

  

 27ص ،2007الجزائر، ع،يوالتوز  والنشر للدراسات كوم جيطاكس ،1 ط ن،ييالجامع والطلبة نيللباحث المحتوى ليتحل: تمار وسفي ):1(
  .28 ص سابق، مرجع ن،ييالجامع والطلبة نيللباحث المحتوى ليتحل: تمار وسفي ):2(
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 في أو األخيرة الصفحة في نشره من أهمية أكثر األولى الصفحة في معين موضوع فنشر

 له ذاتها الصفحة في الموضوع موقع وكذلك الداخلية، الصفحات في أو الوسط صفحات

 الصفحة في نشره وكذلك أسفلها، من أهم الصفحة أعلى في الموضوع فنشر مختلفة، معان

  .وهكذا...اليمنى الصفحة من أهم اليسرى

  :ائيا في دراستنا الحالية كما يليوانطالقا منه يمكن تعريف فئة الموضوع إجر 

الشروق اليومي فئة الموقع هي الفئة التي تهتم بموقع مواضيع المشكالت البيئية في جريدة " 

  .وكذلك موقعها على صفحاتها

تقوم هذه الفئة بعرض الكيفية التي تم بها إخراج المادة : العناصر التبوغرافية فئة) 3

اإلعالمية، ويعد جانب اإلخراج ذو أهمية كبيرة في التأثير على نفسية القراء أو المستمعين 

  )1("ويضطلعون على المزيد منهاأو المتفرجين، حيث يرتاحون لحسن تقديم المادة 

  :وقد قمنا بتعريف هذه الفئة إجرائيا كما يلي

فئة العناصر التيبوغرافية هي الفئة التي تسمح لنا بتحليل الكيفية التي قدمت بها مواضيع 

مشكالت البيئة في جريدة الشروق اليومي، وذلك من خالل فئات فرعية أخرى تتمثل في 

  . والرسومات العناوين، األلوان، الصور

وتنقسم هذه الفئة إلى عدد كبير من الفئات الفرعية، قمنا باختيار ما يتالءم منها مع دراستنا 

  :الحالية، وتتمثل هذه الفئات الفرعية في

  
                          

  .33 ص سابق، مرجع ن،ييالجامع والطلبة نيللباحث المحتوى ليتحل: تمار وسفي:  )1(
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 من العناوين  بها تقوم التي الكيفية تحليل الباحث يحاول الفئة هذه خالل من: العناوين _أ

 أهمية ألن" ولونه، وموقعه حجمه حيث من أو والعنوان الطبيعة حيث من جوانب، عدة

 وكذلك فيه، المستعملة األنماط داللة طريق عن العنوان ومضمون شكل حسب تتضح الخبر

  )1(. "اللغوية الصياغة

  :يلي كما إجرائيا العناوين: الفرعية الفئة تعريف يمكن وعليه

 المتعلقة المواضيع عناوين شكل بتحليل لنا تسمح التي الفئة تلك هي العناوين فئة

  .العنوان طبيعة خالل من اليومي الشروق جريدة في البيئية بالمشكالت

 انتباه من قدر أكبر جلب أجل من اإلعالم، وسائل في األلوان تستعمل: األلوان _ب

 من نفس في تتركه حسن أثر من لها ولما جاذبية من لها لما معين، بموضوع واالهتمام

 وٕادراكه نفسية في تأثير من لها لما جلبا أكثرها األلوان تعد اإلنتباه حيث ومن. "يشاهدها

  )2(. "آخر شئ من أكثر الذاكرة في ثبوتها على عالوة لألشياء

  :يلي كما إجرائيا الفئة هذه تعريف تم وقد

 في وجدت إن المستعملة األلوان نوع بتحليل لنا تسمح التي الفئة تلك هي األلوان فئة

  .اليومي الشروق جريدة في البيئة مشكالت مواضيع

 اإلعالمية، مادتها في والرسومات الصور على الصحافة اعتماد إن: والرسومات الصور _ج

 أحيان في الصورة أن ذلك المختلفة، الجماهير نفوس في تحدثه الذي الكبير التأثير إلى راجع

 الصور فئة بتعريف قمنا وعليه. المنطوقة أو المكتوبة الكلمات من تعبيرا أبلغ تكون كثيرة

  :يلي كما إجرائيا هذه دراستنا في والرسومات

  

  
  .33-32ص سابق، مرجع ن،ييالجامع والطلبة نيللباحث المحتوى ليتحل: تمار وسفي: )1(
  .33ص المرجع، نفس: )2(
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الصور والرسومات المصاحبة  فئة الصور والرسومات هي الفئة التي تسمح لنا بجرد وتحليل

لمواضيع مشكالت البيئة في جريدة الشروق اليوم، وذلك من  خالل ألوان الصور والرسومات 

  .موقعها في صفحات الجريدة

  

  :فئة طبيعة المادة المستعملة )4

وهي تسعى إلى تقسيم "تهتم هذه الفئة بفنون الكتابة الصحفية المستعملة لنقل موضوع معين،

فالجريدة .... المراد تحليله إلى أنواع كتابية مثل الخبر، المقال، الحديث التحقيقالمحتوى 

التي تستخدم األنواع الصحفية المختلفة بطريقة متنوعة، دليل على اهتمامها أكثر بالموضوع 

  )1( ."المعالج

   :وقد تم إعطاؤها التعريف اإلجرائي التالي

تي تسمح لنا بتقسيم مواضيع مشكالت البيئية فئة طبيعية المادة المستعملة هي الفئة ال

المتناولة في جريدة الشروق اليومي، إلى أصناف تتمثل في األشكال الصحفية التي 

  .استخدمت لنقل هذه المواضيع

  

  : فئات المضمون 2.9

ماذا قيل؟ أي مضمون المادة محل الدراسة، وتنقسم : وهي التي تحاول اإلجابة على السؤال

بدورها إلى عدة فئات أخرى، قمنا باختيار الفئات الت ارتأينا خدمتها ألهداف هذه الفئات 

  :دراستنا، وتتمثل هذه الفئات في

  
  .30 ص سابق، مرجع ن،ييالجامع والطلبة نيللباحث المحتوى ليتحل: تمار وسفي: )1(
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على ما يدور المحتوى؟ أي ما : تحاول هذه الفئة اإلجابة عن السؤال: "فئة الموضوع) 1

  )1(" المواضيع األكثر بروزا في المحتوى

  :وقد تم تعريف فئة الموضوع إجرائيا كما يلي

فئة الموضوع هي الفئة التي تسمح بتحديد نوع المواضيع المتعلقة بمشكالت البيئة في جريدة 

  .وق اليومي، كما تمكن من تصنيف هذه المواضيع من حث المكان الجغرافي لهاالشر 

تستعمل هذه الفئة للبحث عن مختلف األهداف التي يريد إيصالها : فئة األهداف) 2

المضمون محل الدراسة وٕابالغها إلى الجماهير المعينة، ونظرا إلختالف المواضيع وتعددها، 

وعليه فإن عملية . ختلف وتتعدد بحسب طبيعة كل موضوعفإن األهداف التي تصبوا إليها ت

تصنيف األهداف راجع إلى طبيعة الموضوع المدروس، وطبيعة إشكالية الدراسة، ويساعد 

دراسة األهداف الموجودة من مضمون معين عن كشف موقف المضمون من الموضوع محل 

  .الدراسة

   :لحالية إجرائيا كما يليوانطالقا منه، يمكن تعريف فئة األهداف في الدراسة ا

فئة األهداف هي الفئة التي تسمح بتحديد الهدف أو الغرض الذي يريد إيصاله مضمون كل 

  موضوع يتعلق بمشكالت البيئة، والمتناولة من خالل جريدة الشروق اليومي

يستعين الباحث بهذه الفئة لمعرفة ردود أفعال  مضمون ما : "فئة الموقف أو المواقف) 3

  )2(."هذا التعبير قد يكون بالسلب أو اإليجاب.... قضية معينة حيال 

   :ويمكن تعريفها إجرائيا كما يلي

فئة الموقف أو لمواقف هي الفئة التي تسمح لنا بتحديد مضامين المواضيع المتعلقة 

  .بمشكالت البيئة والمتناولة من خالل جريدة الشروق اليومي
  .35احثين والطلبة الجامعيين، مرجع سابق، صتحليل المحتوى للب: يوسف تمار :)1(
  .42ص  المرجع، نفس: )2(
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  :وحدات التحليل .   10

 خصائص لنفس ممثلة الرسائل من مجموعة أو رسالة من محدد مقطع هي التحليل وحدة"   

 إليه، المحتوى ينقسم أن يمكن شيء أصغر هي التحليل وحدة أن بمعنى )1( ."الفئة وطبيعة

 كاف غير فقط فئات إلى المحتوى تقسيم يكون نسبيا كبيرة وحدات التحليل فئات فباعتبار

 ويمكن منها أصغر وحدات إلى أيضا الفئات تقسيم من البد كان ولهذا دقيق، تحليل إلجراء

 .قياسها

 التي الوحدات استخدام ويتم وتختلف، المحتوى تحليل دراسات في التحليل وحدات وتتعدد

 .وٕاشكالياته وفرضياته البحث أهداف تخدم

 قمنا فقد.لها المناسب السياق في وحدة كل وحدات، ثالث اختيار تم الحالي البحث وفي

 .المربع السنتمتر ووحدة الموضوع ووحدة الفكرة وحدة باختيار

 الذي السياق في تدرج لم إذا شيء تعني ال فهي إطارها، خارج للوحدة معنى ال" أنه وبما

 )2( ."فيه جاءت

 الحجم حيث من مباشرة يكبر الذي المضمون من مقطع عن عبارة التحليل سياق" أن وبما

 فحصه يمكن الذي المضمون من جزء أكبر" هي السياق وحدة أن أي )3( ."التسجيل وحدة

 )4( ".التسجيل وحدات على للتعرف

  .التحليل محل المضمون في التحليل وحدة تفسير من يمكننا الذي هو التحليل فسياق

  
  .49تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين، مرجع سابق، ص :يوسف تمار): 1(
  .55 ص المرجع، نفس): 2(

  .55 ص المرجع، نفس): 3(
  .107مرجع سابق، ص أسسه، استخداماته، ،مفهومه ،تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية :رشدي طعيمة ):4(
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 الجملة كانت وٕاذا سياقها، الجملة تشكل فقد التحليل، وحدة هي الكلمة كانت إذا وعموما

 السياق أن بمعنى... وهكذا سياقها، فالجملة التحليل وحدة الفكرة كانت وٕاذا سياقها، فالفقرة

 وحدة هي الجملة كانت الحالية دراستنا وفي. الحجم حيث من مباشرة الوحدة يكبر الذي هو

  .الموضوع إلى تشير قد كما الفكرة تحوي قد باعتبارها السياق،
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  للدراسة لنظريااإلطار ____________             __________________________________

  

  :تمهيــــد

فأصبح مثل القًوة الضاغطة في المجتمعات ,تطور اإلعالم بشتى أنواعه مند القرن الماضي 

حيث استطاع التأثير فيهم و توجيههم و تشكيل آرائهم و موقفهم في شتى مواضيع الحياة و 

موضوع البيئة من المواضيع الحديثة التي اهتمًت بها وسائل اإلعالم  و الصحافة المكتوبة 

بصفة خاصة و حاولت أن تقوم بتوصيل رسالة واجب المحافظة على البيئة و البحث عن 

  .أنجع الطرق للحد من مشكالتها 

لإلعالم البيئي الفصل األًول الذي تًم تخصيصه  ,فصلينو في اإلطار الًنظري اعتمدنا على 

البيئية والمعالجة  اإللمام بالتوعيةنظامه و مشكالته و فيما يخص الفصل الثاني فقد تم فيه 

    .اإلعالمية لقضايا البيئة
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  : اإلعالم البيئي دوره وأهدافه   .1
  

  : البيئي اإلعالمتعريف  1.1

هو الجهاز الذي يمكنه أن يغرس حب البيئة لدى أفراد المجتمع و يطرح القضايا التي تهم 

كما أنه يقوم بإيصال صوتهم إلى المسؤول لتكون حياتهم أكثر صفاء و , ا الشأن ذبه

 )1(.نقاء

اإلعالم البيئي هو أن يتناول الكاتب المواضيع التي تخص البيئة و ما يتعلق بها من 

خاصة بالمقال من مواضيع مختصة جديدة تتطلب متابعة للعلومات الصحيحة و  اعتبارات

معرفة للمصادر و األحداث و التعبير و اإلطالع على تركيب و عمل المنظمات و البرامج 

ا و محليا و اإلطالع على المعاهدات البيئية ومتابعة تطوراتها و البيئية عالميا و إقليمي

تقارير البيئة لتحليل التطورات و مقارنة آراء الناس و الجمعيات األهلية و المؤسسات 

 )2(.الرسمية و الهيئات الدولية 

عملية إنشاء و نشر الحقائق العلمية المتعلقة بالبيئة من خالل وسائل اإلعالم  كذلكو هو 

 )3(.بهدف إيجاد درجة من الوعي وصوال للتنمية المستدامة  

واإلعالم البيئي هو إعالم يسلط الضوء على كل المشاكل البيئية من بدايتها و ليس بعد 

 )4(.القلق على البيئة  و االهتمامكما و ينقل للجمهور المعرفة و ,وقوعها 

  
)1:(  http://www.aleqt.com 29.04.2014 20:43.  
)2:( http://www.age.grov.sa 07.04.2014 15:51.  
)3:( smap.ew-eea.europa 07.04.2014 13:45.  
  .93ص,  2003 اإلسكندرية مركز, ط-د, التطبيق و النظرية بين البيئي اإلعالم:  صالح علي السيد الدين جمال :)4(
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ه التعاريف في تحديد مفهوم موحد لإلعالم البيئي إال أنها إتفقت على أن ذه اختالفرغم 

التفسير و الشرح بهدف نشر الوعي البيئي فيتناولها بالتحليل و , اإلعالم يهتم بقضايا البيئة 

  .بين المجتمع 
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  )النظرية الوظيفية ( : المقاربات النظرية من موضوع الدراسة  2.1

أي من جهة , الوظيفة التي تؤديها عملية ما في حياة الفرد من جهه التركيب الوظيفية تدرس 

و من جهة قيمتها بالنسبة إلى تكيفه بالبيئة الطبيعية و , صلة هده الظواهر بالكائن العضوي

  .االجتماعية 

ه ذوسالو مالينوفسكي هو أهم رٌواد هعرفت النظرية الوظيفية عدة مدارس اهتمت بها و بر 

بحيث حلل المجتمعات البدائية بأسلوب آلي إلى أًولية و فًسر المؤسسات اإلجتماعية النظرية 

ووضح أهميتها في . بالنسبة إلى عالقتها بالمؤسسات األخرى في المجتمع البشري الواحد 

  )1(.إشباع و سد الحاجة الضرورية و خاصة البيولوجية منها 

ي يدور حول المعالجة اإلعالمية لمشكالت تقترب النظرية الوظيفية من البحث الحالي و الذ

من خالل إعتبار المجتمع الجزائري مقًسم إلى , البيئة الطبيعية في جريدة الشروق اليومي

تساند بعضها البعض وظيفًيا وجريده الشروق اليومي باعتبارها وسيلة  اجتماعيةعًدة أنساق 

  .من وسائل اإلعالم فهي مؤسسة إعالمية 

جتمع الكلي و عقائده ووظائفه و من بينها التوعية و اإلعالم ماق المشكلة للتعتبر أحد األنس 

تقوم به للمشكالت التي تعاني منها البيئة الطبيعية و خطورتها و المسببات لهده  الذي

  )2(.المشكالت سواء أكان دلك عن قصد أو عن غير قصد 

  

)1 :(anthro. ahlamontada. net   29.03.2014.  

  .10ص,1998, الكويت, المعرفة عالم, ط.د, اإلجتماع علم في نظرية إتجاهات:المعطي عبد الباسط عبد): 2(
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حتى تصبح بيئة صحَية و  و لضمان إستمرارية المجتمع و توازن البيئة الطبيعية و رعايتها

نظيفة خالية من مشاكل البيئة و تأثيراتها السلبية أَدت وسائل اإلعالم و جريدة الشروق 

  )1(.خاَصة وظيفة التوعية لمعالجة هده المشكالت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .نفس المرجع السابق : عبد الباسط عبد المعطي  ):1(
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  :دور اإلعالم البيئي  3.1

خاصة بعد تفاقم , يعُد اإلعالم البيئي الركيزة األساسية في مجال التوعية و التربية البيئية 

ع بشرائه المختلفة مشاكل البيئة في العالم أين أصبحت الحاجة ماَسة إلى توعية المجتم

و قد أكثر العديد من , المحدق بالبيئة الطبيعية و أهمية الحفاظ عليها و حمايتها  بأخطر

الفرد و  اتجاهاتالباحثين و الكَتاب في مجال اإلعالم بأَنه الوسيلة األكثر تأثيرا في تغيير 

و األوسع مساحة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن , المجتمع نحو مواضيع البيئة الطبيعية 

  )1(. من األفراد عبر مختلف مناطق العالم 

على عاتقه دور ضمير ي أخد ذهتم بشؤون البيئة و مشاكلها و الي يذبرز اإلعالم البيئي ال

ماعات و الحكومات من أجل خلق بيئة ي يقرع ناقوس الخطر لألفراد و الجذالمجتمع و ال

   )2(.نظيفة و يدعو إلى إقامة توازن طبيعي بين البيئة و التنمية المتاحة 

و توعية الرأي , و اإلرشاد بقضايا البيئة  حسيستالإن اإلعالم البيئي يلعب دورا أساسيا في 

بمشكالت البيئة التي و كذلك التعريف , العام بتغيير نمط سلوك اإلفراد وعاداتهم نحو البيئة 

  .يشهدها عصرنا الحالي 

كما له دور في نشر الثقافة البيئية و الرقي بالوعي البيئي من خالل وسائل اإلعالم المختلفة 

أو المقروءة من أجل حماية البيئة و البحث عن سبل الحد من مشكالتها  ,البصرية ,السمعية

  :الحالية و يمكن تلخيص دوره في النقاط التالية  

  

)1:(  07.04.2009 18:02 http.//www.startimes 2.com.  
)2:( 12:55 06.09.2014 http.//www.alsabaah.com.  
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 .بمختلفها نشر الوعي البيئي من خالل أجهزة اإلعالم  •

 .تكوين ثقافة جديدة تهدف إلى تحقيق بيئة أفضل  •

 .الترشيد للتخلص من مخلفات السلوك اإلنساني  •

إنتاج برامج متخصصة و أعمال تلفزيونية تسجيلية حول حماية البيئة من أخطار  •

 .التغيرات المناخية 

 .تكوين ثقافة جديدة تهدف لتحقيق بيئة أفضل •

 .و أماكن تجمع الجماهير و الشبابمختلفة بالتلفزيون  عرض برامج إرشادية و توعية •

 .المساهمة في تعليم الفرد كيفية التعامل مع البيئة و جعل هدا الوعي سلوكا له  •

بما ينمي داخل المواطن الرغبة و السعي , تصوير البيئة في أزهى صورها و ألوانها  •

 .إلى التمتع بتلك البيئة الجميلة النظيفة 
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  : البيئي اإلعالم أهداف 4.1

يهدف اإلعالم البيئي بشكل عام إلى القيام بالتوعية البيئية لدى مختلف أفراد المجتمع من 

المتعلقة بالبيئة حتى يتمكنوا من تشكيل مفاهيم متعلقة خالل تزويدهم بالمعلومات و المعارف 

و أسباب المشكالت و سبل مواجهتها و دلك , بالبيئة و مختلف المشكالت التي تتعرض لها 

  .لتشكيل قيم إيجابية لدى األفراد حتى يساعدهم على المساهمة في حماية البيئة 

فمنهم من يرى بأنه يهدف , في تحديد أهداف اإلعالم البيئي  المفكرينلقد إختلف العلماء و 

  :إلى 

 .تشكيل الوعي البيئي بصورة إيجابية  •

 .متابعة مظاهر اإلضرار بالبيئة  •

 .مراعاة البعد البيئي في تغطية كافة وسائل اإلتصال الجماهيري  •

 .تبني أساليب إعالمية جديدة لتغطية القضايا البيئية  •

  )1(.ت و التصورات القاصرة في معالجة قضايا البيئة تصحيح بعض المقوال •

  :فيما يرى البعض اآلخر من العلماء أن اإلعالم البيئي يهدف إلى 

تعريف الفرد ببيئته و تكامل أجزائها اإلجتماعية و الثقافية و الطبيعية و قدرة الفرد  •

 .على تشخيص مشكالت البيئة الطبيعية 

يهدف إلى وضع أو تعديل المعايير التي تعطي تتضمن تنمية وعي  بيئي إجتماعي  •

 .الفرد أو الجماعة إمكانية معرفة العوامل المخَلة بالبيئة و مكافحتها
 )2(. تنمية و تفعيل وعي و سلوك و قيم نحو صون البيئة و تحسين نوعية الحياة  •

)1:( www.eeaa.gov 07.04.2014 13:14.  
)2:( smap.ew.eea.europa 07.04.2014 13:45.  
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جملة من أهداف التربية البيئية  -اإلتحاد السوفياتي-حدد مؤتمر ييليس  1977وفي عام 

  :وتتمثل في 

خبرات متنوعة حول البيئة و معاونة األفراد و الجماعات على اكتساب : المعرفة  •

 .المشكالت المرتبطة بها 

 .تحفيز المشاركة اإليجابية في تحسينها و حمايتها : المواقف  •

 .تحديد المشكلة و حلها : القيم  •

إتاحة الفرص لألفراد و الجماعات للمشاركة بشكل إيجابي على كافة : المشاركة  •

 )1(. المستويات في العمل على حل المشكالت البيئية 

اإلعالم البيئي و المحدد من طرف العلماء و  تحقيقهاورغم تحدد األهداف التي يصبو إلى 

الباحثين غير أنها مثَقفة على أن الهدف األساسي لإلعالم البيئي هو تشكيل الوعي البيئي 

  . بصورة إيجابية مما يدفع الجمهور إلى تغيير عاداته و سلوكياته المضَرة بالبيئة 

 

 

  

  

  

  

  .95  94 ص سابق، ق،مرجعيوالتطب ةيالنظر  نيب ئييالب اإلعالم: صالح علي ديالس نيالد جمال): 1(
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  : اإلعالم البيئي ظهوره وتطوره.   2

  : ظهور اإلعالم البيئي 1.2

 بقضاياها اإلعالمي االهتمام أن إال القدم منذ المشكالت العديد من تعاني البيئة أن رغم
 ,للبيئة المدمرة السلبية اآلثار اكتشاف بعد إال ويتصاعد يتسع لم إذ ,نسبياً  حديثاً  يعتبر

 اإلعالم وسائل قيام يستلزم مما ,المتقدمة للتكنولوجيا المعاصرة التطبيقات عن والناجمة
 مختلف في األفراد لدى بقضاياها االهتمام وخلق البيئة، مشكالت على الضوء بتسليط
 .العالم مناطق

 عدد جدران يتعدى ال) البيئة مشكلة( عن الكالم كان الماضي القرن من الستينيات فقبل"
 وجيزة، فترة وخالل ذاتها الستينيات وفي .التخصص شديدة العلمية المجاميع من محدود

 اإلعالم أجهزة وفي الناس ألسنة على تداوال المشاكل أكثر من واحدة المشكلة هذه أصبحت
 الجامعات في أستاذية وكراسي متخصصة، معاهد لها وأنشئت الكبرى، الدولية الهيئات وفي

 هيئة أو وكالة لها أنشئت لقد بل اللغات، بشتى الكتب ومئات خاصة مجالت لها وظهرت
  )1(."المتحدة األمم هيئة عن منبثقة متخصصة دولية

 وكانت الصحف، في الرئيسة ألعمدة تحتل ومشكالتها البيئة قضايا بدأت الفترة تلك ففي
 عام" كادنيرو أموكو"  النفط ناقلة تحطم مثل البيئية والكوارث بالحوادث متعلقة معظمها
  .  1979 عام مكسيكو خليج في النفط بئر وانفجار 1978

, وقضاياها البيئة تتناول التي واألبحاث بالدراسات الجماهيري االتصال وسائل اهتمت وقد
 صحيفة في 1972 يناير في البريطانيين العلماء من عدد نشر المثال، سبيل على

 بضرورة العالمي الشعور إيقاظ إلى تهدف, "البقاء بشأن بيان" ب سميت وثيقة" إيكولوجيست"
   إلى تهدف خطة وضع مع, لإلنسان بالنسبة البيئية النظم تدمير نتائج وتحليل التغيير،

  
  

  

)1 :(http://www.alitthad.com 07.04.2014 18:00.  
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 المختلفة األوساط من لعدد الفرصة البيان هذا وأتاح, البيئة له تتعرض الذي الدمار تخفيض
  )1(.المحيطة للبيئة المستمر والتدهور التلوث يعرضها التي بالمشكالت للشعور

 وانتشار وعناصرها، ومكوناتها البيئة على والسياسية واالقتصادية االجتماعية الضغوط فزيادة
 معرفة أجل من البيئية األخبار إلى المجتمعات حاجة زادت البيئي، التلوث وحوادث الكوارث
 فيما المستقبل استشراف وحب جهة، من عليهم اآلنية البيئي التلوث وحوادث الكوارث تأثيرات
 بسبب العالم في المناخية والتغيرات الطبيعية، والبيئة البيئية، على التلوث بتأثير يتعلق

 ظهر أخرى، جهة من الخ... االجتماعية والحالة االقتصاد على ذلك وتأثيرات التلوث،
 والمفهوم التعريف في المتواتر بالتطور المصطلح هذا وأخذ البيئي اإلعالم مصطلح

  .الماضي القرن سبعينات منذ واالستخدام
 المزيد تحقيق أجل من الصحفية، واإلثارة البيئي الخبر نقل يعني البيئي اإلعالم كان فبعدما

 وكما بالبيئة، تهتم مختلفة أهداف لتحقيق ووظف وخطط، سياسات له أصبح المبيعات، من

 رأي تكوين على الناس يساعد والذي ،"التنموي اإلعالم" يعني الذي الحديث بمفهومة لإلعالم

 البيئية المفاهيم توضيح على تعمل أداة البيئي اإلعالم أصبح الواقع، مضمون في صائب

 بكافة البيئية اإلعالمية والمادة للرسالة والمستهدف المتلقي الجمهور إحاطة خالل من

 البيئية التنمية تأصيل في يسهم بما البيئة، حول والصحيحة الموضوعية والمعلومات الحقائق

 المثارة البيئية والمشكالت الموضوعات حول صائب رأي لتكوين الجمهور وتنوير المستدامة،

  )2(.والمطروحة

  

  

  98 ص سابق، والتطبيق،مرجع النظرية بين البيئي اإلعالم :صالح علي السيد الدين جمال): 1(
)2 :(http://www.greenline.com 2014.05.25 19:49  
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  : )1( البيئة حول الصحفية الكتابات تطور 2.2

�ت ����� �ط�رة إر��ط ����و و"�ت و! ��� ا����� ��روز � ���إھ���م ا�&%�$� ا�#��
و����/دم ا�#-�. و�وا$ر ا��#-و��ت ا�#-��� ا�%د�,� ,� ر ���در'� ا�و�* ��(
��ن �ن '�� 

�ن '�� أ�رى  �1-���  ."ن ا��-وث ا����. و� �ره ا�

$/د �
�و�ت ,����� �ن !�ل ��ن ھذا 6 �#
. �5ن ا�&%�$� �م ��طرق إ�* ا��وا �� ا�
�,ف ��ل $�رة ر���� ا�ر��س �ا��و و"�ت ا������ $. ا�&%�$� وإن �م ��ن ���ل 

���� ا����� %� ����ن ھذا ا�ر��س ,ا��ر��. ��ودور روز$-ت أ�ن اھ��ت ا�&%�$� ا��ر�
 ��������* و�م ��ن �,��ن �و�. اھ���م ���را �/ �� ا��%�$ظ� "-* ا��وارد ا�ط��#�� و%

�� ا�ذ�ن ����#ون �,روات ط��-� �ن وراء ذا�ك '���..�أ��ون " وھو �� د$� ا�#��م ا��ر�
�-�ر
�ن ��ل روا��<"  � ��
�"� ا�-%وم $. ا�ر�& ��'���  "ا�?���"إ�* 

 .�-'�و��ن �ن أوا�ل ا��ط����ن �ط#�م 
/. و!�
ون �%���� ا�ط#�م وا�دواء ر��س �%ر�ر 
  ".أدو�ن $�ر�و
ت 6د"و�د"*"&%.ا���ت ا�"و"دا�و�� $�ر�ر"


ت أ���ر ا����� آ
ذاك ��م �?ط���� ،و��ن �م ھ
�ك !-ق �#�ن %ول %��� ا�رض ���/د 
��
ا�ر��� "ا�ن ظ�ر ���ب,وا�?�ف ا�'وي %�* $�رة �� �#د ا�%رب ا�#����� ا�,�

وھو ا�ذي �1ت ا�
ظ�ر إ�* �5,�ر ا����دات و�&و&� "را��ل ��ر�ون"��ؤ�1<"ا�&��ت
  ."-* ا�%�و
�ت وا�ط�ور"�.–دي –دي "لا

و
��'� �-'دل ا�ذي دار �#د ذا�ك ا����ب "-* ا����وى ا�/و�.،أ&�E ھ
�ك ���ر �#�.  
�ت ���م ������� و%������،و��ن '� �Fط ���م �%���� ا����� ،و�دأت �ظ�ر &%ف و

�. $. ا��1رة ����ن �
ظ�1ت ا�&
�"��،,1965إ�*  1960ا��ر��ز ا("�م ا����دات "-* ا�


ذ1975- 1972$. ا��1رة �� ��ن �  .ا%�ل ا��-وث ���1-زات ا�,/�-� ا�&�درة    1977م و

و��ن �ن 
��'� ذا�ك %دوث ط1رة $. �'�ل ا��#-و��ت ا�#-��� ا�#��� وا���ب $���. ��
�ول 
�و و"�ت ا�����، � ���ا��. ��
�ول �و و"�ت ا�����، وز��دة اھ���م ا�'��#�ت ا��ر�

�ت ا������و&دور '�  .ا�

  

  .241,  240ص  ، 2001 رة،ھالقا والتوزيع، للنشر الفجر دار ,1 ط ,المتخصص الصحفي :يمھابرا إسماعيل ):1(
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  :البيئي اإلعالم تواجه التي الصعوبات 3.2

  :األسباب من يلي لما نياإلعالمي من الكثير بإقبال  البيئي اإلعالم يحظ لم

  .الكثيرة البيئية التخصصات ضمن نسبيا جديد البيئة علوم في التخصص إن •

 بإضرار او بيئية بكارثة تعلقت إذا إال صفيا سبقا تشكل ال البيئية المشكلة طبيعة •

  .التلوث عن ناتجة فادحة

 أخرى بتخصصات اإللمام يتطلب ذالك فإن رئيسية لمشكلة البيئي البعد تناول عند •

  .والسياسة واالجتماع والتنمية االقتصاد مع متداخلة أبعاد ذات البيئة قضايا الن

 األمور بعض لمراجعة أطول وقتا يستغرق بيئي صحفي تقرير لكتابة المطلوب الزمن •

  .واإلحصائيات والعلمية الفتية

 من القرار واصحب الرسمي القرار صاحب سياسة معها تنشر البيئية القضايا إن •

  .المستدامة والتنمية البيئة حماية مع مصالحهم تتعارض قد الذين الخاص القطاع

 البيئة مجال في للخوض ودفعهم اإلعالمية المؤسسات على القائمين تشجيع عدم •

 البيئة بشؤون تهتم والتلفزيونية اإلذاعية والبرامج الجرائد في صفحات تخصيص وعدم

  .التخصصي األرشيف إلى واالفتقار البيئية والتوعية

 والخبراء الصحف في البيئة صفحات على المشرفين بين المعرفي التبادل غياب •

 البيئة لقضايا سطحية معالجة أحيانا عنه ينتج إذ باألمر المعنية والجمعيات المهتمين

 وانعدام المعلومات بنك وغياب نفسها اإلعالم وسائل بين التنسيق مسألة غياب لذالك

  .كفاءاتهم ورفع نالبيئيي اإلعالميين تأهيل

 أسباب بتغطية اإلعالم يحاول ما ونادرا وقوعه بعد الحادث متابعة تحدث ما نادرا •

  من واضحة علمية إحاطة دون الجماهير نترك ،غدا اإلعالمية الناحية من الحادث
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 مثل وقوع تجذب غلى يؤدي قد بيئي وعي خلق دون تترك أي وتبعيته الحادث أسباب

  .أثارها من والحد مستقبال األحداث هذه

 والخبراء الصحف في البيئية الصفات على المشرفين بين المعرفي التبادل غياب •

 لقضايا سطحية معالجة أحياناً  عنه ينتج الذي األمر المعنية، والجمعيات والمهتمين

 المعلومات بنك وغياب نفسها، اإلعالم وسائل بين التنسيق غياب مسألة كذلك. البيئة

  )1(".كفاءتهم ورفع البيئيين اإلعالميين تأهيل وانعدام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

)1 :(http://www.ahewar.org 06.05.2014 13:15  
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  : النظام البيئي مكوناته ومشكالته  . 3

  :البيئي النظامتعريف  1.3

�� "ر$< �5
< ا�'�� ��ن ا�'�
��ن   1935"�م " ��
�-." ���ر  ��1وم ا�
ظ�م ا����. �


�ت و ا����� (����و"� ) ا�'����ن وا%د ��%د وا�ذي �'�د "�ق ا�#�!�ت ��ن ا�%��ء و .$
�� "ر$< 
�. "ا�ظروف ا����� ا��%�ط� ا��ؤ,رة ����
��1وم ا�
ظ�م ا����.  1929"�م "$�ر

  )1(.ا�رض �5
< ا�%�ز أو ا�
ط�ق ا�ذي  ���ل "-* 
ظ�م ا�%��ة $. �و�ب 


�ت %�� و�واد �Fر %�� "����ن ا�ط��#� و�� �%و�< �ن  �%���و�/&د ���
ظ�م ا����. أ�� 
و�� �و�ده �ن ���دل ��ن ا�'زاء ا�%�� ,$. ��1"-�� �� �# �� ا��#ض و�� ا�ظروف ا������ 

  )2(". وا�?�ر ا�%�� و�ن أ�,-� ا�
ظم ا����� ا�?��� ا�
�ر ا��%�رة وا��%ر 


�ت ا�%�� �ن , ��#�رف ا����/� و�ن '�ل ا�������ن �
� أن ا�
ظ�م ا����. ���ل '��� ا�
 ���
�ت ا�%�� ا��'�ر�� _ ا&?ر %'���
�ت ذات ا�%'�م ا����رة و���,ل _ وھ. ا����إ�* ا�

  . $. ا�
����ت و ا�%�وا
�ت و ا(
��ن

�ل �ذ�ك '��� ا�#
�&ر ا�?�ر ا�%�� أو ا�'��دة �� ��� ,�-,���$. ا����ه وا��ر��  �,ل وا�

ظرا ��طوره ....وا��واء  �&�� �
���
�ت ا�
ظ�م ا����. ���ا�G و��5ذ ا(
��ن �5%د 

 .�1
�وس "-* ا�
ظ�م ا����. , ا�1�ري وا�-�و"-* %�ن �&1< , $�و ا����طر ا�* %د 
  )3(.��و!ف ا��%�$ظ� "-* ا�
ظ�م ا����. و"دم ا��
زا$< 

  

  

  

  

  .8 ص , 2007 األردن-عمان ,المسيرة دار،  2تها،طتطبيقا و المبكرة الطفولة في البيئية التربية :جاد علي محمد منى ):1(
  .14ص , 2006 ,مصر ,للطباعة الدولية الشركة معالجاتها، وحلول واقعة العربي الوطن في البيئي التلوث :أحمد عاشور سيد ):2(
  .14 ص المرجع، نفس ):3(
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  :مكونات النظام البيئي 2.3

  :يتكون النظام البيئي من مجموعة من العناصر تتمثل في

وتشمل مجموعة العناصر الطبيعية :الحية مجموعة العناصر غير :األولىالمجموعة  )1

المستودع الذي تبنى منه الكائنات الحية  أوبمثابة المخزن  وتكون ,المتعلقة بالوسط البيئي

  :اآلتيةتضم المكونات غير الحية العوامل  و أجسامها

 الرياح، الرطوبة، الحرارة، درجة ، كالضوء المناخ عوامل تضم و :الفيزيقيةالعوامل  •

  .ذلك غير و ... الطول و العرض خطوط التربة،

 ,)في الطبيعة األكسجيندورة (وتضم عوامل األكسجين: الكيميائية العوامل •

ودرجة الحموضة  )دورة الكربون( وثاني أكسيد الكربون )دورة النتروجين( والنتروجين

 .في التربة األمالح والقلويات و

التي تعيش  وتضم مجموعة الكائنات الحية :مجموعة العناصر الحية :الثانية لمجموعةا) 2

التفاعالت المتبادلة التي تحدث بينها فكل كائن حي له بيئة معينة  و )بيئة(في وسط ما

  )1(."مرهونة بوجود كائنات حية أخرى

  :تقسم الكائنات الحية داخل النظام البيئي إلى هذا و

  

  

  

  .13ص ، 2007، مصر والتوزيع، للنشر السحاب ،دار1 ،ط والبيئة العامة الصحة بين االجتماعية الخدمة : قمر عصام ):1(
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وهي كائنات الحية التي تستطيع تكوين غذائها من مواد غير  :ـكائنات حية منتجة •

وبعض عضوية بسيطة كالكائنات الحية ذاتية التغذية التي تضم النبتات والطحالب 

الكائنات الحية األخرى كالعوالق وبعض أنواع البكتريا التي تحتوي على مادة 

فيل وبالتالي لها القدرة على القيام بعملية التمثيل الضوئي وتحويل الطاقة و الكلور 

 )1()."بالمنتجات(وتسمى هذه الكائنات الحية ,الضوئية إلى طاقة كيميائية

 غذائها في تعتمد التي الحيوانية الحية الكائنات تضم وهي :مستهلكة حية كائنات •

 هذه وتشمل Consumersالمستهلكين  مجموعة عليها يطلق ثم ومن غيرها، على

 ،Carnivorsالالحمة  والحيوانات Herbivorsالعشبية  من الحيوانات كال المجموعة

 من به يتمتع لما المجموعة هذه داخل مهما عنصرا يعد الذي اإلنسان إلى إضافة

 )2(".والبناء الهدم بين تتباين تأثيرات األخرى، النظام عناصر في هائلة تأثيرية قدرات

 الحية الكائنات بقايا تفكيك بدور الحية الكائنات هذه وتقوم: مفككة حية كائنات •

 للنبات يمكن بحيث بسيطة مركبات إلى وتحولها النباتية، الحيوانية العضوية

 نظام كل في كبرى أهمية وللمفككات ومعيشتها، تغذيتها في منها االستفادة المنتجات

 إلى بذلك فتؤدي دائم بشكل الغذائية العناصر استعمال بإعادة تسمح أنها حيث بيئي

 )3(".واستقراره البيئي النظام استمرار

 نظاما لتشكل بعض مع بعضها جميعها الحية وغير الحية البيئي النظام مكونات وتتفاعل
 من حالة إقرار صوب غالبا ينمو الحية وغير الحية العناصر وتفاعل ومستقرا، متوازنا بيئيا

  .البيئية العناصر هذه بين البيئي التوازن

  

  .14 ص سابق، ،مرجع والبيئة العامة الصحة بين االجتماعية الخدمة : قمر عصام ):1(
،  2004 ،القاهرةللنشر، الكتاب مركز ،1 ط ، إسالمي منظور من البيئة قضايا : عوض عبده وأحمد السايح الرحيم عبد أحمد :)2(

  .37 ص
  .15 -14ص سابق، مرجع والبيئة، العامة الصحة بين االجتماعية الخدمة :قمر عصام ):3(



50 

 

  ماهية اإلعالم البيئي             ______________________________________________              الفصل األول    

 

  :المشكالت البيئية أنواع  3.3

مشكالت طبيعية وتحدث نتيجة تفاعالت بين العناصر ,هناك نوعان من المشكالت البيئية 

ومشكالت تحدث  ,الخ...العواصف|,وال دخل لإلنسان في حدوثها مثل الزالزل و البراكين 

  .عديدة كونها مست جميع عناصر البيئة أشكالبفعل اإلنسان والتي أخذت 

  :الطبيعيةالمشكالت ) 1

 بصحبهتعد البراكين أحد ملوثات البيئة فالرماد البركاني الناتج عن البراكين : البراكين •

 أكسيدالكربون وثاني  أكسيدوغزاة مختلفة مثل الهيدروجين وثاني  أبخرة أيضا

وغيرها من الغازات الضارة بالبيئة والتي تسبب تغيرا في  ,األلمنيوموكلورد ,الكبريت

  .)1(بجانب تغطيتها بغازات سامة  رضاألدرجة حرارة 

على تدمير التربة بشكل  أساسياوتطلق البراكين كما هائال من الحمم يكون عامال هذا 

يجعلها غير صالحة للزراعة وذالك ألن هذه الحمم تتحول عندما تبرد إلى صخور صلبة 

  .)2(جرداء ال حياة فيها على اإلطالق وال تصلح حتى لنمو الحشائش واألعشاب 

حيث تنتج الزالزل كما إفترض ,هي إهتززات مفاجئة في القشرات األرضية: الزالزل •

عن  العلماء عن تحرك الصخور على أسطح صدع بحيث تتزحزح الصخور بعيدا

وتعد الزالزل منه أشد الكوارث الطبيعية البيئية تدميرا وتخريبا ... أخرىصخور 

  ...للمنشئات البشرية

  .الزراعية وتقليل إنتاجها واألراضيتعمل على إفساد التربة  وللزالزل مخاطر عديدة

  

  .12ص ، 2008األردن،-عمان ، والتوزيع للنشر الثقافة دار ،1ط ، حتمية تربية البيئية التربية : الطنطاوي الحميد عبد رمضان ):1(
  .10،ص 2007 ، اإلسكندرية والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار ، 1 ط ،المواجهة وسبل البيئة تلوث : السعيد محمد أحمد ):2(
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من أماكن ذات  أفقياتعرف الرياح بأنها عبارة عن هواء متحرك : العواصف والرياح •

وتصنف الرياح ...ذات ضغط جوي منخفض أخرى أماكنضغط جوي مرتفع إلى 

 .حسب سرعتها

  )التلوث( :المشكالت بفعل اإلنسان) 2

 أو أو الكيميائية الفيزيائية الخصائص في مرغوب غير تغير هو رئيسية بصفة التلوث"

 السطحية المياه تلوث متضمنا(البشر  النشاط من أساسا ينشأ الطبيعية، للبيئة اإلحيائية

 ثوران مثل السنين آالف عبر طبيعيا تلوثا هناك أن من الرغم وعلى) والهواء والتربة والجوفية

 للتلوث الدورية األحداث هذه مع التعامل على قادرة البيئة كانت فقد الغابات وحرائق البراكين

 المفاجئة الزيادة مع الكفاءة من القدر بنفس تتعامل أن تستطع لم البيئة أن بيد. الطبيعي

  )1(".البشر بفعل تحدث التي التلوث في الكبيرة

  :التلوث أشكالومن  

التلوث الملموس الذي يمكن مالحظته بالعين المجردة مثل تلوث  هو التلوث المادي و •

  .التلوث بالنفايات ,تلوث الغذاء, التربةتلوث  ,الهواء والماء

التلوث  ,التلوث اإلشعاعي ,يضم التلوث الضوضائي التلوث الغير المادي •

ثقب ,التصحر ,االنقراض ,الطبيعية الموارد استنزاف ومشكلة ,الكهرومغناطيسي

  .األمطار الحمضية ,الحراري االحتباسمشكلة  األزون ،

  

 الثقافة و المعرفة لنشر المصرية الجمعية ، 1ط , صابر محمد ترجمة آثاره، و التلوث لفهم دليل حولنا من البيئة :واجنر ترا�س): 1(
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  : التوعية البيئية أهميتها وأساليبها   .1

  

  :البيئيةتعريف التوعية  1.1

 األنماط تغيير بهدف معينة قضايا او قضية تجاه وتنمية الوعي إثارة عملية هي التوعية

 الى سلبية اتجاهات من ، القضايا هذه تجاه العام الرأي اتجاهات وتعديل تغيير أو السلوكية

 ، المجتمع في وتأثيرها القضية حسب ، رفض إلى تعاطف من أو ، إيجابية اتجاهات

  )1(.منها اتخاذه المجتمع على يتعين الذي والموقف

 المفاهيم توضيح خالل من البيئي الوعي حالة إلى الفرد نقل عملية" هي البيئية التوعية

 وتحقيق تحفيزه بهدف اإلنسان حياة على اثارها و البيئية والمشكالت والقضايا والحقائق

  )2(."اإليجابية البيئية واألفعال للسلوكيات وصال لديه الدافعية

 جعل بهدف البيئة قضايا تجاه األفراد وعي وتنمية إثارة عملية هي البيئية فالتوعية وعليه

 واستبدالها ، بالبيئة ضارة تكون والتي بها يقوم التي السلوكيات من السلوكيات من يغير الفرد

  . للبيئة مفيدة أخرى بسلوكيات

  

  

  

  

  

  

  .40،ص2002ط،الرياض،.،د والحلول المشكالت: األمني اإلعالم: األمنية العربية ناف أكاديمية ):1(
)2:( 15.16 11.05.2014http :almadapaper.net .  
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  :البيئيةأهمية التوعية  2.1

 فيه يعيش الذي للكون تفهما أكثر اإلنسان جعل إلى العام مفهومها في البيئية التوعية تهدف

 القوانين هذه في المحسوب غير تدخله عن تنشا التي األضرار ومعرفة ، قوانين من فيه بما

 من العديد تجاه الفرد وأحاسيس رأي تشكيل على  قدرتها اإلعالم وسائل أثبتت  وقد ،

 اإلعالم وسائل أخذت فقد  البيئية القضايا ألهمية ونظرا ، والمجتمع الفرد تهم التي القضايا

  .المجتمع شرائح لمختلف البيئية بالتوعية القيام مهمة عاتقها على

 البيئي الوعي لزيادة برنامج بإعداد للبيئة المتحدة األمم برنامج قام الصدد هذا وفي" 

 على بتعليقات اإلعالم وسائل تزويد بهدف) 1986(يوليه في وذلك البيئية باألحداث

  :للبيئة المتحدة األمم الصحفي ببرنامج اعد برنامجين لإللحاق كما البيئية، األحداث

 مكافحة لمشاريع ميدانية بزيارة قاموا صحفيا) 14(حضره) 1986(عام نيروبي في األول

 ندوة إجراء وكذا والمجاالت للصحف مقالة) 30( تقريبا عنها تولد إثيوبيا في التصحر

 بالتعاون نيروبي في ونظم ،) 1986( أكتوبر في الثاني البرنامج أما ، البيئة عن صحفية

 للبيئة المتحدة األمم برنامج إلى الصحفيين كبار زيارة عنه نتج األفارقة الصحفيين اتحاد مع

 التنمية اجل ومن السليمة البيئية اإلدارة ألهمية التفهم غرس  إلى البرامج هذه وتهدف

  .البيئية التنمية تحقيق في االتصال وسائل أهمية على والتأكيد المستدامة

 كما ،)1996( بتونس األول العربي الوزاري المؤتمر دعا للبيئية التوعية أهمية على وتأكيدا

 والمؤتمر ،)1991( القاهرة في عقد الذي والتنمية البيئة عن الصادر المشترك البيان دعا

 تعزيز ضرورة إلى) 1989( يونيه العاج ساحل في عقد الذي البشر عقول في للسالم الدولي

 القرارات صنع في اهتمام من تستحق ما منحها على البيئة حماية برامج في اإلعالم وسائل

  )1(" .الشأن بهذا المتعلقة

  .96 ص سابق، ق،مرجعيوالتطب ةيالنظر  نيب ئييالب اإلعالم: صالح علي ديالس نيالد جمال ):1(
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  :البيئية التوعية أساليب 3.1

 أن يمكن ال إنها ،كما الهين أو السهل باألمر ليس البيئية التوعية في اإلعالم وسائل قيام إن

  مختلف تعاون من البد بل تام بنجاح بيئيا الناس مختلف توعية على وحدها تعمل

  .المجتمع فئات لكافة شاملة التوعية تكون حتى ، األخرى المجتمعة المؤسسات

 دور عن شاملة له بيئي وٕاعالمي ناشط وهو" علوان كامل عالء"  يقول الصدد هذا وفي

 الدعم دون بها االرتقاء يمكن وال تتحقق ال البيئة حماية إن:"  البيئة حماية في اإلعالم

 ، االتجاه هذا بأهمية المجتمع أفراد وعي ودون بالدولة المؤسسات جميع من والتعاون الكامل

 المجتمع أفراد لتوعية ودورية منتظمة بحمالت  للقيام والبشرية المادية الموارد توفير يجب لذا

 لالرتقاء الناس عامة سلوك في وزرعها البيئية التوعية أهداف وتعميق...  البيئية بالقضايا

 اجل من  قوية أسس على مبنية  إستراتيجية وضع يتطلب ذلك الن المنشود البيئي بالمستوى

  )1(."والمجتمع البيئة تجاه عاداته وتطبيع الفردي السلوك نمط تغيير

 اإلعالمية الوسائل هذه على ، اإلعالم وسائل خالل من البيئية التوعية أهداف ولتحقيق

  )2( :مايلي مراعاة

 لهم تدريبية دورات عقد طريق عن البيئة بشؤون لالهتمام اإلعالميين توجيه ضرورة •

 .البيئة بشؤون تهتم تثقيفية برامج تقدم

 فئات وتخاطب ، عليها والمحافظة البيئة حماية على تحث عملية برامج إعداد •

 في المرأة  دور يهمل أال على األطفال وهم المجتمع لبنة وخاصة المختلفة المجتمع

 .اإلعالم وسائل خالل من البيئية التوعية لتحقيق ضروريا امرأ يعد الذي ذلك

  
)1:( 18:02 http://www.startimrs2 .com 07.04.2014.  
  .نفس المرجع ):2(
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 وذلك البيئي، الوعي تنمية في منها االستفادة يمكن والتي البيئية المناسبات إحياء •

 بأضرارها ويحسون بوجودها ويشعرون البيئية المشاكل يعايشون الموطنين يجعل

  .بيئتهم في وتأثيرها

 أخالقيات بين الوثيقة للعالقة نظرا المجال هذا في الدينية البرنامج دور على التأكيد •

  .اإلسالم وتعاليم البيئة

 البيئة تلوث تتناول التي الوثيقة واألفالم البيئية األحداث عن اإلعالمية النشرات إعداد •

 التلوث إلى إضافة...الهواء تلوث ، الماء تلوث ، األرض تلوث:مثل عام بشكل

  .واإلشعاعي والبصري االلكتروني والتلوث بالضوضاء

 الرسوم أو الفوتوغرافية الصور وطرق ومصادرها البيئية المشاكل بعض طرح ضرورة •

 المواقع دور وٕادخال البيئية المشكالت بعض إلبراز العلمية والبحوث المقاالت أو

 .المسابقات صلب في االلكترونية

 بمجهدات القيام المختلفة اإلعالم وسائل من تتطلب البيئية بالتوعية القيام بان تتبين سبق مما

 كبقية معها والتعامل بها، الالزمة األهمية البيئية والمواضيع للقضايا إعطائها خالل من كبيرة

 المواضيع من وغيرها الخ... الرياضية أو االقتصادية أو االجتماعية السياسية أو المواضيع

 ت حتى وذلك اإلعالم، وسائل مختلف في ومعمقة واسعة إعالمية بمعالجة تحظى التي

 بحب متشبعون أفراد لدينا يكون حتى المجتمع أفراد لدى البيئي بالوعي االرتقاء من تتمكن

  .مقوماتها وحماية نظافتها على والحفاظ بها والعناية وجمالها البيئة

  

  

  

  



57 

 

  البيئة بقضايا اإلعالمية االهتمامات           ___________________________________________ الثاني           الفصل    

  

  : البيئة لقضايا اإلعالمية المعالجة.   2

  :البيئة لشؤون الصحفية الكتابة 1.2

 البيئة وقضايا موضوعات لعرض الصحفية الفنون كافة على االعتماد البيئة لمحرر يمكن

 لعل و.والمقال التحقيق والحوار والتقرير الخبر ذالك ومن,مكتوبة صحيفة أي في ومشكالتها

  :هي البيئة موضوعات عرض في استخداما أكثر الصحفية الفنون من مجموعة هناك

  :البيئية الصحفية القصة) 1

 فالقضايا, البيئية الموضوعات كتابة في حيويا عنصر الصحفية القصة فكرة اختيار ويعتبر"

 أن هو البيئي الصحفي يواجه الذي التحدي و ,مباشرا حدثا تمثل ال ذاتها حد في البيئية

  .مثيرة قصة المستمر القائم الوضع من يصنع

 يفرض حدث إلى أللحدث تحول معالجة زاويا البيئي الصحفي يختار أن البد ذالك جلأ من

  )1(."أهمية الزوايا أكثر االختيار في التركيز مع, القارئ على نفسه

  :البيئي الصحفي الحديث )2

 على يركز مما أكثر,الناس تهم قضايا أو قضية على البيئي الصحفي الحديث يركز"

  )2(."رأي وحديث,إخباري حديث فهو,المتحدث شخصية

  

  

  

  

  .248ص ,سابق مرجع,المتخصص الصحفي: إبراهيم إسماعيل ):1(
  .251ص ,المرجع نفس ):2(
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   :البيئي الصحفي التحقيق )3

 تحليلية بمعالجة القضايا تناول البيئية الشؤون للمحرر يمكن الصحفي التحقيق فن خالل من"

 إمكانية في بفعالية مشاركا عنها يكتب التي القضية مع يتعاطف القارئ تجعل وتفسيرية

  .حلها

 وأحاسيسه إلنفعالته أسيرا يكون أن على المحرر يعمل أن البد الصحفي التحقيق كتابة وعند

 لديه يتعمق أن والبد,الصحفية الكتابة عن البعد كل بعيدة دعاية إلى يكتبه ما يتحول ال حتى

  .المباشرة الخبرية والكتابة التحقيقات كتابة بين الجوهرية الفوارق فهم

 بأية فيها الرأي إبداء دون المتاحة والمعلومات الحقائق بعرض الصحفي يلتزم الخبر ففي

  ...يعالجها التي بالقضية الصحفي والتزام موقف فتتضمن التحقيقات أما. الصور من صورة

 اهتمام تشد بحيث الموضوع، على جاذبية تضفي متميزة بلغة البيئي التحقيق يكتب أن ويجب

  )1(."كاتبها شخصية التحقيق لغة تعكس أن هنا ويمكن, القارئ

 :الصحفي المقال) 4

 ,واإلقناع والتحليل, والتفسير الشرح بوظيفة تقوم التي الصحفية الفنون من الصحفي والمقال"

 مستوى على الصفحات هذه قارئ ألن, البيئة قضايا تناول في وهامة ضرورية الوظائف وهذه

 غيرها وبين بينها ويربط بالظاهرة الخاصة األسباب عن يبحث يجعله والذكاء الوعي من كبير

 صفحات في استخداما الصحفية المقاالت أنواع أكثر هو الصحفي والعمود. الظواهر من

  )2(."البيئة

  

  

  

  .261 – 260ص ,سابق مرجع,المتخصص الصحفي: إبراهيم إسماعيل ):1(
  .267ص ,المرجع نفس ):2(



59 

 

  البيئة بقضايا اإلعالمية االهتمامات           ___________________________________________ الثاني           الفصل    

  

  

 :التقرير البيئي )5

 التقرير الصحفي البيئي من الفنون الصحفية التي يلجأ إليها محرر شؤون البيئة للتعبير عن"

خالل األنواع الثالثة للتقرير الصحفي وهي التقرير اإلخباري والتقرير  الحدث البيئي وذلك من

 .وتقرير عرض الشخصيات الحي

 حيث يعرض التقرير اإلخباري البيئي ويشرح ويفسر بعض زوايا الحدث البيئي وتقديم •

 .المعلومات والخلفيات حول الحدث أو الظاهرة البيئية

ي للحدث البيئي بحيث يرسم صورة للحدث أما التقرير الحي فيركز على التصوير الح •

 .دون االهتمام بالشرح أو التفسير نفسه

يهتم تقرير عرض الشخصيات بتقديم معلومات عن الشخصية المرتبطة بالحدث  و •

لها عالقة كبيرة به، وتسهم بدور فعال في توجيه الحدث أو  البيئي أو التي

 )1(."صناعته

  

  

  

  

  

  

  

  
  .268ص ,سابق مرجع,المتخصص الصحفي: إبراهيم إسماعيل ):1(
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  :البيئي اإلعالم جمهور 2.2

على خالف غيره من اإلعالم المتخصص الذي يكون موجها إلى فئة معينة من فئات 

أو إعالم األطفال الموجه إلى , كإعالم المرأة مثال الموجه فقط على فئة النساء, المجتمع

نجد  اإلعالم البيئي ال يختص بفئة محددة بل غنه موجه إلى جميع قطاعات , الخ...األطفال

  .المجتمع

بل هو , فجمهور اإلعالم البيئي ليس محصورا في المهتمين و الناشطين في مجال البيئة فقط

بدأ بالطفل الصغير وصوال إلى الشيخ الكبير بغض ,مل مختلف قطاعات المجتمعامتداد يش

ويعتبر  ,النظر عن المستور ألتعلمي والثقافي و االجتماعي واالقتصادي لدى هؤالء األفراد

الناشطون البيئيون والجمعيات األهلية وأصحاب االختصاصات العلمية المرتبطة بالبيئة هم "

غير أن على .ألنه يخاطب اهتمامهم المباشر,ور اإلعالم البيئيالقاعدة األساسية لجمه

المؤسسات الحكومية،  و,السياسيين: اإلعالم البيئي الذكي أن يثير اهتمام المعنيين اآلخرين

  ) 1(."نهيك عن المثقفين والطالب والمهنيين والموظفين وربات البيوت, والصناعيين

 رئيس نائب" رياض وجدي" أجاب البيئي، اإلعالم جمهور هو من عن طرح سؤال وعن

, مثقف, حساس جمهور: قائال, بها البيئة صفحة عن المسؤول و, األهرام جريدة تحرير

 المتطوعين العلماء فئة إنهم ومجتمعه، وأسرته وصحته بيئته على يخاف ذكي، متعلم،

 لجمهور األساسية القاعدة هم هؤالء القانون، ورجال والمستثمرين، األهلية، بالجمعيات

  )2(.التنفيذيون السياسيون أيضا هم كما البيئي، اإلعالم

  

  

  .48ص, 2006القاهرة، ,الملتقى اإلعالمي العربي األول للبيئة والتنمية المستدامة,البيئة في وسائل اإلعالم العربية:نجيب صعب ):1(
  .274ص,سابق مرجع,المتخصص الصفي:إبراهيم إسماعيل ):2(
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  :ويتمثل جمهور اإلعالم البيئي

  .صانعو القرار ومتخذوه من التشريعين و التنفيذيين" •

 قادة الرأي في المجتمع من أساتذة الجامعات والمفكرين وعلماء الدين وأعضاء •

  .األحزاب والنقابات

  .أعضاء الجمعية األهلية ومنظمات المجتمع المدني •

 .القيادات اإلعالمية •

 )1(."وفئاتهم قطاعاتهم بكافة العاديون القراء •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
)1:( www.eeaa.gov 07.04.2014 13:14.  
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  :مدى نجاح العمل اإلعالمي البيئي 3.2

 الجمهور على والتأثير البيئية المعلومات توفير في البيئي اإلعالم نجاح يتحقق لكي

 بين والتعاون التنسيق يتم أن ينبغي,البيئة لحماية الموضوعية لألهداف طبقا المستهدف

 على مؤكدا,متكاملة إعالمية خطة خالل ومن,واحد اتجاه للعمل اإلعالمية الوسائل مختلف

 :اآلتي يتطلب األمر ذالك ولتحقيق,الرسالة لمضمون االختيار أولويات أن

 بالسلطة الجماهير االتصال وسائل عالقة ضوئها في ويتحدد:للدولة اإلعالمية السياسة" )1

 اإلعالم وسائل قدرة ومدى اإلعالمية للسياسات وتوجيه تحكم من بها يرتبط وما السياسية

 عن الناتج التلوث أو الحكومي باألداء منها يتعلق وما البيئي التدهور مظاهر مناقشة على

 .المجتمع لقضايا اإلعالمية المعالجة على يتوقف المتاحة الحرية درجة فإن,قطاع منشئات

 البيئة لمشكالت السياسية القيادة توليه الذي االهتمام في ويتمثل:للدولة البيئية السياسة )2

 الدراسات أكدت مثلما اإلعالمية للمتابعة و للمشكالت المحرك هو االهتمام فهذا

 .بها السياسي االهتمام من ينبع بيئي حدث التغطية في فالتوسع,اإلعالمية

 شعور مدى المستوى هذا ويحدد:اإلعالمية القيادات لدى البيئي الوعي ونوع مستوى )3

 . موسمية موضوعات البيئية القضايا تعتبر حيث البيئية بالمخاطر اإلعالمية القيادات

 العامة السمات ضوء في البيئية الرسالة إعداد:لقيمي النسق مع اإلعالمية الرسالة اتساق )4

 وظروفه المواطن بأوضاع بالبيئة الرسالة ارتبطت كلما,إليها تنتمي التي والفئات للجمهور

 .اإلقناع و القبول في فرصتها زادت االجتماعية و االقتصادية

 والواقع الحقائق على معتمدة ومحددة واضحة اإلعالمية التغطية أساليب أن يجب )5

  )1(."اإلعالمية األشكال كافة مستخدمة

  
  98 - 96اإلعالم البيئي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق ص: الدين السيد علي صالحجمال  ):1(
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  للدراسة لنظريااإلطار ____________             __________________________________

 

  : خالصة

 و العلماء إليها نًبه التي و,  البيئة بقضايا العالمي االهتمام عقب البيئي اإلعالم ظهر

 ككل اإلنسان وجود تهدد باتت و خطيرا حًدا الطبيعية البيئة مشكالت بلغت أن بعد المفكرين

 تجاه خاطئة تصُرفات عن ناتجة األرضية الكرة تشهدها التي البيئية المشكالت معظم و

 البيئي اإلعالم يهدف و فيها يعيش الذي اإلنسان على مباشرة المشاكل هده تؤثر و,  البيئة

 هذه تشارك حتى المجتمع فئات و نخبات لجميع مشكالتها و البيئة بقضايا الوعي تنمية إلى

 أن إال البيئي اإلعالم شهدها التي التطورات رغم و.  البيئة لحماية بفعالية القطاعات

  . نقائص من يعاني مازال بالبيئة االهتمام
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

  

  :عرض وتحليل البيانات     .1
  

  :جريدة الشروق بمشكالت البيئة اهتمامحجم  1.1

 العديد خالل من معين لموضوع الصحف توليه الذي االهتمام حجم معرفة أو قياس يمكن

  .الجريدة في الموضوع لهذا الشكلي بالجانب معظمها تتعلق المؤشرات، من

 جريدة توليه الذي االهتمام حجم لكشف مختلفة مؤشرات عدة اعتمدنا الحالية دراستنا وفي

 البيئة مشكالت نشر تكرار معدل :في المؤشرات هذه تتمثل البيئة، لمشكالت اليومي الشروق

 لمشكالت المخصصة المساحة الواحد، العدد في نشرها تكرار معدل الجريدة، أعداد في

 في أخيرة، داخلية، أولى، صفحة(الجريدة صفحاتر عل� البيئة مشكالت نشر موقع البيئة،

 اإلبراز ووسائل ،)يسرى وصفحات يمنى صفحات الصفحة، أسفل في الصفحة، أعلى

  .)والرسومات والصور العناوين(للنشر المصاحبة

  :اليومي الشروق جريدة في البيئة مشكالت نشر معدل) 1

  العينة أعداد في البيئة مشكالت نشر تكرار يوضح  : (02) رقم جدول

 السنوات والفئات

 

ن.ك ن.ع.ك %   المجموع % 

ن.ك      % 

2003 34 37.77 11 12.23 45 50 

2009 36 40 9 10 45 50 

 100 90 22.23 20 77.77 70 المجموع

  

 .البيئة مواضيع نشر تكرار :ن.ك

  .البيئة مواضيع نشر عدم تكرار :ن.ع.ك
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

  

  :02  رقم الجدول تحليل

 جريدة في البيئة بمشكالت المتعلقة المواضيع نشر تكرار معدل فئة التحليل بيانات تكشف

 على البيئية المشكالت مواضيع ظهور عدد في النسبي االرتفاع عن اليومي، الشروق

 مواضيع فيها ظهرت عددا، 90 العينة لمفردات اإلجمالي العدد بلغ حيث صفحاتها،

 نشر في النسبي االرتفاع هذا أن غير ،% 77.77 بنسبة عدد 70 في البيئية المشكالت

 ونظرا بل البيئة، بمشكالت الجريدة اهتمام بالضرورة يعكس ال البيئية المشكالت مواضيع

 نشر عدم نسبة هو و،  % 22.23 الرقم يعتبر مشكالتها، و البيئة موضوع لحساسية

 اهتمام ضآلة لنا يعكس و كبيرا رقما يعتبر  العينة مفردات في البيئية المشكالت مواضيع

 .البيئة بمشكالت اليومي الشروق جريدة

 نشر مرات عدد في النسبي التقارب أعاله، الجدول في المبينة المعطيات لنا تبين كما

 العينة لنا تمثالن واللتان م 2009 و م 2003 سنتي بين فيما البيئية المشكالت مواضيع

 المشكالت مواضيع نشر مرات عدد كان م 2003 سنة في أنه نالحظ حيث للدراسة، الزمنية

 بنسبة عدد، 45 أصل من عددا 34 في المواضيع هذه ظهرت حيث نسبيا، كبير البيئية

 36 في البيئة بمشكالت المتعلقة المواضيع ظهرت فقد، م 2009 العام في أما % 75.55

 .%  80 بنسبة عدد 45 أصل من عددا
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  للدراسة قييالتطب اإلطار             _______________________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

يوضح توزيع مواضيع المشكالت البيئية المتناولة على صفحات جريدة  : (03) رقم جدول

 الشروق اليومي

�وع  2009 2003 ا���1ت وا�&1%�ت'� ا�

 % ك % ك % ك

1ص  03 4.16 10 8.62 13 6.91 

2ص  05 6.94 04 3.44 09 4.78 

3ص  04 5.55 01 0.86 05 2.65 

4ص  03 4.16 02 1.72 05 2.65 

 5.85 11 2.85 03 11.1 08  5ص

6ص  16 22.2 09 7.75 25 13.29 

7ص  04 5.55 23 19.82 27 14.36 

8ص  02 2.77 13 11.20 15 7.97 

9ص  02 2.77 26 22.41 28 14.89 

10ص  02 2.77 07 6.03 09 4.78 

11ص  / / 10 8.62 10 5.31 

12ص  / / / / / / 

13ص  / / / / / / 

14ص  / / / / / / 

15ص  / / 01 0.86 01 0.53 

16ص  / / / / / / 

17ص  09 12.50 02 1.72 11 5.85 

18ص  / / / / / / 

19ص  / / / / / / 

20ص  / / / / / / 

21ص  / / / / / / 

22ص  03 4.16 / / 03 1.59 

23ص  06 8.33 / / 06 3.19 

24ص  05 6.94 05 4.31 10 5.31 

�وع '� 100 188 100 116 100 72 ا�
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

  

  :03  رقم الجدول تحليل

 صفحات على البيئة بمشكالت المتعلقة المواضيع توزيع معدل السابق الجدول لنا يوضح

 ظهرت التي عددا 72 ال خالل من أنه اتضح حيث الدراسة، محل اليومي جريدة الشروق

 في المواضيع أغلب كانت موضوع، 188إلى التطرق تم البيئية، مواضيع المشكالت فيها

 %61.70 بنسبة البيئة، بمشكالت متعلقا موضوعا 116 حيث تناولت م 2009 سنة أعداد

 جريدة أعداد خالل من البيئية المشكالت إلى مواضيع التطرق تم أنه وجدنا حين في ،

 في زيادة على يدل ما وهو ،%38.29بنسبة موضوعا 72 إلى م 2003 لسنة الشروق

  .2009و 2003 السنتين بين ما في البيئة بمشكالت الشروق جريدة اهتمام

  

  03للجدول رقم التمثيل البياني 
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

  

  الدراسة أعداد في البيئة مشكالت احتلتها التي المساحة يوضح (04) :رقم جدول

 ا���1ت
  ا��
وات

)2�م (ك .م )2�م(م.م   % 

2003 775200 13380 1.72 
2009 820800 16866 2.05 

�وع'� 1.89 30246 1596000 ا�

 .البيئية المشكالت مواضيع مساحة :م.م

  .الجريدة أعداد لجميع الكلية المساحة :ك.م

  

  :04  رقم الجدول تحليل

احتلتها  التي المساحة لنا تبين والتي أعاله، الجدول في الموضحة للبيانات قراءتنا خالل من

 حيث الدراسة، محل اليومي الشروق جريدة أعداد صفحات على البيئية المشكالت مواضيع

 المساحة من 2 سم 30246 ب تقد مساحة خصصت قد اليومي الشروق أن جريدة نالحظ

 اإلجمالية المساحة حساب تم  2 سم 1596000 ب و المقدر العينة لمفردات اإلجمالية

 و الواحد العدد مساحة بضرب عددا، 70 والمقدرة ب بيئية مواضيع تضمنت التي لألعداد

 المساحة من  %1.89 أي بنسبة  السابقة األعداد مجموع في 2 سم 22800 ب المقدر

  .الكلية
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

 تتطرق أنها أي متخصصة، غير اليومي الشروق جريدة أن االعتبار بعين أخدنا لو حتى

 تخصيص عليها يحتم ما المجاالت، هذه تعدد ورغم المجتمع، تهم التي لمختلف المواضيع

 جدا، ضئيلة نسبة تعتبر ، %1.89 النسبة أن غير لمختلف المواضيع، محددة مساحات

 أو السياسية المواضيع :مثل األخرى لبعض المواضيع المخصصة بالمساحات مقارنة

 من الواحد العدد في صفحات كاملة عدة على تستحوذ التي و ...الرياضية المواضيع

 .الجريدة

 م، 2009 سنة أعداد في البيئية المشكالت مواضيع احتلتها التي المساحة أن ونالحظ هذا

 األولى تقدر حيث م، 2003 سنة أعداد في المواضيع لهذه الممنوحة من المساحة أكبر

 قد االختالف هذا في والسبب ، 1.72 % ب الثانية النسبة حين تقدر في ،% 2.05 بنسبة

 عدد فإن سابقا وضحنا وكما حيث كلتا السنتين، في المتناولة المواضيع عدد إلى يعود

 .2003عام في منه أكبر م 2009 العام في المتناولة المواضيع
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  للدراسة قييالتطب اإلطار       ____________      ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

  

  04للجدول رقم التمثيل البياني 

  
  

  

 

 الشروق جريدة في البيئة مشكالت مواضيع نشر موقع يوضح (05) :رقم جدول

 السنوات والفئات

  نوع الصفحة

�وع  2009 2003'� ا�

 % ك % ك % ك

 6.91 13 8.62 10 4.16 03 أولى

 87.76 165 87.07 101 88.88 64 دا�-�� 
 / / / / / / و�ط 
 5.31 10 4.31 05 6.94 05 أ��رة 

�وع'� 100 188 100 116 100 72 ا�
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

  :05  رقم الجدول تحليل

 اليومي الشروق جريدة اهتمام درجة لمعرفة عليه نعتمد مهما مؤشرا النشر موقع يعتبر

 سهولة لمدى تبعا األهمية في الواحدة الجريدة صفحات تختلف حيث البيئة، بمشكالت

 مجال في المختصين و الخبراء أجمع وقد القراء، لعادات تبعا كذلك و منها كل انقرائية

 و الوسط صفحتي ثم المطلقة، لألهمية األخيرة و األولى الصفحتين احتالل على اإلعالم

 و األخيرة ثم األولى، بالصفحة يبدأ ما عادة للجريدة المتصفح ألن الداخلية، الصفحات أخيرا

 في دائما تنشر أهمية األكثر فالمواضيع وعليه الوسط، صفحتي إلى ينتقل كثيرة أحيان في

 .الصفحات هذه

 لمواضيع معالجة الصفحات أكثر هي الداخلية الصفحات أن إلى الجدول هذا بيانات تشير و

 على البيئية المشكالت مواضيع جاءت حين في ،87.76 %نسبة بأعلى البيئية المشكالت

 نالحظ وبالمقابل %5.31بنسبة األخيرة الصفحة وعلى 6.91 %بنسبة األولى الصفحة

 الشروق جريدة توليه الذي االهتمام قلة يعكس ما وهو الوسط، صفحات على تماما انعدامها

  .البيئية المشكالت لمواضيع اليومي

 م 2009 و م 2003 السنتين بين كبير فرق ال يوجد أنه الجدول بيانات من كذلك نالحظ

 األولى المرتبة الداخلية الصفحات احتلت حيث البيئية، المواضيع نشر موقع يخص فيما

 في م، 2009 لسنة بالنسبة %87.07وبنسبة  م، 2003لسنة بالنسبة %88.88 بنسبة

 أعلى وهي م 2009 لسنة بالنسبة %8.62 األولى الصفحة على النشر نسبة بلغت حين

 نشرت قد و هذا ،%4.16 بنسبة فقط مواضيع ثالثة نشرت حيث م 2003 سنة من

  2009سنة  أما%  6.94  بنسبة 2003 األخيرة الصفحة على البيئية المشكالت مواضيع

4.31 %.  
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 للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            لجريدة الشروقتحليل مضمون 

 

 05للجدول رقم التمثيل البياني 

 
 

 

 

 

 الشروق جريدة في البيئة مشكالت مواضيع نشر جهة يوضح (06) :رقم جدول

 السنوات والفئات

 جهة الصفحة

 المجموع 2009 2003

 % ك % ك % ك

 58.51 110 65.51 76 47.22 34 صفحة يسرى

 41.48 78 34.49 40 52.78 38 صفحة يمنى

 100 188 100 116 100 72 المجموع
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 للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

  :06  رقم الجدول تحليل

 المشكالت مواضيع تتضمن التي الصفحة جهة تعد الجريدة، على الصفحة موقع إلى إضافة

 البيئية، للمشكالت اليومي الشروق جريدة توليها التي األهمية لمدى مؤشرا البيئية، أيضا

 من أكثر أهمية ليسرى للصفحة أن الباحثون يعتبر العربية المكتوبة باللغة للجرائد فبالنسبة

 الرأس اتجاه نفس في تكون ألنها ،ليسرى قراءة الصفحة لسهولة ذلك و اليمنى، الصفحة

 البيئية بالمشكالت المتعلقة المواضيع نشر جهة لنا يوضح الذي السابق القراءة والجدول أثناء

 المشكالت مواضيع نشر في تقاربا لنا تبين الدراسة، محل اليومي جريدة الشروق أعداد في

 للصفحات بالنسبة قليل ارتفاع مع الجريدة، أعداد من ليسرىو  اليمنى الصفحات على البيئية

 النشر نسبة بلغت حين في ، %58.51 األخيرة هذه على النشر نسبة بلغت حيث ،ليسرى

  .المواضيع بهذه االهتمام قلة أيضا يعكس ما هو و ، % 41.48.اليمنى الصفحات على

 في االختالف لنا توضح الجدول بيانات بأن نجد م، 2009 م 2003 سنتي بين بالفصل و

 حيث اليمنى، الصفحات على النشر غلب م 2003 سنة في حيث النشر بينهما، جهة

 47.22 مقابل ،% 52.78  بنسبة البيئية المتعلقة بالمشكالت المواضيع عليها نشرت

 ليسرى الصفات على منشورة أغلب المواضيع كانت حين في ،ليسرى للصفحات بالنسبة%

 اليمنى، للصفحات بالنسبة %34.48 مقابل  %65.51 بنسبة وذلك م، 2009 العام في

 البيئة سنة بمشكالت اليومي الشروق جريدة اهتمام في طفيفة زيادة على يدل ما وهو

  .م 2003 بسنة مقارنة م2009
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 للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

  

  جريدة صفحات على البيئة مشكالت مواضيع نشر موقع يوضح (07) :رقم جدول

  

  :07  رقم الجدول تحليل

 الواحدة، الصفحة على موقعها خالل من كذلك المنشورة المواضيع أهمية تحديد يتم

 ينشر الذي الموضوع من أكبر أهمية على يستحوذ الصفحة أعلى في فالموضوع المنشور

 ليس و األسفل إلى األعلى من بالقراءة يبدأ للجريدة ألن المتصفح الصفحة، أسفل في

 .العكس

صفحات  على البيئية المشكالت مواضيع نشر موقع لنا يبين والذي السابق، الجدول وبيانات

 مواضيع نشر نسب في التقارب كذلك لنا توضح الدراسة، محل اليومي الشروق جريدة أعداد

 بنسبة وذلك الصفحة، أسفل في النشر نسبة غلبة مع الصفحات، على المشكالت البيئية

 أعلى في البيئية المشكالت مواضيع نشر نسبة هي و ،%47.87نسبة مقابل ،52.12%

 بالمشكالت اليومي الشروق جريدة توليه االهتمام الذي نقص على دليل هو و الصفحة

 .البيئية

  

  

  

 السنوات والفئات

 الموقع

 المجموع 2009 2003

 % ك % ك % ك

 47.87 90 43.10 50 55.55 40 في أعلى الصفحة

 52.12 98 56.89 66 44.45 32 في أسفل الصفحة

 100 188 100 116 100 72 المجموع
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

الصفحة  أعلى في المنشورة المواضيع جاءت م 2003 سنة أعداد في أنه نالحظ ذلك رغم و

 نسبة هي و نسبة أكبر كانت م 2009 العام في حين في، %55.55 هي و نسبة بأعلى

   تناقص على يدل فإنما شيء على دل إن هذا و، %56.89 بنسبة أسفل الصفحة في النشر

 فيما البيئة بالمشكالت المتعلقة للمواضيع اليومي الشروق جريدة طرف من الممنوح االهتمام

  م 2009 و م 2003 السنتين بين

  

  07للجدول رقم التمثيل البياني 
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

  :المنشورة للمواضيع المصاحبة اإلبراز وسائل) 2

  

  المستخدم العنوان شكل يوضح (08) :رقم جدول

  

  :08  رقم الجدول تحليل

 البيئية، بالمشكالت المتعلقة للمواضيع المصاحبة العناوين شكل السابق الجدول لنا يبين

 من نالحظ حيث ، الدراسة محل اليومي الشروق جريدة أعداد خالل من تم تناولها والتي

 استخدام كان حين في ، %1.06 بنسبة وذلك ينعدم، كاد أن استخدام المانشيت البيانات

 نسبة هي نسبة أعلى وكانت ، %18.08 بنسبة ، والممتد% 18.61بنسبة الرئيسي العنوان

  .%62.23قدرت ب والتي العادي العنوان

  

  

  

 السنوات والفئات

 العنوان المستخدم

 المجموع 2009 2003

 % ك % ك % ك

 1.06 02 1.72 02 / / مانشيت

 18.61 35 21.55 25 13.88 10 رئيسي

 18.08 34 12.07 14 27.77 20 ممتد
 62.23 117 64.65 75 58.33 42 "�دي

�وع'� 100 188 100 116 100 72 ا�
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

 يعتبر ،المكتوبة اإلعالم وسائل في المنشورة للمواضيع مصاحبة إبراز كوسيلة العنوان و

 في كبير دورا العنوان شكل يلعب حيث المنشور، الموضوع أهمية لمعرفة عليه مؤشرا يعتمد

 لكونه إثارة العناوين أكثر المانشيت ويعتبر معين، موضوع لقراءة القارئ وجذبه إثارة اهتمام

 هي بالمانشيت المصحوبة فالمواضيع ولهذا كاملة، عرض الصفحة عريض ويشغل عنوان

 وتختلف المهمة، المواضيع يصحبان والممتد كذلك العنوان الرئيسي أهمية، األكثر المواضيع

 .الختالف العنوان المصاحب تبعا موضوع كل أهمية

 توليه الذي االهتمام قلة توضح سابقا، تحليلها تم والتي السابق الجدول في المبينة والبيانات

متعلقة  وكانت فقط مرتين إال المانشيت استخدام يتم لم حيث البيئة، بمشكالت الشروقجريدة 

 عدا وبشرية، مادية خسائر من صاحبها وما الزالزل في متمثلة البالد طبيعية أصابت بكوارث

 مصاحبة مع األولى الصفحة في تنشر جعلها ما وهو تنجر عنها، المشاكل التي عن

 .لها المانشيت

 سنتي بين البيئية بالمشاكل المتعلقة للمواضيع المصاحبة العناوين نوع بين قارنا ما وٕاذا

 كان حين في تماما، المانشيت استخدام انعدم 2003 سنة في أنه نجد م، 2009 م و2003

 ،% 27.77 ب الممتد تالها ثم ،% 58.33 وهي نسبة العادي بأكبر العنوان استخدام

 هي نسبة أعلى كانت م 2009 سنة في في حين ،% 13.88 بنسبة الرئيسي العنوان وأخيرا

 ثم ،% 21.55 بنسبة العنوان الرئيسي ثم ،% 64.65 ب قدرت والتي العنوان العادي

   يعود السبب في ذلك و ،% 1.72 ب المانشيت وأخيرا ،% 12.07 بنسبة الممتد العنوان
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

أصابت  التي الزالزل مثل الطبيعية الكوارث وخصوصا البيئية، المشكالت بروز زيادة إلى

  .م2003م مقارنة ب 2009الجزائر خالل عام 

  

  08للجدول رقم التمثيل البياني 
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            الشروقتحليل مضمون لجريدة 

  

 العناوين في األلوان استخدام مدى يوضح (09) :رقم جدول

  

  :09  رقم الجدول تحليل

معينة،  مواضيع إلى انتباههم ولفت القراء، لجذب المكتوبة اإلعالم وسائل في األلوان تستخدم

 إبراز كوسيلة والعنوان أكثر، األلوان استعملت كلما مهما، الموضوع كان فكلما وعليه

 بمعرفة لنا يسمح مؤشر فهي وعليه للقراء، جاذبيته من فيه المستخدمة تزيد األلوان للموضوع

  .اليومي الشروق جريدة طرف من للمشكالت البيئية المعطاة األهمية

 بتحليلها قمنا التي اليومي الشروق جريدة أعداد استخدام مدى لنا يوضح السابق والجدول

 خالل من نستشف والذي .البيئة بمشكالت المتعلقة للمواضيع المصاحبة العناوين لأللوان في

 بدون صدرت التي العناوين نسبة بلغت حيث المواضيع، بهذه الواضح االهتمام، قلة بياناته

 في إحصائها، تم التي العناوين معظم تمثل والتي %92.55ب  قدرت عالية نسبة ألوان

  .%7.45النسبة مثلته ما وذلك فقط موضوعا 15 عناوين في األلوان استخدمت حين

  

 السنوات والفئات

 األلوان

 المجموع 2009 2003

 % ك % ك % ك

 7.45 14 8.63 10 5.55 04 استخدام األلوان

األلوان عدم استخدام  68 94.44 106 91.37 174 92.55 

 100 188 100 116 100 72 المجموع
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 للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

 أي نجد فال بينها، قارنا ما إذا م، 2009 و م 2003 للسنتين بالنسبة الحال وكذلك

 لسنة بالنسبة ،%94.44بنسبة، ألوان بدون صدرت العناوين أن معظم حيث اختالف،

 في األلوان استخدام تم وبالمقابل م، 2009 لسنة بالنسبة %91.37 ونسبة م، 2003

 ونسبة م 2003 لعام ، بالنسبة%5.55بنسبة البيئية المشكالت لمواضيع المصاحبة العناوين

 .م2009 بالنسبة% 8.63

 

  09للجدول رقم التمثيل البياني 
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

  

  البيئية المشكالت لمواضيع المصاحبة والرسومات الصور يوضح (10) :رقم جدول

  

  :10  رقم الجدول تحليل

 أكثر الصورة تأثير بأن القول إلى العلماء بعض يذهب بل القارئ، على كبير تأثير للصورة

 التي اإلبراز وسائل أهم من تعتبر والرسومات فالصورة ولذلك المطبوعة، الكلمة من تأثير

  .عليه والتشويق الحيوية وٕاضفاء معين موضوع الصحفي إلبراز يستخدمها

 بمشكالت المتعلقة المواضيع أغلب لنا تظهر أعاله، المبينة الجدول بيانات إلى وبالرجوع

 ،76.06% بنسبة وذلك رسومات، أو صور بدون الجريدة صفحات على نشرت البيئة،

 محل الشروق جريدة أعداد في المنشورة المواضيع عدد لنا تمثل التي 23.94 %نسبة مقابل

  .أو رسومات صور تصاحبها والتي الدراسة،

 نسبة أكبر كانت حيث ،حدا على كل م 2009 و م 2003 لسنتي بالنسبةالشيء  ذات وهو

 م 2003 سنة في أنه حيث رسومات، أو صور بدون المنشورة المواضيع من نصيب هي

 ،13.38 % نسبتي مقابل 69.82% نسبة نجد م 2009 سنة وفي .% 86.11 نسبة نجد

   على م 2009 و م 2003 لسنتي رسومات أو التي صاحبتها صور للمواضيع % 30.18

  

 السنوات والفئات
 الصور والرسومات

 المجموع 2009 2003
 % ك % ك % ك

 23.94 45 30.18 35 13.38 10 توجد صور ورسومات
 76.06 143 69.82 81 86.11 62 التوجد صور و رسومات

 100 188 100 116 100 72 المجموع
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

 لمواضيع اليومي الشروق جريدة توليه الذي االهتمام ضآلة مجددا لنا يعكس ما التوالي هذا

  .م2009 سنة غاية إلى م 2003 سنة منذ المشكالت البيئية

  

  10للجدول رقم التمثيل البياني 
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

  

  البيئية المشكالت لمواضيع المصاحبة والرسومات الصور نوع يوضح (11) :رقم جدول

  

 

  :11  رقم الجدول تحليل

لمواضيع  المصاحبة الرسومات أو الصور نوع أعاله، الجدول في الموضحة البيانات لنا تبين

 هذه، دراستنا في تحليلها تم التي اليومي الشروق جريدة أعداد في البيئية المشكالت

 بعض يرى إذ التوضيحية، الرسوم تأثير عن يختلف الفوتوغرافية تأثير الصورة أن فالمعروف

 الفوتوغرافية، الصورة من مشاهديها نفوس في تأثيرا أكثر التوضيحية تكون أن الرسوم العلماء

 من الموضوع تتناول فقد التوضيحية الرسوم جامد أما بشكل تنقل الواقع األخيرة هذه كون

تفرض طبيعة الموضوع في حد ذاته نوع الرسوم أو  كما هذا حيوي، وبشكل زوايا عدة

 .الصور التي تصاحبه

   لنا شكلت التي أعدادها خالل ومن اليومي الشروق جريدة أن نجد الجدول بيانات وبقراءة

البيئية  المشكالت لمواضيع مصاحبة إبراز كوسيلة الفوتوغرافية الصورة وظفت عينة الدراسة،

   استعملت حين في ، %  95.83 وهي المستخدمة الصور معظم مثلت كبيرة بنسبة
  

 السنوات والفئات
 نوع الصور والرسومات

 المجموع 2009 2003
 % ك % ك % ك

 95.83 46 100 37 81.82 09 صور فوتوغرافية
 4.17 02 / / 18.18 02 صور توضيحية

 100 48 100 37 100 11 المجموع
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

 واقعية صور الفوتوغرافية الصور معظم فقط تضمنت % 4,17 بنسبة الرسومات التوضيحية

  .في الجريدة تناولها التي تم البيئية للمشكلة

 توضيحي رسم وال تستخدم لم م 2009 سنة في أنه نجد كذلك، الجدول بيانات خالل ومن

 استخدمت حين في فوتوغرافية، صور هي المصاحبة الصور جل كانت واحد، حيث

 للصور  %81.82 مقابل ، % 18.18 بنسبة م 2003سنة في ضيحيةالتو  الرسومات

 في اجتهادها عدم وبالتالي البيئة، الجريدة بمشكالت اهتمام قلة يعكس وهذا ما الفوتوغرافية،

 بالصور مقارنة لفترة طويلة عالقة باألذهان تبقى والتي التوضيحية الرسوم استخدام

  .الفوتوغرافية

  11للجدول رقم التمثيل البياني 
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

 البيئية المشكالت لمواضيع المصاحبة والرسومات الصور موقع يوضح (12) :رقم جدول

 الشروق صفحات جريدة على

  

  :12  رقم الجدول تحليل

 على البيئية المشكالت لمواضيع المصاحبة والرسومات الصور موقع السابق الجدول لنا يبين

لبياناته  قراءتنا خالل ومن حيث بتحليلها، قمنا التي اليومي الشروق جريدة صفحات أعداد

 بنسبة وذلك الصفحة، أعلى في جاءت المصاحبة الصور والرسومات أن معظم نالحظ

 أسفل في جاءت التي المصاحبة الصور والرسومات بلغت نسبة حين في ، % 79.16

 أعلى في المنشورة على المواضيع بتركيز الجريدة يفسر وهذا ، % 20.83 الصفحة

 مجددا لنا ما يعني وهذا أكثر لقراءتها، الجمهور لجدب برازإ بوسائل ومصاحبتها الصفحات

  .المشكالت البيئة بمواضيع الجريدة توليه الذي االهتمام قلة

 يقم لم األولى السنة في أنه نالحظ ، م 2009 و م 2003 الدراسة سنتي بين وبالمقارنة 

 للمواضيع مصاحبة جميعها كانت حيث والرسومات بالصور واحد وال موضوع إصحاب

 أن نجد حين في  %22.91 ب قدرت بنسبة الصفحة، في أعلى البيئة بمشكالت المتعلقة

  الصفحة أسفل في المنشورة للمواضيع الصور والرسومات المصاحبة من %27.02 نسبة
  

 السنوات والفئات
 الموقع

 المجموع 2009 2003
 % ك % ك % ك

 79.16 38 72.98 27 100 11 في اعلى الصفحة
 20.83 10 27.02 10 / / في اسفل الصفحة

 100 48 100 37 100 11 المجموع
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

 المنشورة للمواضيع المصاحبة للصور والرسومات % 72.98 نسبة مقابل م، 2009 للعام 

 الذي االهتمام في تزايد على ظهور يدل بين السنتين، طفيف تغير وهو الصفحة، أعلى في

  .البيئة بمشكالت المتعلقة للمواضيع الدراسة محل الجريدة توليه

  

  12للجدول رقم التمثيل البياني 
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

  

 جريدة في البيئية المشكالت مواضيع عرض في المستخدمة الصحفية القوالب 2.1

 :الشروق

  

 البيئة مشكالت عرض في المستخدمة الصحفية القوالب أنواع يوضح (13) :رقم جدول

  .اليومي جريدة الشروق في

 السنوات والفئات

 القوالب الصحفية

 المجموع 2009 2003

 % ك % ك % ك

 50 94 55.17 64 41.60 30 خبر

 1.59 03   4.16 03 مقال

 3.37 07 3.45 04 4.16 03 تحقيق

 9.04 17 10.34 12 6.94 05 تعليق

 29.78 56 29.31 34 30.55 22 تقرير صحفي

 4.78 09 0.86 01 11.11 08 كاريكاتير

 0.53 01 / / 1.38 01 عمود صحفي

 / / / / / / روبورتاج صحفي

 / / / / / / بورتري

 0.53 1 0.86 01 / / حديث صحفي

 100 188 100 116 100 72 المجموع

  

  :13  رقم الجدول تحليل

 القوالب الصحفية المستخدمة في عرض مشكالت البيئة في جريدة الشروق أنواعيوضح 

  .اليومي
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

 من البيئة مشكالت عرض في المستخدمة الصحفية القوالب أنواع السابق، الجدول لنا يبين

 قالب استعمال نسبة ارتفاع نالحظ حيث الدراسة، محل اليومي الشروق جريدة خالل أعداد

 التعليق ثم ، %29.78 بنسبة الصحفي التقرير يليه ثم ، % 50  : ب قدرت بنسبة الخبر

 الصحفي و المقال ثم كل من الحديث  ثم التحقيق الصحفي ثم الكاريكاتير ثم الصحفي

 :التوالي  على التالية بالنسب الصحفي العمود

مع غياب كل من الريبورتاج و  . 0.53% ، 1.59% ، 3.37% ، 4.78% ، 9.04%

  .البورتري

الجدول  بيانات أن غير واحد، صحفي قالب من ألكثر اليومي الشروق جريدة استخدام رغم

 الخبر على الجريدة ركزت حيث المواضيع، معظم على اإلخباري الطابع غلبة لنا توضح

 واإليصال النقل على أكثر يعتمدان قالبان وهما البيئية، المشكالت نقل مواضيع في والتقرير

 في التنويع أن رغم وتحليلها، الموضوع حيثيات في أو الغوص التحليل أو التفسير دون

 الحساسة المواضيع من النوع أكثر ذلك يخدم الصحفية، القوالب مختلف استعمال

آراء لدهم حول المشكالت  تشكيل في والمساهمة القراء على التأثير البيئية، ألن كالمشكالت

  .واحد صحفي قالب من أكثر استخدام تم إذا اكبر البيئية، يكون

 في التنوع أيضا نالحظ م 2009 و م 2003 سنتي في الجدول بيانات بين بالمقارنة و

   الخبر وهما اإلخباري، الطابع ذات القوالب على التركيز مع الصحفية، استخدام القوالب
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 بنسبة والتقرير %41.60 بنسبة الخبر استخدام تم م 2003 في سنة نجد حيث ، التقرير و

 والعمود والكاريكاتير الصحفي والتعليق الصحفي التحقيقنسب  تراوحت حين في 30.55%

 خانة في كما نالحظ ،%1.38 ،%11.11 ،%6.94 و %4.16 مابين الصحفي والمقال 

للمواطنين  شكاوي شكل في جاءت البيئية بالمشكالت متعلقة مواضيع "... نذكر أخرى "

 غياب مع % 1,55 ب قدرت بنسبة وذلك والمختصين، للمسؤولين مفتوحة رسائل وكذلك

 .الستخدام الريبورتاج والبور تري والحديث الصحفي كلي

 ،%55.17 الخبر :التالي بالترتيب الصحفية القوالب استخدام تم فقد م 2009 سنة في أما

 ،%3.45 الصحفي التحقيق ، %10.34 الصحفي التعليق ،%29.31 التقرير الصحفي

 المقال من لكل كلي غياب مع %0.86 وهي النسبة بنفس والحديث الصحفي والكاريكاتير

 . والريبورتاج الصحفي العمود الصحفي والبور تري

 الصحفية للقوالب مختلفة أنواع استخدام في النسب اختالف ورغم أنه فالمالحظ عليه و

 بأعلى الخبري القالب استخدام في متوافقان أنهما غير م 2009 و م2003خالل سنتي 

  .نسبة
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  : الشروق جريدة في المتناولة البيئية المشكالت مواضيع 1.3
  

  الشروق جريدة في المتناولة البيئية المشكالت مواضيع يوضح (14) :رقم جدول

 السنوات والفئات

 المواضيع

 المجموع 2009 2003

 % ك % ك % ك

 18.08 34 15.51 18 22.22 16 التلوث بصفة عامة

الطبيعيةلة الموارد ق  12 16.66 20 17.24 32 17.02 

 2.12 04 1.72 02 2.77 02 تلوث البيئة البحرية

 3.72 07 1.72 02 6.94 05 تلوث المياة

 0.53 01 0.86 01 / / تلوث الهواء

 11.17 21 15.51 18 4.16 03 تلوث الغذاء

 0.53 01 / / 1.38 01 تلوث التربة

 2.12 04 1.72 02 2.77 02 التلوث الصناعي

 1.59 03 1.72 02 1.38 01 التلوث اإلشعاعي

 3.72 07 0.86 01 8.33 06 النفايات

 10.10 19 10.34 12 9.72 07 الكوارث الطبيعية

 / / / / / / تأكل طبقة األزون

 5.31 10 3.44 04 8.33 06 إرتفاع درجة الحرارة

 6.91 13 10.34 12 1.38 01 الحرائق

 1.06 02 / / 2.77 02 إنقراض الحيونات

 9.04 17 13.34 12 6.94 05 األمطار الحمضية

 6.91 13 8.66 10 4316 03 نهب الثروات الطبيعية

 100 188 100 116 100 72 المجموع
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  :14  رقم الجدول تحليل

 المتناولة البيئية المشكالت مواضيع لنا يبين وهو السابق، الجدول لبيانات قراءتنا خالل من

 تناولت أكثر بصفة لكن مختلفة، بيئية مشاكل عدة إلى تطرقت أنها نجد جريدة الشروق، في

 عموما تمثلت ،%18.08 ب قدرت بنسبة عامة بصفة بالتلوث الجريدة المواضيع المتعلقة

 مصدر تكون والتي .الخ...كالمستشفيات العمومية وتلوث المؤسسات المحيط، تلوث في

 الموارد بقلة المتعلقة المواضيع إلى إضافة على صحتهم مصدر خطر وكذلك للناس، إزعاج

 نقص إلى المواضيع هذه أغلب وقد تطرقت ،%17.02بنسبة الجريدة تناولته حيث الطبيعية،

 كما المناطق، هذه على سكان الحياة مما يصعب معينة، مناطق في والغاز والكهرباء الماء

 هذه جاءت جل وقد ،%11.17 ب قدرت بنسبة الغداء بتلوث المتعلقة القضايا عولجت

على  الحجز وكذلك الغذائية، بالتسممات الناس إصابة عن أخبار شكل في المواضيع

 .األطعمة الفاسدة الموجهة لالستهالك

الكوارث  موضوع :يلي كما متفاوتة ضعيفة بنسب جاءت فقد األخرى، المواضيع باقي أما

 والتقلبات الطوفانية واألمطار والصواعق والفيضانات الزالزل في تمثلت والتي الطبيعية،

 ،%10.10 نسبة على حاز والذي السواحل على البحر كهيجان عنها وما يترتب الجوية،

 المنشآت أو الغابات حرائق عن أخبار عن عبارة جلها بالحرائق وكانت المواضيع المتعلقة

 رمال خصوصا و الطبيعية الثروات نسبة نهب نفس وهي %6.91 بنسبة جاءت فقد

   بنسبة الجريدة تناولته "االحتباس الحراري"حرارة األرض  درجة ارتفاع موضوع الشواطئ،
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 ،%3.72 النسبة وهي على نفس المياه وتلوث النفايات موضوعي حاز كما  5.31%

التلوث  ثم ،%2.12بنسبة الصناعي والتلوث البحرية البيئة تلوث موضوعي وأيضا

  .%1.06 بنسبة الحيوانات وانقراض  %1.59 بنسبة اإلشعاعي

 اختالفات نالحظ ، م 2009 و م 2003 سنتي خالل المتناولة المواضيع بين وبالمقارنة

 تلك هي تناوال المواضيع أكثر كانت فقد م 2003 سنة ففي المواضيع، في ترتيب كثيرة

 :التالية بالنسب تناولها تم حيث الطبيعية، الموارد عامة وقلة بصفة المتعلقة بالتلوث

   :مابين تناولها تراوحت نسب فقد األخرى المواضيع باقي إنما .  % 16.66،  22.22%

  .األوزون طبقة وتآكل الهواء تلوث لموضوعي كلي غياب مع % 9.72 و 1.38%

 والتلوث الطبيعية، الموارد قلة هي تناوال المواضيع أكثر كانت فقد م 2009 سنة في أما

 الشروق جريدة أعداد تطرقت حيث الطبيعية والحرائق،والكوارث  الغداء وتلوث عامة بصفة

 ،%9.29 ،%9.27 ،%10.31 ،%13.94:التاليةبالنسب  المواضيع لهذه اليومي

 غياب مع ،%0.52 ،%1.03 مابين المواضيع األخرى نسب تراوحت حين في . 6.18%

  .وتآكل طبقة األوزون وانقراض الحيوانات بتلوث التربة المتعلقة للمواضيع كلي
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  :المواقف  و األهداف 4.1

 المنشورة المواضيع من المرجوة األهداف يوضح (15) :رقم جدول

  

  

  :15  رقم الجدول تحليل

 بالكشف نقوم اليومي، الشروق جريدة صفحات على المنشورة اإلعالمية المادة موقف لمعرفة

 الدراسة هذه في تحديدها وتم المنشورة، اإلعالمية المادة هذه من المرجوة األهداف عن

 عرض التغير، إلى الدعوة معينة، إجراءات تأييد قائمة، ممارسات انتقاد :هي أهداف بخمس

  .التوعية بقصد مخاطر وشرح للوقائع تقريري

 المشكالت مواضيع من المرجوة األهداف لنا يوضح والذي السابق، الجدول بيانات بينت وقد

 اليومي الشروق جريدة أن الدراسة، محل اليومي الشروق جريدة أعداد في المنشورة البيئية

 في ،% 55.85 بنسبة وذلك بها، المنشورة المواضيع ألغلب للوقائع تقريري بعرض قامت

 أما ،%  22.34 نسبة قائمة ممارسات انتقاد إلى تهدف التي المواضيع تتجاوز لم حين

   تأييد أو التوعية، بقصد معينة مخاطر شرح أو التغير، إلى الدعوة إلى تهدف التي المواضيع
  

  السنوات و الفئات
  األهداف

 المجموع 2009 2003
 % ك % ك % ك

 22.34 42 19.82 23 26.38 19 انتقاد ممارسات قائمة
 2.65 05 / / 6.94 05 تأييد إجراءات

إلى التغيرالدعوة   11 15.27 08 6.89 19 10.10 
 55.85 105 62.93 73 44.44 32 عرض تقريري للوقائع

 9.04 17 10.34 12 6.94 05 شرح مخاطر بقصد التوعية
 100 188 100 116 100 72 المجموع



98 

 

  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

 وهذا،  % 2.65، % 9.04،% 10.10 وهي ضعيفة بنسب جاءت فقد معينة، إجراءات

 تتسم الشروق جريدة التوالي على في البيئية المشكالت مواضيع تناول أن على يدل

  .وشرحه وتحليله الموضوع في التعمق دون والتوصيل، النقل على تعتمد فهي بالسطحية،

 نسبة بلغت فقد م، 2003 لسنة فبالنسبة الدراسة، سنتي مستوى على األمر يختلف وال

 انتقاد إلى مضامينها هدفت التي المواضيع أما ،% 44.44 للوقائع التقريري العرض

 المنشورة المواضيع مضامين هدفت حين في ،% 26.38 نسبة بلغت فقد قائمة ممارسات

 التوعيةبقصد  مخاطر وشرح معينة إجراءات تأييد ، أما% 15.27التغير إلى الدعوة إلى

6.94 %.  

 كان والتي المنشورة، البيئية المشكالت مواضيع نسبة بلغت فقد م 2009 لسنة بالنسبة أما

 التي وهي %19.82 نسبة تلتها ثم، % 62.93 للوقائع تقريري عرض مجرد منها الهدف

 التوعية بقصد مخاطر شرح تلتها ثم قائمة، ممارسات انتقاد إلى هدفت التي المواضيع تمثل

 نسبة تماما انعدمت حين في، %6.89 بنسبة التغير إلى الدعوة وأخيرا، %10.34 بنسبة

  . معينة إجراءات تأييد

  15للجدول رقم التمثيل البياني 
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  المنشورة البيئية المشكالت من الجريدة موقف يوضح (16) :رقم جدول

  

  :16  رقم الجدول تحليل

يمكننا  الشروق، جريدة في البيئية بالمشكالت المتعلقة المواضيع من الهدف معرفة خالل من

 والذي السابق، الجدول في نجد حيث المواضيع، هذه من الجريدة تتخذه الذي الموقف تحديد

 من الجريدة موقف أن المنشورة، البيئية المشكالت من الشروق جريدة لنا موقف يوضح

 ايجابيا موقفها كان حين في % 57.45 وهي نسبة سلبي بأعلى جاء المشكالت البيئية

 نقل ومجرد سطحية المتناولة النسبة أغلب المواضيع سبب ارتفاع ويعود ،% 42.55 بنسبة

 الموقف عن تعبر األهداف التي حين تفاوتت في إزاءها، موقف اتخاذ دون للوقائع وسرد

 معقولة، أيضا نسبة والتي تعتبر %42.55النسبة أعطانا ما وهو تناولها، نسب في االيجابي

التي  نقل األخبار على أكثر تعتمد إخبارية يومية جريدة اليومي، الشروق جريدة لكون نظرا

  .والمواقف اآلراء وٕابداء فيها التعمق إلى تفتقر

  

 السنوات والفئات
 الموقف

 المجموع 2009 2003
 % ك % ك % ك

 42.55 80 34.48 40 58.55 40 إيجابي
 57.45 108 65.52 76 44.45 32 سلبي

 100 188 100 116 100 72 المجموع
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التي  المواقف في اختالفا لنا توضح السابق الجدول فبيانات الدراسة، سنتي مستوى على أما

 المنشورة، البيئية بالمشكالت المتعلقة المواضيع مضامين من اليومي الشروق جريدة اتخذتها

 بنسبة ايجابي موقف ذات المنشورة المواضيع أغلب كانت م 2003 سنة في أنه نجد حيث

 العكس، فنجد م 2009 سنة في أما السلبي، للموقف %44.45% نسبة مقابل 58.55%

 ما وهو السلبي، للموقف %65.52 فقط مقابل %34.48االيجابي الموقف نسبة بلغت حيث

 السطحية المعالجة على لم تعتمد م 2003السنة خالل اليومي الشروق جريدة أن لنا يدل

 من حصتها وأعطتها. بشكل أعمق المواضيع معظم تناولت بل كبير بشكل البيئية للمواضيع

 التقريري العرض 2009  سنة في اعتمدت حين في .حولها اآلراء إبداء و والتحليل الشرح

 .أكبر بشكل للوقائع
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2.    ����� ����
  :ا�����  ا�

 تنمية في المكتوبة الصحافة تؤديه أن يمكن الذي الكبير الدور عن النظرية الدراسة كشفت

 حثهم وكذلك البيئية، المشكالت حول وأفكار آراء وخلق المجتمع، أفراد لدى البيئي الوعي

 بأبسط ولو وحمايتها البيئة، تواجه التي للمشكالت التصدي في الفعالة المشاركة على

 بعض مخاطر وشرح الصحيحة، البيئية بالمعلومات تزويدهم خالل من ذلك ويتم السلوكيات،

 على السلبي وتأثيرها قصد، غير عن أو قصد عن سواء األفراد، يسلكها التي السلوكيات

 .اإلنسان على أضرارها وانعكاس المشكالت، هذه عن المترتبة اآلثار وكذلك البيئة،

 أفراد خلق على القدرة لها وبالتالي جمهورها، في التأثير على القدرة لها المكتوبة فالصحافة

  .بيئي بوعي يتمتعون

 الكيفية معرفة محاولة على التركيز تم المتبع، والمنهج الحالية، الدراسة أهداف من وانطالقا

 الصحافة عن كنموذج بيتنا، تواجه التي المشكالت اليومي الشروق جريدة بها تعالج التي

 جريدة اهتمام حجم حول دارت تساؤالت عدة الدراسة هذه أثارت وقد المكتوبة، الجزائرية

 البيئية والمواضيع المشكالت هذه لعرض المستخدمة والقوالب البيئة، بمشكالت الشروق

  .المطروحة البيئية المشكالت من الشروق جريدة موقف وأخيرا الجريدة في المتناولة

 الشروق جريدة أعداد مضمون تحليل على تساؤالتال هذه صحة من للتحقق االعتماد تم وقد

 النتائج إلى التوصل تم فقد الدراسة تساؤالتل ووفقا الدراسة، عينة خالل من المحددة اليومي،

 :التالية

 المؤشرات أكدت فقد البيئة، بمشكالت اليومي الشروق جريدة اهتمام بحجم يتعلق فيما )1

   العنوان المصاحبة اإلبراز ووسائل النشر موقع والمساحة، التكرار، حجم( :وهي وظفناها التي
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 بمشكالت اليومي الشروق جريدة اهتمام حجم في االنخفاض على ،) والرسومات والصور

  .البيئة

 أن إال عددا، 90 إلى وصلت للتحليل خضعت التي لألعداد اإلجمالي العدد أن من فبالرغم

 عدد أن كما .عددا 70 يتعد لم البيئية المشكالت مواضيع تضمنت التي األعداد عدد

 ما وهو الواحد، العدد في موضوعين حوالي أي موضوع 188 يتعد لم المنشورة المواضيع

  .البيئة لمشكالت الشروق جريدة تغطية حجم في االنخفاض حقيقة يبين

 والتي الكلية الجريدة بمساحة مقارنة صغيرة المواضيع هذه احتلتها التي المساحة أن كما

 لم حيث الحياة، نواحي مختلف تمس والتي األخرى المواضيع مختلف الجريدة فيها تنشر

 نشرت الجريدة في المتناولة المواضيع أغلب أن إلى إضافة ،%  1,89 المساحة هذه تتعد

 ورغم، % 52.12 بنسبة الصفحة أسفل في ونشرت، % 87.86 بنسبة داخلية صفحات في

 في اليومي الشروق جريدة أعداد في نشرت البيئة بمشكالت المتعلقة المواضيع أغلب أن

 على دل إن السابقة المؤشرات مجموع أن إال، % 58.51 ب قدرت بنسبة اليسرى الصفحة

  .المواضيع بهذه الجريدة اهتمام حجم انخفاض على يدل فإنما شئ

 العادي العنوان الشروق جريدة استخدمت فقد المصاحبة، اإلبراز وسائل الستخدام بالنسبة أما

 بنسبة ألوان بدون جلها جاءت كما، % 62.29 بنسبة المنشورة المواضيع معظم في

 رسومات أو صور بدون البيئية المشكالت مواضيع معظم جاءت كما، % 92.55

 المشكالت بمواضيع الجريدة اهتمام انخفاض على يدل ما وهو، % 76.06 بنسبة توضيحية

  .البيئية

 بأنالقائل  تساؤل األولال تحقق عدم لنا يتضح السابقة، المؤشرات نتائج خالل من

 تبين حيث لها، الشروق جريدة معالجة خالل من االهتمام من بقدر تحظى البيئية المشكالت

  .البيئية بالمشكالت االهتمام قليلة اليومي الشروق جريدة أن الدراسة
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

 مواضيع لتغطية صحفية قوالب لعدة اليومي الشروق جريدة استخدام من الرغم على) 2

 التقرير يليها، % 50بنسبة  استخداما القوالب أكثر كان الخبر أن إال ,البيئية المشكالت

 دون واألحداث للوقائع الحي بالنقل يهتم خبري نوع أيضا والذي يعتبر، % 29.78بنسبة 

 بنسب استخدمت فقد األخرى القوالب بقية أما وتفسيرها، وشرحها تحليلها على التركيز

 قوالب تستخدم اليومي الشروق جريدة بأن القائل الثاني تساؤلال أيضا ينفي ما وهو ضعيفة،

 على أكثر تركز اليومي الشروق فجريدة .البيئة لمشكالت تغطيتها في مختلفة صحفية

 األخرى الصحفية القوالب أن بالرغم البيئة، لمشكالت معالجاتها في الخبري القالب استخدام

  .والتحليل والتفسير الشرح تتطلب التي المواضيع هذه لمثل أكثر مناسبين والتحقيق كالمقال

 التلوث حول يدور الشروق جريدة في المتناولة المواضيع معظم أن الدراسة هذه أوضحت) 3

 المواضيع هذه تناولت حيث الكريهة، الروائح وانتشار بالقاذورات، المحيط كتلوث عامة بصفة

 من الطبيعية الموارد ونقص بقلة المتعلقة المواضيع وكذلك، % 18.08 وهي نسبة بأكبر

 الغذاء، بتلوث المتعلقة المواضيع تلتها ثم، % 17.02 بلغت بنسبة كهرباء و وغاز ماء

 الجريدة تناول جاء حين في وغيرها، واألمطار والفيضانات الزالزل مثل الطبيعية الكوارث

 المياه وتلوث الحراري واالحتباس الحرائق مثل األخرى البيئية المشكالت لباقي ضعيف بشكل

األوزون،  طبقة تآكل مثل المواضيع بعض إلى تتطرق لم حين في .الخ....الصناعي والتلوث

 معالجاتها في أكثر تتناول اليومي الشروق جريدة بأن القائل الثالث تساؤلال يثبت ما وهذا

  .التلوث مواضيع في أغلبها والمتمثلة المحلية البيئية المشكالت

 مشكالت من اليومي الشروق جريدة اتخذته الذي الموقف أن الدراسة بيانات من اتضح) 4

 للمواضيع تقريري عرض شكل في المعالجة المواضيع معظم جاءت حيث سلبيا كان البيئة

 وانتقاد معينة، إجراءات تأييد في والمتمثلة األخرى األهداف نسب وتفاوتت، %55.85 بنسبة

  جميعها لكنها التوعية، بقصد مخاطر وشرح قائم وضع تغير إلى والدعوة قائمة ممارسات
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  للدراسة قييالتطب اإلطار____________             ___________________________            تحليل مضمون لجريدة الشروق

 القائل الرابع تساؤلال ينفي ما وهو للوقائع، التقريري العرض إلى نسبة منخفضة نسب كانت 

 نسبة كون من الرغم فعلى  .ايجابي بشكل البيئة مشكالت تعالج اليومي الشروق جريدة بأن

 فجريدة ومنه الغالبة، هي السلبي الموقف نسبة أن غير نسبيا، مرتفعة االيجابي الموقف

  .البيئة لمشكالت معالجاتها في سلبيا موقفا تتخذ اليومي الشروق
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  خاتمةال                 ______________________________________________

  

  :الخاتمة

 الجزائرية الصحافة بها تقوم التي اإلعالمية المعالجة تحليل الدراسة هذه خالل من حاولنا

 أردنا حيث اليومي، الشروق جريدة في والمتمثل عنها نموذج خالل من البيئة، لمشكالت

 التي الصحفية والقوالب البيئة، بمشكالت اليومي الشروق جريدة اهتمام حجم معرفة

 إليها، تتطرق التي البيئية المشكالت أنماط وأهم البيئة، لمشكالت تغطيتها في تستخدمها

 .البيئة لمشكالت معالجتها في اليومي الشروق تتخذه الذي الموقف تحديد إلى إضافة

 الكلمة إن حيث خاصة، ومميزات هامة مكانة المجتمعات من مجتمع أي في فللصحافة

 القراء ألن المرئية، الصورة أو المنطوقة الكلمة من أبعد استمرارية قوة لها المطبوعة

 الوعي نشر في كبيرا دورا تلعب فالصحافة وبالتالي أخرى، بعد مرة إليها العودة يستعطون

 حول والالزمة الصحيحة والمعارف بالمعلومات تزويده خالل من المجتمع، أفراد بين البيئي

 حول لديهم إيجابية وأفكار آراء تشكيل خالل من عليهم والتأثير البيئية، المواضيع مختلف

 في الرئيسي السبب ألن البيئة، تجاه إيجابية سلوكيات إتباع إلى تدفعهم وبالتالي البيئة،

 .به المحيطة البيئة مع اإلنسان تعامل سوء إلى يعود البيئية المشكالت

 تولي أن األفراد لدى البيئي الوعي تنمية تحقق حتى المكتوبة الصحافة على فيجب وعليه

 علمية، بحقائق المدعم والتفسير التحليل من حقها فتعطيها خاصا، اهتماما البيئية القضايا

 حتى ومختلفة، متنوعة بأساليب الجمهور إلى البيئية اإلعالمية الرسالة إيصال وتحاول

 .المجتمع شرائح لكافة وصولها تضمن

 تزايد ظل في الحالي، الوقت في البيئية القضايا بها تتميز التي األهمية من الرغم وعلى

  الجادة اإلعالمية المعالجة وضرورة الجزائر، فيها بما العالم أنحاء جميع في مشكالتها
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  خاتمةال                 ______________________________________________

 أن إال األخرى، اإلعالم وسائل مختلف في كما الجزائرية الصحافة في لها الفعالة و 

 تكون حيث الالزمة، األهمية البيئية والمشكالت المواضيع تولي ال الجزائرية الصحافة

 الفيضانات أو كالزالزل الطبيعية بالكوارث تتعلق ما غالبا وقتية البيئية للمواضيع معالجاتها

 تكون التي اإلخبارية التغطية على تركز كما األخرى، الدول أو الجزائر لها تتعرض التي

 كما الجوانب، مختلف من وتناوله الموضوع في والتعمق والتفسير الشرح إلى وتفتقر سطحية

 تقوم ال الجزائرية فالصحافة وبالتالي القراء، لدى إيجابية مواقف تكوين إلى تسعى ال أنها

  .األفراد بين البيئي الوي نشر خالل من البيئة حماية في المساهمة في بدورها

 تحسين في تساهم قد التي التوصيات من مجموعة طرح يمكن الدراسة، نتائج ضوء على و

 البيئة لقضايا تناولها خالل من الجزائرية الصحافة بها تقوم التي اإلعالمية المعالجة نوع

 :وهي ومشكالتها،

 .البيئية الكوارث وقوع عند الوقتية التغطية بدل ومشكالتها، البيئة لقضايا المستمرة المتابعة)1

 .وقضاياها بالبيئة تهتم ثابتة صفحة تخصيص)2

 .موضوعاتها إلى التطرق عند البيئة مجال في والمختصين بالخبراء االستعانة ضرورة)3

 .البيئة مجال في مختصين صحفيين تكوين)4

 المواضيع معالجة في اإلخبارية التغطية بدل التقييمية و التحليلية بالتغطية االستعانة)5

 .البيئية

 .البيئي لإلعالم إستراتيجية وضع ضرورة)6

  .البيئة بشؤون المختصة الدولة أجهزة مختلف مع بالتنسيق العمل)7

  



 ملخص

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على مدى االهتمام الذي توليه جريدة الشروق اليومي 

بالمشكالت البيئية باعتبارها قضية في غاية الحساسية، كونها تنتج بفعل السلوكيات الخاطئة 

 :لإلنسان تجاهها، وبالمقابل تعود بنتائج سلبية عليه، وبصفة عامة تهدف هذه الدراسة إلى

 . تحليل المعالجة اإلعالمية التي تقوم بها جريدة الشروق اليومي لمشكالت البيئة •

 . معرفة حجم اهتمام جريدة الشروق اليومي بمشكالت البيئة •

معرفة القوالب الصحفية التي تستخدمها جريدة الشروق اليومي في تغطيتها لمشكالت  •

 . البيئة

 . ق لها جريدة الشروق اليوميمعرفة أهم أنماط المشكالت البيئية التي تتطر  •

 . تحديد الموقف الذي تتخذه جريدة الشروق اليومي في معالجتها لمشكالت البيئة •

كيف تعالج مشكالت البيئة في جريدة الشروق :ويتمثل التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة في

 :اليومية؟ وتندرج تحت هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

 دة الشروق اليومية بمشكالت البيئة؟ما حجم اهتمام جري. 1

ما هي القوالب الصحفية األكثر استخداما في تغطية مشكالت البيئة في جريدة الشروق . 2

 اليومية؟

 ما هي أنماط المشكالت البيئية األكثر تناوال في معالجات جريدة الشروق اليومية؟. 3

  لجتها لمشكالت البيئة؟ما هو الموقف الذي تتخذه جريدة الشروق اليومية في معا. 4

  :وقد جاءت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة كما يلي

فيما يتعلق بحجم اهتمام جريدة الشروق اليومي بمشكالت البيئة، فقد أكدت المؤشرات . 1

( حجم التكرار، والمساحة، موقع النشر ووسائل اإلبراز المصاحبة : التي وظفناها وهي

، على االنخفاض في حجم اهتمام جريدة الشروق اليومي )ماتالعنوان والصور والرسو 

 .بمشكالت البيئة



على الرغم من استخدام جريدة الشروق اليومي لعدة قوالب صحفية لتغطية مواضيع . 2

المشكالت البيئية، إال أنها تركز أكثر على استخدام القالب الخبري في معالجاتها لمشكالت 

 29.78بنسبة  التقرير يليها،  % 50القوالب استخداما بنسبة البيئة، بحيث كان الخبر أكثر 

%.  

هذه الدراسة أن معظم المواضيع المتناولة في جريدة الشروق يدور حول التلوث  أوضحت. 3

بصفة عامة كتلوث المحيط بالقاذورات، وانتشار الروائح الكريهة، في حين جاء تناول الجريدة 

بشكل ضعيف لباقي المشكالت البيئية األخرى مثل الحرائق واالحتباس الحراري وتلوث المياه 

 .الخ....والتلوث الصناعي

اتضح من بيانات الدراسة أن الموقف الذي اتخذته جريدة الشروق اليومي من مشكالت .  4

 البيئة، كان

سلبيا حيث جاءت معظم المواضيع المعالجة في شكل عرض تقريري للمواضيع بنسبة 

55.85 %.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Abstract 

This study seeks to identify the extent of attention given by AL Shourouk, the 

the daily news paper to the environmental problems as a very sensitive issue, 

which is produced by wrong human behavior and leads to negative results. In 

general this study aims: 

- The analysis of means of information processing carried out by Al Shourouk 

daily news paper to discuss the problems of the environment. 

- Determine the extent of the importance given to environmental problems by 

the daily El chourouk. 

- To know the journalistic genres used by the daily El chourouk in its coverage 

of environmental issues. 

- Knowing the types of environmental issues most commonly raised by the 

daily El chourouk. 

- Determine the position taken by the daily El chourouk in its fight against 

environmental problems. 

The main question of this study is: How the daily el chourouk discusses the 

environmental problems this question includes the following sub-questions: 

01- what extent does Al-Shourouk news paper care about the problems of the 

environment? 

02-What are the journalistic genres most used by the daily El chourouk to 

cover environmental issues? 

03 -What kinds of environmental issues most discussed by the daily El 

chourouk 

04-What is the position taken by Al-Shourouk daily news paper discussing the 

problems of the environment? 



the most important results of this study are: 

1- As regards the attention given by the daily El chourouk to environmental 

problems, the indicators we used which are: 

repetition, space, publication and Means associated with protruding (titles, 

photos and graphics), confirm the decreased interest in the daily el chourouk 

discussing the environmental issues . 

2- Although the daily el chourouk uses several journalistic styles to cover 

topics related to environmental problems, it folds more about the kind or 

informative, 50%, followed by the reports with 29.78% 

3-This study shows that most of the topics covered in the daily shourouk are  

pollution in general, such as environmental pollution by garbage, smells, 

etc .... while other environmental problems such as global warming, fire, water 

pollution and industrial pollution ... etc , these topics are less covered by the 

newspaper. 

4- The study data reveal the negative position taken by the daily El chourouk 

dealing with the environmental issues as most of topics 55.85% were in 

narrative form 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 

Cette étude cherche à déterminer l'ampleur de l'attention accordée aux 

problemes de l'environnement par le journal quotidien d'El Chourouk, comme 

ettant une question qui est très sensible. Ces problemes environnementaux 

sont dus au comportement erroné de l'homme ce qui nous menes a des 

résultats négatifs d`une general, cette etude vise a : 

- analyser les moyens de traitement journalistique effectué par le 

quotidien d'El Chourouk vis a vis des problèmes de l'environnement. 

-Determiner l'ampleur de l'importance accorder aux problemes de 

l'environnement par le quotidien d'El chourouk 

-connaitre les genres journalistiques misent en oeuvre par le quotidien d'el 

chourouk dans sa couverture des problèmes environnementaux. 

-Connaitre des types de problèmes environnementaux les plus souvent 

abordés par le quotidien d'el chourouk. 

-Déterminer la position prise par le quotidien d'el chourouk dans sa lutte 

contre les problèmes de l'environnement. 

La question principale de cette étude est la suivante: Comment est ce que le 

quotidien d'el chourouk discute les problemes environnementaux? 

Cette question comprend questions suivantes: 

01-A quel point le quotidien d'el chourouk accorde de l'importance aux 

problemes de l'environnement? 

02-Quels sont les genres journalistiques les plus utilisés par le quotidien d'el 

chourou pour couvrir les problèmes environnementaux 

03-Quels sont les genres de problèmes environnementaux les plus abordés 

par le quotidien d'el chourouk? 

04-Quelle est la position prise par le quotidien d'el chourouk dans la lutte 

contre les problèmes de l'environnement? 

 

 



les résultats les plus importants issues de cette étude sont les suivants: 

1- En ce qui concerne l'attention accordée par le quotidien d'el chourouk aux 

problèmes de l'environnement, les indicateurs qu'on a utilisé: la repetition, 

l'espace, la publication et les moyens de mettre en évidence préposé (titre, 

photos et graphiques),ceux confirment la diminution de l'intérêt accorder aux 

problemes environnementaux par le quotidien d'el chourouk. 

2- Bien que le quotidien d'el chourouk utilise plusieurs genres journalistiques 

afin de couvrir les sujets liés aux problèmes environnementaux, il se plis 

d'avantage sur le genre informatif ou; 50%, suivie par le reportage avec 

29.78%. 

3- Cette étude a démontré que la plupart des sujets abordés dans le quotidien 

d'el chourouk sont des sujets qui discutent principalement de la pollution en 

général, tels que la pollution de l'environnement par les ordures, les 

odeurs,...etc. alors que d'autres problemes environnementaux tels que le 

rechauffement climatique, les incendies , la pollution des eaux, et la pollution 

industrielle...etc sont des sujets moins abordés par le journal . 

4- les données de l'étude devoilent la position négative prise par le quotidien 

d'el chourouk vis a vis des problèmes de l'environnement; la plupart des sujets 

abordés ou 55,85% étaient sous forme d'exposé. 

 



 
 

 

 الحمد هللا الذي ال يحمد سواه، واهب العقل منير الدرب فالشكر هللا عز وجل على

 واسع عطائه وتوفيقه لي

 فإذا كان االعتراف بالجميل من تمام الخلق الفاضل، أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان

المشرف على هذه الرسالة، على الجهد والوقت اللذاندحو بن مصطفى إلى األستاذ   

لي من اجل إتمام هذا العمل المتواضع، من خالل المتابعة الجادة لكل خطوة خصصهم  

 من خطوات هذا العمل، والتي كانت تتبعها توجيهات علمية كانت بمثابة النور الذي

 أنار لي طريق البحث العلمي، والذي بفضله بعد اهللا سبحانه وتعالى أنجزت هذا العمل

لمجالأن يكون ذا فائدة لكل طالب علم في هذا ا المتواضع الذي أرجو  

 كما اشكر كل من ساعدني في إنجاز بحثي هذا من أساتذة القسم والكلية الذين لم يبخلوا

 علي بالنصح والتوجيه واإلرشاد

 إلى كل هؤالء أتقدم بجزيل الشكر والعرفان
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