
  
  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
  

  جامعة منتوري قسنطينة
  كلية العلوم اإلنسانية و العلوم اإلجتماعية

  قسم علم اإلجتماع و الديمغرافيا
  :.... الرقم التسلسلي

  :.....رقم التسجيل
  

  
  
  
  
  

                     
  
  

  نيل شهادة الماجستير في علم االجتماع التنميةمذكرة مكملة ل
  

  :إشراف األستاذ :                                                          إعداد الطالبة
  دليو فضيل / د.بن يحي سهام                                                            أ

                                                                        
  :  تاريخ المناقشة                                                                    

  
  

  : أعضاء لجنة المناقشة
  - رئيسا –د ميلود سفلري أستاذ التعليم العالي بجامعة فرحات عباس سطيف .أ
  –مشرفا و مقررا  –منتوري قسنطينة د دليو فضيل أستاذ التعليم العالي بجامعة .أ

  الصحافة المكتوبة و تنمية الوعي البيئي في الجزائر
  "الشروق" دراسة تحليلية لمضمون صحيفتين و طنيتين 

 "  آخر ساعة" و صحيفتين جهويتين "  Le matin"و
 و                              
    L’est Républicain 



  - عضوا –حسين خريف أستاذ محاضر بجامعة منتوري قسنطينة / د
  
  

2004-2005  
 



 

  بسم اهللا الرحمان الرحیم
 

ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس {
  }.ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

  
  صدق اهللا العظیم

  -  41 –سورة الروم اآلیة 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

أتقدم بجزیل الشكر و العرفان لألستاذ الفاضل الدكتور 
دلیو فضیل الذي بدل كل ما بوسعھ لمساعدتي و تشجیعي 
على المضي في إنجاز ھذه الدراسة  و إلى كل أساتذة قسم 

  * .قسنطینة * علم اإلجتماع بجامعة اإلخوة منتوري 



  
  خطة الدراسة

 
 

  المقدمة
 

  .اإلطار العام للدراسة:  الفصل األول  
  

  I   -  01.......................................اإلشكالیة  
  01............................تحدید مشكلة البحث - 1
 04.......................أھمیة الموضوع و أسباب إختیاره  - 2
 05...............................أھداف الدراسة  - 3
 06..............................الدراسات السابقة  - 4
  21............................... فروض الدراسة  - 5

II  -   اإلجراءات المنھجیة و أدوات جمع البیانات و
    22...............المعلومات

  
     22............................ عینة  الدراسة  -  3
   22.............................الصحف عینة / أ 
  23..............................العینة الزمنیة/ ب
  23..............................نـوع الدراسة -  1 
  24............................منھج الدراسة  -   2 
  25...................أدوات جمع البیانات و المعلومات   - 4

  
  
  
  
  
  

  .مفاھیم أساسیة و مقاربات نظریة: الصحافة المكتوبة :  صل الثانيالف  
  28............................تعریف الصحافة المكتوبة - 1    
  32............................ .خصائصھا و وظائفھا – 2    
العالقة بین الصحافة الوطنیة و الصحافة  – 3    

  36................الجھویة
و تطور الصحافة المكتوبة في نشأة  - 4    

  37....................الجزائر



مقاربة  –نظریات التأثیر لوسائل اإلعالم و أبعادھا التأثیریة - 5    
  44...... –نظریة 
  .مفھومھ، أبعاده و مصادره: الوعي البیئي :  الفصل الثالث  

  61.....................................البیئة  - 1
  61................................مفھوم البیئة 1- 1
 64..................................وظائفھا 2- 1
................ –مقاربة نظریة  –عالقة اإلنسان بالبیئة  3- 1

.66 
  68.....................................الوعي  - 2
  68.....................اإلتجاھات النظریة في تفسیر الوعي 1- 2
  71.............................  ...مفھوم الوعي 2- 2
  73.................................أنواع الوعي 3- 2
  73................................ .الوعي البیئي - 3
  73............................مفھوم الوعي البیئي 1 – 3
  

  78.............................اإلتجاھات نحو البیئة/ ب 
ادر التي تساھم في تنمیة الوعي المص 3- 3

  81.................البیئي
  .العالقة بین البیئة و التنمیة:  الفصل الرابع  
اإلتجاھات الكالسیكیة و الحدیثة في تفسیر قضیة  – 1    
  84...........التنمیة
  91............................العالقة بین البیئة و التنمیة - 2    
  92.....................ئیة  في  دول العالم الثالثالمشكالت البی - 3    

  105. ........................المشكالت  البیئیة في الجزائـر - 4
.................  أنشطة و جھود الدولة في مجال حمایة البیئة- 5

.108  
التغطیة اإلعالمیة  للقضایا البیئیة و ومشكالتھا و :  الفصل الخامس  

  .الوعي البیئي
بدایات التغطیة اإلعالمیة للقضایا البیئیة و   - 1

  114.......... .مشكالتھا
سلبیات و تناقضات التغطیة اإلعالمیة للقضایا البیئیة و   - 2

 118...     مشكالتھا
التغطیة اإلعالمیة و الوعي البیئي في   - 3

 121..................العالم
التغطیة اإلعالمیة و الوعي البیئي في الدول   - 4

 124............  .یةالعرب



الصحافة المكتوبة و  تنمیة الوعي البیئي ألفراد :  الفصل السادس
  .المجتمع

  130................................عوامل التأثیر  - 1
االنواع أو القوالب الصحفیة  المستخدمة في الصحافة   - 2

 ...........142 
فراد                                                             الصحافة المكتوبة و دورھا في تنمیة الوعي البیئي أل - 3

 145....................................المجتمع
معوقات التغطیة اإلعالمیة للقضایا البیئیة و مشكالتھا و   - 4

 149.كیفیة مواجھتھا
  عرض و تحلیل البیانات و تفسیر النتائج العامة:  الفصل السابع

  152...................تحلیل البیانات حسب الشكل عرض و  – 1  
عرض و تحلیل البیانات حسب المضمون  - 2  

...................175  
  194.............................  تفسیر النتائج العامة  - 3    

 
  الخاتمة 

  قائمة المراجع
  المالحق

  
  

        
        



  
  

   :مـقـدمـة
  

    
بقيام الثورة الصناعية يف القرن العشرين ن افتت الدول املتقدمة لتحقيق أكرب معدل 
لنموها اإلقتصادي، و ازداد بذلك تأثري اإلنسان على الطبيعة نظرا إلستغالله املوارد الطبيعية حبجة 

إستمراريتها يف العطاء ،  إستخدامها يف الصناعة، بأسلوب غري رشيد و ال يتفق و قدراا مبا يضمن
و يف نفس الوقت تقوم الدول املتخلفة ، و اليت تعرف بزيادة سكانية عالية، باإلستخدام املفرط 
للموارد الطبيعية حبجة البقاء و نتيجة املعاناة و الفقر، و ترتب عن كال هذين النمطني من التمية، 

ور من ظهور الكثري من املشكالت حدوث تدهور مطرد ملكونات البيئة و ما صاحب هذا التده
و ما زاد من خطورا التأثري على . البيئية اليت تتسم بالتعقيد و التشابك مما يصعب إجياد حلول هلا

التنمية يف حد ذاا، و ما استتبع ذلك من تأثريات خطرية على الصحة العامة و على اجلوانب 
  .اإلجتماعية األخرى

  

خبطورة هذه املشكالت البيئية كمشكلة التلوث، التصحر، فتعالت بذلك األصوات حمذرة   
إخل، ليحتدم نقاش حاد يف الستينات حول قضية البيئة        ...اإلحتباس احلراري، ثقب طبقة األوزون

و مشكالا و تأثرياا السلبية، و تفاعلت مع هذا النقاش و سائل اإلعالم السيما منها الصحافة 
احلركة البيئية منربا هلا للتعبري عن أرائها و مواقفها و نشاطتها و جهودها املكتوبة اليت اختذا 

املبذولة حلماية البيئة، و تبلور هذا اإلهتمام يف انعقاد العديد من املؤمترات و الندوات كمؤمتر 
، و أصبحت بذلك البيئة )1992(، مؤمتر بلغراد، تبلسي، ريو دي جانريو )1972(استكهومل 

إلهتمامات العاملية، و البعد البيئي أحد و أهم أبعاد التنمية، باعتبار أن البيئة و التنمية حتتل صدارة ا
مها عمليتان متالزمتان و ال ميكن الفصل بينهما و ال بني أهدافها وصوال إىل مقاربة تنموية أو ما 

أيضا  يعرف بالتنمية املستدمية، اليت أصبحت اهلدف الذي تسعى إليه كل احلكومات و توصلت
هذه املؤمترات إىل حقيقة أخرى و هي أن استفحال املشكالت البيئية راجع إىل إنتشار سلوكات 
مضرة بالبيئة بسبب قصور الوعي البيئي ألفراد اتمع، و باعتبار أن التشريعات القانونية وحدها 

  .ح اتمعغري كفيلة لردع مثل هذه السلوكات، هلذا يتطلب تنمية الوعي البيئي ملختلف شرائ
  



  
الوطنية      (و من هنا تكمن أمهية وسائل اإلعالم السيما منها الصحافة املكتوبة بنوعيها   

يف نشر و تنمية الوعي البيئي من خالل تزويد األفراد باملعلومات البيئية و إكسام ) و اجلهوية
ن مضرة بالبيئة، مما يساهم يف إجتاهات إجيابية حنو البيئة أو تعديل اإلجتاهات القائمة و اليت قد تكو

  .احلفاظ على البيئة
  

و يكون ذلك من خالل بناء رسائل إعالمية هادفة و مقنعة تعرض فيها القضايا البيئية   
بأسلوب بسيط و مفهوم و سهل حىت يتمكن األفراد من استعاا و فهمها و إن ألزم األمر على 

مشكالا املتسمة بالتعقيد و ذات طابع علمي       فترات متسلسلة نظرا لطبيعة القضايا البيئية و 
  .و مصطلحاا غري مألوفة من طرف أغلبية أفراد اتمع

  

و ال تقتصر مهمة تنمية الوعي البيئي على الصحافة املكتوبة الوطنية املركزية بل و أيضا   
ظ على البيئة يتحقق تقوم ا الصحافة اجلهوية و اليت تعد أقرب إىل اتمع احمللي، و أن احلفا

  .أساسا على الصعيد احمللي إنطالقا من خصوصية كل منطقة و طبيعة مشكالا البيئية
  

و البيئة يف اجلزائر مثلها مثل باقي الدول النامية تعاين من مشكالت عديدة نتيجة تردي   
الطبيعية  أوضاعها األمنية و اإلجتماعية و اإلقتصادية، كالتلوث، احلرائق، التصحر، الكوارث

إخل هذه ...، إنتشار األحياء القصديرية، إنتشار القمامات، النمو الدميغرايف)الزالزل، الفياضانات(
  .املشكالت تسببت هلا يف خسائر إقتصادية كبرية

  

و رغم أن هذا الواقع حيمل الكثري من بوادر التدهور البيئي، إال أن هناك بعض مؤشرات   
ما سعت احلكومة اجلزائرية لبناء إستراجتية مبنية على أساس التنمية اإلنفراج أخذت يف التشكل بعد

املستدمية لدرء املشكالت البيئية و إخراج البيئة من و ضعها املتسم بالتردي، و إن كان ذلك ال 
يتحقق إال بالتنسيق و التعاون بني اهليئات احلكومية و غري احلكومية املهتمة بشؤون البيئة مع أفراد 

باعتبار أن البيئة قضية جمتمعية و الفرد هو املسؤول األول عن التدهور البيئي و هو  اتمع،
  .املستهدف من عملية التوعية البيئية

  
  
  



  
  

  

و من خالل هذه الدراسة حاولنا من ورائها الكشف عن الدور احليوي الذي ميكن أن تلعبه 
لوعي البيئي ألفراد اتمع باعتباره عنصرا يف تنمية ا) الوطنية و اجلهوية(الصحافة املكتوبة بنوعيها 

أساسيا لتغيري سلوكات األفراد املضرة بالبيئة و دفعه حلماياا و احلرص على اسغالل مواردها 
 le matinو ذلك من خالل حتليل مضمـون جـريدتني وطنيتني الـخرب و . استغالال رشيدا

   L’est républicain وو جـريدتـني جـهويتني آخر ساعة 
و لتجسيد هذه الدراسة تطلب منا تقسيم هذه املذكرة إىل سبعة فصول رئيسية طبقا   

  :ملتطلبات الدراسة و هي كالتايل
األهداف و األسباب اليت ، يتناول الفصل األول إشكالية الدراسة و التساؤالت املتعلقة ا

و . الفروض املعتمدة عليها دفعتنا الختيار هذا املوضوع باإلضافة إىل عرض الدراسات السابقة و
.أخريا، مت التعرض إىل اإلجراءات املنهجية املتبعة يف هذه الدراسة و أدوات مجع املعلومات  

  

و ) الوطنية و اجلهوية(أما الفصل الثاين  فيتناول اإلطار املفاهيمي للصحافة املكتوبة بنوعيها 
ين إىل النظريات اليت تفسر تأثري خصائصها و وظائفها و نشأا و تطورها يف اجلزائر ، مشري

  .وسائل اإلعالم مبا فيها الصحافة املكتوبة على الفرد و اتمع
  . و نتطرق يف الفصل الثالث إل مفهوم الوعي البيئي وأبعاده و مصادره

ونيعرض يف الفصل الرابع املشكالت البيئية و آثارها على التنمية، يف اجلزائر و اجلهود 
  .الدولة اجلزائرية لدرئهااملبذولة من طرف 

أما الفصل اخلامس فيتمحور حول التغطية اإلعالمية لقضايا البيئة و مشكالا و الوعي 
  .البيئي يف الدول املتقدمة و الدول النامية على حد السواء

و ضمن هذا السياق مت التعرض يف الفصل السادس إىل دور الصحافة املكتوبة بنوعيها 
  . يف تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع )الوطنية و اجلهوية(

و تضمن الفصل السابع عرض و حتليل بيانات اجلداول املتعلقة بالشكل و املضمون، لنقوم 
بعد ذلك بتفسري النتائج املتوصل إليها من خالل عرض و حتليل هذه البيانات، و مت  التطرق يف 

  .األخري، إىل اخلامتة
  . و تقدمي املذكرة إىل إدارة القسم،  %100ل أي بنسبةو قد مت إجناز مجيع هذه الفصو



  
  :  إمضاء املشرف                                                                      
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I - حتديد اإلشكالية:  
 

  :حتديد مشكلة البحث -1
  

تعاظم دور وسائـل اإلتصـال بكل أشكالـهـا قوة و تأثريا بفضل ثوريت اإلتصال       
و املعلومات متفاعلة بذلك مع حركة العوملة و تياراا، مما ساعد على ظهور الكثري من التغريات 

هد حتوال عميقا من جمتمع ينبين على اإلنتاجية إىل البنائية و الوظيفية يف اتمع احلديث، حيث ش
جمتمع يقوم على اإلعالم و املعلومات ، هذه األخرية قد تعد أهم من رأس املال يف حد ذاته        

  .و املوارد البشرية هي عنصرا مهما يف التغيري يف عملية التنمية
  

وبة اليت كيفت ألية أدائها و تنعكس أمهية وسائل اإلعالم ال سيما منها الصحافة املكت  
اجلماهريي لتواكب متغريات التكنولوجيا احلديثة بأدائها لوظائف خمتلفة على نطاق واسع لتلبية 

احلاجات الفردية و اتمعية املتغرية و املتجددة ألفراد اتمع كاإلعالم و التوجيه مث التعليم        
ساهم يف حتقيق التفاعل و التماسك اإلجتماعي فيزيد من و التنشئة و أخريا اإلعالن ، فالتسلية مما ي

فعالية اتمع و قدرته على دفع عملية التنمية خبطى منسجمة مع ثوابته الثقافية و بنيته اإلجتماعية 
  .و احلضارية

  

بشكل بارز حبكم كوا ) الوطنية و اجلهوية ( و تزداد أمهية الصحافة املكتوبة بشقيها   
ر األساسية اليت تساهم يف تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع إىل جانب وسائط تشكل احد املصاد

التنشئة اإلجتماعية األخرى ، باعتبار أن التوجه حنو الوعي البيئي يعد خطوة أساسية حلماية البيئة   
ع تغري و احلفاظ عليها ال سيما بعد ما ازداد تأثري اإلنسان على بيئته، و بدأت تتغري عالقته معها م

  .مراحل حياته، من اجلمع و اإللتقاط مرورا بالصيد و القنص فالزراعة و الصناعة
  

و أصبحت هذه العالقة ترتكز على فلسفة نفعية إقتصادية ذات طبيعة إستهالكية جشعة،    
و بذلك أفرزت هذه التغريات السريعة لعالقة اإلنسان بالبيئة أبعادا خمتلفة ففي نفس الوقت الذي 

فيه التوعية بالبيئة من أهم القضايا اليت تركزت عليها املؤمترات  و اإلجتماعات اليت حبثت كانت 
حول البيئة ) 1972(قضايا البيئة و مشكالا منذ السبعينات، و أبرزها مؤمتر استكهومل 

يشهد العامل تفاقم ) 1992(، مؤمتر ريو دي جانريو )1988(البشريـة ، مؤمتر تبيليسي 
بيئية كما و نوعا يوما بعد يوم، هذه األخرية تنوعت       و تشعبت مع تنوع و املشكالت ال

تشعب النشاطات البشرية اليت تتجه باستمرار إىل البيئة إلستغالل مواردها حبجة التنمية، متجاهال 



 2

ت بذلك لسنوات العالقة املزدوجة بني التنمية و البيئة، اللتان يعتربان حسب ما توصلت إليه املؤمترا
و الندوات اليت تناولت قضايا البيئة و مشكالا عمليتان متالزمتان و ال ميكن الفصل بينهما، كما 
ال ميكن الفصل بني أهدافهما فهما متكاملتان تدعم إحدامها األخرى وصوال إىل مقاربة تنموية 

النسق البيئي، بل  متوازنة أو ما يعرف بالتنمية املستدمية اليت ال تؤدي إىل نضوب املوارد أو تدمري
يتم يف إطارها التصدي ملشكالت البيئة و احلد منها،    ال سيما بعد ما أصبحت تؤثر تأثريا سلبيا 
إىل حد ال يوصف على التنمية يف حد ذاا و تكلف خسائر إقتصادية هامة، كتآكل طبقة 

  .إخل...األوزون، اإلحتباس احلرارري، اجلفاف ، التلوث 
  

راك احلكومات و املؤسسات الدولية على إستحالة فصل التنمية و البيئة  و تنامى بذلك إد  
و أن قضية البيئة قضية جمتمعية ال تنحصر يف سن القوانني، بل تتطلب إتاحة الفرصة لألفراد       

يف العمل على درء ) احمللية و الوطنية و حىت الدولية( و اجلماعات للمشاركة على كافة املستويات 
لبيئة من خالل تنمية وعيهم البيئي ، باعتبار أن سلوكام الالمسؤولة اجتاه البيئة تكون مشكالت ا

يف الغالب نابعة من قصور الوعي البيئي للفرد و جهله بالعالقات املعقدة اليت تربطه و حضارته بينه 
و سيطرة  وبني بيئته فضال على ذلك تراجع أساليب تعامله مع بيئته بسبب إزدياد معدل اإلستهالك

الثقافة املادية و عدم املباالة      و العالقات اإلجتماعية القائمة على املصلحة الشخصية، فاإلنسان 
هو املسؤول األول عن اإلستغالل غري الرشيد ملوارد بيئته،و هو بذلك أساس التغريات العميقة اليت 

  .حتدث هلا، و بالتايل فهو املستهدف من عملية التوعية البيئية
  

و من مث فتنمية الوعي البيئي حتمية ال مفر منها ملواجهة التدهور البيئي، على املستويني   
الشعيب و احلكومي إذ أن اجلماهري  الواعية تساعد على حل مشكالت البيئة و احلد من إنتشارها 

  . و الضغط على صناع القرار إلختاد اإلجراءات الالزمة لذلك
  

لتنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع ) الوطنية و اجلهوية(شقيها و تستخدم الصحافة املكتوبة ب
نظرا  لقدرا التأثريية على املعرفة و اإلجتاه و السلوك و ذلك من خالل الرسائل اإلعالمية املوجهة 
هلم، لتزويدهم باملعلومات البيئية للتعريف ا و بعناصرها و مكوناا و مشكالا و كيفية درئها، 

هم كذلك بالقوانني املتعلقة حبماية البيئة و القرارات اليت تتخدها احلكومة حلمايتها لتكوين و تزويد
قاعدة معرفية لكل فرد، متكنه من جتاوز مشكلة الغموض الناتج عن تناقض املعلومات، و ال تترك 
ر جماال للتكهنات و التفسري غري السليم عند غياب هذه املعلومات، إىل جانب ذلك يرتقي دو
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الصحافة إىل تكوين اإلجتاهات اإلجيابية اليت حتكم سلوك اإلنسان إزاء بيئته، و يف نفس الوقت 
تسعى إىل تغيري اإلجتاهات السلبية املضرة بالبيئة ال سيما عند رجال الصناعة و املعنيني بعملية 

  .التنمية
عـلى اإلقنـاع و جناح الرسالة اإلعالمية يف تنمية هذا الوعي مرهون على مـدى قدرا 

و التأثري على أفراد اتمع للتحول من حالة الالوعي إىل حالة الوعي و اإلدراك الصحيح لقضايا 
البيئة و مشكالا و من  مث جتاوز مرحلة الوعي إىل مرحلة املشاركة الفعالة يف الـحفاظ على 

  .البيئة و  لتنفيد الربامج و املشروعات املتعلقة بالبيئة 
من بني الدول النامية اليت أولت عناية كبرية بالبيئة ال سيما و أن الواقع الراهن  و اجلزائر

للبيئة يف اجلزائر حيمل العديد من مالمح و صور التدهور البيئي نتيجة للظروف الطبيعية و البشرية 
سببت يف اليت إنعكست إفرازاا مباشرة على األداء اإلنتاجي و اإلجتماعي و الثقايف يف اتمع و ت

ِ أشكاله، إىل جانب ظهور  ظهور الكثري من املشكالت البيئية كاحلرائق الغابية ، التلوث بكل
إخل و كان اإلهتمام بالبيئة يف اجلزائر كانت بدايته بشكل ... الزالزل، كوارث طبيعية كالفيضانات

اسية من حمتشم و بعد ذلك تطور بشكل ملموس يف التسعينات بسبب ما خلفته التعددية السي
جمالت لتمكني اتمع من التعبري و اإلشارة إىل أشكال و خماطر التلوث و كذلك ظهور مجعيات 
محاية البيئة يف كثري من جهات الوطن موازاة مع زيادة حجم التدهور البيئي و تعدد خماطره ، 

جنبا إىل إضافة إىل ذلك، مسحت التعددية اإلعالمية بظهور صحف جهوية يف مناطق خمتلفة تسري 
جنب مع الصحافة الوطنية تم بقضايا اتمع احمللي، و تعرب عن واقعهم و مشاكلهم و 

  .اهتمامام، السيما أن اإلجتاه العاملي اليوم يتجه حنو الصحافة اجلهوية يف ظل العوملة
 يف اجلزائر عرفت تطورا ملحوظا فإننا) الوطنية و اجلهوية(وألن الصحافة املكتوبة بشقيها 

و ، يف هذه الدراسة نسعى إىل الكشف عن دورها يف تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع اجلزائري
هذا ملواجهة التدهور البيئي الذي أصبح يشكل خطرا كبريا على صحة الفرد وعلى اإلقتصاد 

  . الوطين
القة و من اجللي إذن، أن الدراسة احلالية تراعي بعدين يف غاية األمهية، و تبحث عن الع

و تنمية الوعي البيئي الذي ) الوطنية و اجلهوية( الصحافة املكتوبة بشقيها : اجلدلية بينهما و مها 
نعين به زيادة يف معلومات البيئة لألفراد و إكسام إجتاهات إجيابية حنو بيئتهم متكنهم من احلفاظ 

  .على البيئة و مواردها احملدودة
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ما هو الدور الذي تضطلع به : اؤل رئيسي مؤداه و ميكن بلورة مشكلة الدراسة يف تس
  يف تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع اجلزائري؟) وطنية و جهوية( الصحافة املكتوبة بشقيها 

  
  
  

  :و يتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي عدة أسئلة فرعية و هي
  بيئة و مشكالا ؟بقضايا ال) وطنية و جهوية( ما حجم إهتمام الصحافة املكتوبة بشقيها  – 1
  ما هي القوالب الصحفية املستخدمة لعرض قضايا البيئة و مشكالا؟ – 2
  ما هي نوعية هذه املشكالت البيئية املطروحة على صفحات الصحف اجلزائرية؟ – 3
ما هي الصحافة املكتوبة األكثر إهتماما بتنمية الوعي البيئي الصحافة الوطنية أو الصحافة     –4

  ؟اجلهوية 
  ما هي املعلومات البيئية املقدمة يف الرسائل اإلعالمية يف الصحافة املكتوبة؟ - 5
يف إكساب األفراد            ) الوطنية و اجلهوية( هل تساهم الصحافة املكتوبة بشقيها  – 6

  اإلجتاهات اإلجيابية حنو البيئة؟
  

ة املقدمة يف و تكون اإلجابة عن هذه التساؤالت بتحليل مضمون الرسائل اإلعالمي
  .  الصحف الوطنية و اجلهوية اجلزائرية

  

  : أمهية املوضوع و أسباب إختياره -2
  

  :ترجع أمهية الدراسة إىل أمور منها   
أا تتناول جماال على درجة كبرية من األمهية ، أال و هو الوعي البيئي الذي يعد من أهم  – 1

يانتها، باعتبار أن قضية البيئة قضيـة جمتمعيـة     العناصر اليت يتخدها اإلنسان حلماية البيئة و ص
  .مسؤوليتها ليست حكرا على الدولة وحدها، بل تتطلب تظافر جهود مجيع شرائح اتمع

  

يف تنمية ) الوطنية و اجلهوية( أمهية الدور الذي ميكن أن تضطلع به الصحافة املكتوبة بشقيها  – 2
م باملعلومات البيئية و إكسام إجتاهات إجيابية حنو البيئة الوعي ألفراد اتمع من خالل تزويده

  .متكنهم من درء املشكالت البيئة
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زيادة مظاهر التدهور البيئي يف اجلزائر بسبب تعرضها لكوارث طبيعية كالفياضانات،  – 3
ي اجلفاف، الزالزل إىل جانب مشاكل بيئية ناجتة عن تدخل اإلنسان كالتلوث جبميع أشكاله، الرع

إخل أسفرت عن ظهور أمراض      ... اجلائر، إسترتاف الثروة الغابية، التصحر، النمو الدميوغرايف،
  .و أوبئة كلفت ميزانية ضخمة للعالج كالتيفوئيد، الطاعون، الكولريا، الرمد احلبييب

  
بظهور الصحافة اجلهوية إىل جانب  1990مسحت التعددية اإلعالمية و قانون اإلعالم  – 4
حافة الوطنية و إنتشارها يف أوساط اتمعات احمللية، و هي أكثر إهتماما بالتنمية احمللية        الص

  .و قضايا اتمع احمللي و أقرب إليه من غريها من الصحف األخرى
  

  :    أما أسباب إختيار هذا املوضوع ترجع إىل 
  

ة اجلدلية القائمة بني الصحافة نقص الدراسات اإلجتماعية و اإلعالمية اليت تفسر العالق/ 1
  .و تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع، السيما يف اجلزائر) الوطنية و اجلهوية(املكتوبة بشقيها 

إفتقار امليدان العلمي لدراسات حول الصحافة اجلهوية و أمهيتها و دورها يف التنمية،  / 2
  .ريو ايضا يف تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع اجلزائ

يف تنمية ) الوطنية و اجلهوية( ضعف فعالية و قدرة الصحافة املكتوبة اجلزائرية بشقيها / 3
  .الوعي البيئي ألفراد اتمع

يؤكد حاجة اتمغ اجلزائري ليس ،إن تفاقم املشكالت البيئية يف اجلزائر كما و نوعا/ 4
بل يفرض على املسؤولني إستغالل ، فقط إلصدار ترسانة من التشريعات و ظهور اجلمعيات البيئية

  .وسائل اإلعالم ال سيما منها الصحافة املكتوبة لنشر الوعي البيئي و تنميته ألفراد اتمع اجلزائري
  
   

  :أهداف الدراسة -3
  :دف الدراسة إىل حتقيق مجلة من االهداف و تتمفصل فيما يلي  

  ا منها الصحافة املكتوبة بشقيها تقييم و حتليل دور و فعالية وسائل اإلعالم ال سيم/ 1
يف إبالغ رسالتها اإلعالمية إىل اتمع لتنمية وعيه البيئي و إدراكه ) الوطنية و اجلهوية ( 

  .       خبطورة مشكالت البيئة اليت تتعرض هلا البيئة يف اجلزائر
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ية        التعرف على األنواع أو القوالب الصحفية املستخدمة يف عرضها للقضايا البيئ/ 2
  .و مشكالا

الكشف عن بعدي الوعي البيئي املتضمنيني يف الرسالة اإلعالمية و مها بالتحديد / 3
  .املعلومات البيئية و اإلجتاهات حنو البيئة

الوطنية ( حتليل مضمون الرسائل اإلعالمية املكتوبة املقدمة من طرف الصحافة  بشقيها / 4
  .يف نشر و تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع اجلزائريملعرفة مدى مسامهتهما ) و اجلهوية
بقضايا البيئة       ) الوطنية و اجلهوية( معرفة حجم إهتمام الصحافة املكتوبة بشقيها / 5

  .و مشكالا و حتديد نوعية هذه املشكالت و القضايا املطروحة على صفحاا
معاجلة كال من من الصحافة حماولة التعرف على مدى اإلتفاق أو اإلختالف يف / 6

املكتوبة الوطنية و اجلهوية لقضايا البيئة و مشكالا و مسامهتهما يف تنمية الوعي البيئي ألفراد 
اتمع اجلزائري ال سيما بعدما أصبحت الصحافة اجلهوية تسري جنبا إىل جنب مع الصحافة 

  .الوطنية و عرفت إنتشارا واسعا يف أوساط اتمع احمللي
  

  : الدراسات السابقة -5
يعد الرجوع إىل الدراسات السابقة خطوة مبدئية مهمة تكتسي أمهية كبرية أثناء مرحلة   

البحث ، نظرا ألا تساعد الباحث يف إختيار اإلطار النظري العام ملوضوع حبثه و تكوين خلفية 
إعتمدنا عليها       نظرية عن املوضوع، و يف هذا اإلطار نستعرض بعض الدراسات السابقة اليت 

  .و ساعدتنا يف إعداد موضوع دراستنا
   : الدراسـة األوىل

اإلعالم و جرائم " بعنوان " عبد الفتاح عبد النيب"حاولت هذه الدراسة اليت قـام ا 
تسليط الضوء على نوعية اجلرائم اليت تتعرض هلا البيئة ". 1992البيئة الريفية و ذلك يف سنة 

و بيان طريقة ) املركزية، اإلقليمية و املتخصصة(ها الصحف املصرية بأنواعها الريفية كما تعكس
تناول الصحف هلذه اجلرائم و موقفها إزائها، و طبيعة الدور الذي تضطلع به عند معاجلتها و 

  .التصدي هلا
  :و قد أثارت هذه الدراسة عدة تساؤالت و هي كما يلي  
  بيئة الريفية؟ما حجم إهتمام الصحف املصرية جبرائم ال )1
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ما هي امناط جرائم البيئة الريفية تناوال و بروزا يف معاجلات هذه الصحف و ما مدى  )2
 إتساق ذلك مع مؤشرات الواقع الفعلي؟

 ما هوية مرتكيب جرائم البيئة الريفية ؟ و ما هي دوافعهم األساسية يف إرتكاا؟ )3
 رائم؟ما هي القوالب الصحفية األكثر إستخداما يف تغطية هذه اجل )4
 ما نوعية املصادر اليت تعتمد عليها الصحف يف تغطية جرائم البيئة الريفية؟ )5
 ما هي إجتاهات املعاجلة الصحفية جلرائم البيئة الريفية؟ )6
 ما مدى النجاح أو الفشل يف معاجلة الصحف املصرية جلرائم البيئة؟ )7

  
  :و مت بلورة هذه التساؤالت يف جمموعة من الفروض تتمثل فيما يلي

تنخفض معدالت إهتمام الصحف املصرية حمل الدراسة بصفة عامة جبرائم البيئة الريفية     )1
و يف نطاق هذا اإلخنفاض العام ميكن القول بتزايد اإلهتمام النسيب هلذه الصحف جبرائم 
  .البيئة اإلجتماعية ، و يتقلص إىل أدىن حد معدالت إهتماماا جبرائم البيئة الريفية الطبيعية

ف الصحيفة اليومية القومية عن الصحيفة اإلقليمية و الصحيفة املتخصصة يف اإلهتمام ختتل )2
جبرائم البيئة الريفية و ميكن القول يف ذلك أن الصحيفة اإلقليمية و الصحيفة املتخصصة 

 .أكثر إهتماما نسبيا من الصحيفة القومية باجلرائم الطبيعية للبيئة الريفية يف مصر
ي و املقال الصحفي على التوايل مها أكثر القوالب التحريرية إستخداما يعترب اخلرب الصحف )3

يف معاجلة خمتلف أمناط جرائم البيئة الريفية و ال توجد إختالفات يف ذلك بني خمتلف أنواع 
 .الصحف يف هذا احملال

يوجد إختالف بني مؤشرات اخلريطة الواقعية جلرائم البيئة الريفية من حيث نوعية اجلرائم  )4
من  -حمل الدراسة  –ترتيب أولويتها، و بني ما تعكسه خمتلف أنواع الصحف  و

 .املؤشرات يف هذا اال
يرتكب اجلاين احلجم األكرب من جرائم البيئة الريفية بأمناطها املختلفة بشكل فردي كما  )5

ميكن القول أن ارتكاب هذه اجلرائم يأيت يف معظمه حتت دوافع مادية أو نفعية يف 
 .األساس

جلرائم البيئة الريفية بالقصور و التناقص  -حمل الدراسة –تتسم معاجلة الصحف املصرية  )6
فيما هو مطروح من حقائق و أفكار على صفحاا حول هذه اجلرائم، و يف ذلك ميكن 
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يف مواجهة هذه اجلرائم و التصدي هلا يعد  -على إختالفها–القول أن دور هذه الصحف 
 .دورا هامشيا على حد كبري

و ألن هذه الدراسة تنتمي إىل أنواع الدراسات الوصفية التحليلية اليت تعين برصد و حتليل 
خصائص مضمون الرسالة اإلعالمية اليت تقدمها الصحف املصرية، فقد إتبعت للتحقق من 

  :صحة الفروض املطروحة األدوات املنهجية التالية
هج املقارن و حتليل املضمون كما منهج املسح اإلعالمي، البطاقة اإلحصائية، املن -

استخدمت إستمارة البحث كأداة جلمع البيانات و اإلجابة عن التساؤالت املتعلقة بالبحث 
  .كحجم جرائم البيئة و أمناطها ، القوالب املستخدمة لتعريفها و إجتاهات معاجلتها

، جريدة )ة مركزي( و طبقت هذه األدوات املنهجية على عينة من أعداد جريدة األهرام 
  ).متخصصة ( ، جريدة التعاون )إقليمية ( املنيا 

  .   1991إىل  1983مت إختيار هذه العينة بطريقة عشوائية منتظمة على إمتداد الفترة من   
  :فيما يلي فئات التحليل 

: حجم إهتمام الصحف جبرائم البيئة و أمناطها، نكشف عنها من خالل الفئات التالية  -1
من صور، ( ر، فئة مكان النشر، فئة وسائل اإلبراز املصاحبة فئة معدل التكرا

  ...)عناوين
 ...)خرب، مقال، حتقيق( أمناط التحرير املستخدمة  -2
 ...)مصدر مسؤول، حمرر صحفي، املهتمون ( مصدر اجلرائم املنشورة  -3
 ...)ذوي النخبة، عاديون( هوية املتهمني  -4
 .أو عدم وضوح الدافع...) دوافع مادية ، قيمية، نفسية( دوافع اجلرائم  -5
إنتقاد ( وظيفة املادة للتعرف على الغاية اليت تسعى إليها املضامني املثارة حول اجلرائم  -6

ممارسات، الدعوة للتغيري، الكشف عن إحنراف، تكتفي مبجرد السرد و تقرير الوقائع، 
 ...)بدون هدف

حالة ( ة من حمصلة ائية التصرف النهائي إظهار ما تتضمنه املادة املنشورة حول اجلرمي -7
 )صدور، أحكام، البالغ، احلفظ، اإلحالة للتحقيق أو ظهور املادة بدون تصرف

 .األفكار املعروضة املثارة حول جرائم البيئة الريفية -8
  

  :و أظهرت النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي
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 تشمل اجلرائم كان حجم إهتمام الصحف حمل الدراسة جبرائم البيئة الريفية اليت -1
الطبيعية و اإلجتماعية منخفضا بصورة ملحوظة حيث ظهرت اجلرائم يف الصفحات 

  .الداخلية و بعناوين عادية مع ندرة تدعيمها بالصور املصاحبة
أوضحت الدراسة أن الصحيفة املتخصصة و الصحيفة اليومية القومية على الترتيب  -2

 .اجلرائم الطبيعية للبيئة الريفيةأكثر إهتماما نسبيا من الصحيفة اإلقليمية ب
اخلرب الصحفي أكثر قوالب التحرير الصحفي إستخداما يف تغطية وقائع جرائم البيئة  -3

الريفية و يلي ذلك املقال الصحفي ، يف حني تنخفض معدالت إستخدام بقية قوالب 
 .التحرير

هدرها   إهتمت جبرائم تلوث املياه أو - حمل التحليل - أظهرت البيانات أن الصحف -4
البناء على االرض الزراعية و جتريفها، تلويث املياه و احملاصيل و التربة يف حني أمهلت 
جرائم إقامة قمائن الطوب و مصانعها و تلوث اهلواء و التعدي على أمالك الدولة اليت 

 .هلا أثر على مسار التنمية
 

مة اجلرائم اإلجتماعية و على مستوى اجلرائم اإلجتماعية تايت جرمية القتل على رأس قائ
للبيئة الريفية مث تلي بعد ذلك السرقة، التهريب يف حني أمهلت بقية اجلرائم كالضرب، املبيدات 

  .الفاسدة، األغذية الفاسدة ، احلريق و التموين
كما تظهر املقارنات بني مؤشرات اخلريطة الواقعية جلرائم البيئة الريفية و مؤشرات  -5

عن وجود  -حمل التحليل –جلرائم ، كما تقدمها الصحف اخلريطة الصحفية هلذه ا
تباين ملحوظ يف املؤشرات اليت تقدمها كل خريطة لوقائع جرائم البيئة الريفية و يعود 
ذلك إىل التوجه احلضري لصحف البحث وإنغالق مصادر املعلومات أمام هذه 

رة إتصال هذه الصحف يف الريف و بالذات حول جرائم البيئة الطبيعية إما بسبب نذ
  .الصحف بالريف أو لشدة ضغوط أصحاب املصاحل و ذوي النفوذ باملناطق احمللية

و تؤكد البيانات امليدانية أن اجلانب االكرب من جرائم البيئة الريفية بأمناطها املختلفة  -6
يرتكب بشكل فردي، و أن إرتكاب هذه اجلرائم يأيت يف معظمه حتت دوافع مادية   

 .أو نفسية
البحث أن اجلانب االكرب من االفكار و املضامني املثارة حول جرائم البيئة الريفية  أظهر -7

قد إكتفى مبجرد سرد الوقائع ، و كان ذلك مؤشرا عن الطابع الروتيين و اإلجرائي 
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الذي مييز معاجلات الصحف حمل التحليل جلرائم البيئة الريفية و سيادة عقلية النقل     
و إجتاه معني حملرري هذه الصحف يف تعاملهم مع وقائع هذه و التوصيل دون موقف أ

 .اجلرائم
و كانت بذلك معاجلتها تتسم بالقصور و التناقض فيما هو مطروح ، و من مث كان دورها 

  .هامشيا إىل حد كبري
  

لشؤون البيئة ) اإلقليمية و املتخصصة(و ينتهي البحث إىل تبيان أن معاجلات الصحف   
واءا أو ضعفا عن معاجلات الصحف اليومية القومية لشؤون هذه البيئة، حيث الريفية ال تقل س

إخل دون متييز   ...تظل نفس التوجهات و العقلية و أساليب العمل و األداء و امليول احلضرية
  .أو فروق جوهرية بني صحيفة مركزية و أخرى إقليمية

  

  :الدراسة الثانية
  

يف سلطنة عمان كلفه ا معهد البحث  " عديل العبدعاطف "هذه الدراسة قام ا الدكتور   
و ذلك يف سنة  » اإلعالم العماين و قضايا البيئة «و الدراسات العربية إلعداد دراسة حول 

  .، يف إطار دراسة مقارنة بني عدة دول عربية حول اإلعالم العريب و قضايا البيئة1993
  

يهدف إىل التعرف عن املعلومات     و سعت هذه الدراسة إىل اإلجابة عن سؤال مزدوج  
و أراء القائمني باإلتصال و الشخصيات العامة و اجلمهور حول قضايا البيئة و مشكالا من 
ناحية ، و مدى مواكبة اإلعالم العماين املطبوع و املسموع و املرئي لإلهتمام الكبري الذي 

  .توليه السلطنة لقضايا البيئة و مشكالا من ناحية اخرى
  

و تعترب هذه الدراسة من الدراسات اإلستطالعية أو الكشفية اليت دف إىل التعرف على   
  .و إعتمدت على االدوات املنهجية لتحقيق ذلك. الظواهر أو زيادة التعرف عليها

  

  :حيث إستخدم الباحث يف إطار منهج املسح املناهج الفرعية التالية  
تعرف على االراء و االفكار و اإلجتاهات         منهج مسح الرأي العام الذي يستهدف ال -

و املفاهيم و القيم و الدوافع و اإلنطباعات لدى جمموعة معينة من اجلمهور تبعا للهدف من 
  .إجراء املسح
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منهج مسح حمتوى الرسائل اإلعالمية بقصد حتليل حمتوى املواد اإلعالمية اليت تقدمها  -
  .هذه الوسائل أن تبلغه جلمهورها الوسائل اإلعالمية للكشف عما تريد

باإلضافة إىل إستخدام اإلستقصاء و املقابلة املعمقة و املالحظة املقننة جلمع البيانات        
  .  و املعلومات من عند القائمني باإلتصال و الشخصيات العامة و اجلمهور

   

اإلعالمية اليت قدمها  و كذلك اإلعتماد على إستمارة حتليل املضمون، فاألوىل خاصة باملادة  
التليفزيون و الراديو، و الثانية خاصة باملادة اإلعالمية اليت قدمتها الصحف خالل الفترة احملددة 

  .للدراسة
  

واشتملت هذه الدراسة الكشفية على عينة للدراسة الكشفية مكونة من القائمني باإلتصال   
فتم إختيارها بطريقة عشوائية بسيطة مت إختيارها بطريقة حصص طبقية، أما الشخصيات العامة 

.          مفردة 30:و كذلك بالنسبة ألفراد اتمع مع إلتزام الباحث حبجم العينة احملددة ب 
و اشتملت أيضا هذه الدراسة على عينة للدراسة التحليلية و هي عبارة عن الرسائل اإلعالمية 

  .ذاعةاملقدمة من طرف الصحف و االت و التليفزيون و اإل
  

جماال زمنيا هلذه الدراسة التحليلية إلتزاما بتحديد معهد  1992و اختار الباحث شهر مايو 
البحوث و الدراسات العربية لشهر واحد كمجال زمين للدراسات ملقارنة يف عدة دول عربية 

  :أخرى و توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية
  

  :ى القائمني باإلتصال تتمثل فيما يليفالبنسبة لنتائج الدراسة امليدانية عل
  

أوضحت نتائج هذه الدراسة جناح اإلعالم العماين يف إمداد األفراد باملعلومات البيئية      
و تشكيل اآلراء و اإلجتاهات الداعمة للجهود اليت تبذهلا السلطة يف هذا اال، فلقد مسح كل 

و أشار أغلبيتهم إىل توفر معلومات كافية القائمني باإلتصال عن قضايا البيئة و مشكالا 
عندهم عن هذه القضايا و املشكالت، حتصلوا عليها من وسائل اإلعالم املختلفة يف مقدمتهم 

  .التلفزيون و الصحف
  .و جاء التلوث نتيجة للنشاط الصناعي يف مقدمة املفاهيم البيئية السائدة عن القائمني باإلتصال -
ات الكافية عن القضايا البيئية من أهم اإلحتياجات الواجب توفرها حىت تبني أن توفري املعلوم -

  .تصبح معاجلة هذه القضايا إعالميا أكثر فعالية
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كما أكد القائمون باإلتصال أن اجلهات اليت يعملون ا يستعينون خبرباء و متخصصني،         -
أو اجلمهور، باإلضافة إىل أم  و يتلقون ردود أفعال بشكل مباشر وغري مباشر من أجهزة الدولة

على علما باحللقات و الندوات حول البيئة و باهليئات اليت هلا إهتمام بالبيئة، كما يرون أن 
  .اإلهتمام بالبيئة سلوك إتصايل شائع

  

  :أما أهم نتائج الدراسة امليدانية على الشخصيات الشخصيات العامة فهي كما يلي  
املشكالت البيئية اليت يعاين منها العام حاليا حشب رأي عينة  جاءت قضية التلوث يف مقدمة -

الدراسة من الشخصيات العامة مث يليها التصحر و اجلفاف، فتأكل طبقة األزون و اإلنفجار 
  .السكاين

تستمد الشخصيات العامة املعلومات البيئية من مصادر إعالمية عمانية و غري عمانية يف مقدمتهم  -
  .ت مث يليها اإلذاعة فالتلفزيون، فالكتب و الندوات و احللقات الدراسيةاجلرائد و اال

و متثلت تصورات الشخصيات العامة للدور الذي جيب أن تقوم به الدولة من أجل احلفاظ على  -
البيئة يف سن التشريعات و العمل على تطبيقها و اإلستفادة من جتارب الدول املتقدمة لتجنب 

ى عينة الدراسة أن على اجلمهور التعاون بني خمتلف اجلهات املعنية بشؤون أخطائها باملقابل تر
  .البيئة و اإللتزام مبا سنته من قوانني و املشاركة يف احلفاظ على البيئة

كما متثلت تصورات عينة الدراسة للدور الذي جيب أن تقوم به وسائل اإلعالم خللق وعي بيئي  -
ملتخصصة و املهتمة بالقضايا البيئية و تدريبهم على كيفية تبسيط لدى اجلمهور يف توفري الكفاءات ا

املعلومات البيئية يليها توثيق الصلة بني اجلمهور و العلماء املتخصصني يف القضايا البيئية، عرض 
أخبار البيئة من خالل الفنون اإلعالمية و املداخل اإلقناعية على جانب إستخدام و سائل اإليضاح 

يط املعلومات البيئية، و زيادة الوعي البيئي العام، عدم قصر الرسالة اإلعالمية على املناسبة لتبس
  .مشكلة التلوث اليت تستحوذ على معظم اإلهتمام اإلعالمي

  

  :أما نتائج الدراسة امليدانية على عينة اجلمهور فهي كالتايل  
  

عمان اآلن يف رأي عينة الدراسة  تبني أن أهم القضايا و املشكالت البيئية اليت تعاين منها سلطنة -
  .من اجلمهور هي مشكلة امللوحة يف املياه، مشكلة التصحر و اجلفاف و مشكلة التلوث
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كما أن عينة الدراسة حتصلت على املعلومات البيئية من الوسائل اإلعالمية العمانية و غري  -
اجلرائد و االت، فامللصقات      العمانية، جاء التلفزيون يف مقدمة هذه املصادر يليها اجلرائد مث 

  .و الندوات و املؤمترات
  

أما نتائج الدراسة التحليلية على عينة من اجلرائد و االت و الربامج  اإلذاعية               
  : و التلفزيونية، فهي كالتايل

  

كما تبني أوضحت هذه الدراسة إهتمام وسائل اإلعالمية العمانية بقضايا البيئة و مشكالا  -
وجودا إتساق و تكامل يف تناوهلا هلذه القضايا و ملشكالت و استخدامها كافة األساليب و الفنون 

اإلعالمية، حيث إستخدمت اجلرائد و االت اخلرب و التقرير و املقال و التحقيق و احلديث       
يا من خالل الربامج و املقال و اإلعالم الصحفي، كما تناولت اإلذاعة و التلفزيون هذه القضا

  إخل...اإلخبارية و التنموية و الدينية و الدراسية و التسجيلية و املنوعات
كما نشرت اجلرائد و االت العمانية موادها اليت تتناول البيئة و قضاياها يف صفحات مهمة  -

اصة بالبيئة يف كالصفحتني األوىل و األخرية، و قدمت اإلذاعة و التلفزيون الربامج و اإلعالنات اخل
أوقات إزداد خالهلا اإلستماع و املشاهدة، كما استخدمت اجلرائد و االت العديد من األساليب 

إلبراز القضايا البيئية يف استخدامها للعناوين املمتدة و نقد املوضوعات الصحفية مصحوبة بصور   
  .إليها أكثر و رسومات توضيحية و داخل إطارات و على أرضيات خمتلفة جلذب أنظار

  

و أخريا، ميكن القول أن الدراسات التحليلية تشري إىل إهتمام ملحوظ بقضايا البيئة        
و مشكالا من ناحية، و وجود تكامل و اتساق يف تناول وسائل اإلعالم العمانية هلذه القضايا من 

  .ناحية أخرى
  

ائل اإلعالم العمانية يف زيادة باإلضافة إىل ذلك فالدراسات امليدانية أشارت إىل جناح وس
معلومات مجهورها املستهدف و خلق آراء إجيابية لصاحل قضايا البيئة يف العامل بصفة عامة و يف 

  .سلطنة عمان بصفة خاصة
  

  

  :الدراسة الثالثة
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و ذلك يف سنة " الصحافة اجلزائرية و جرائم البيئة"حول " فضيل دليو"قام ا الدكتور   
املركزية، (و حتليل املعاجلة اإلعالمية اليت تقوم ا الصحف اجلزائرية بأنواعها  ، دف رصد2001

  :و أثارت هذه الدراسة جمموعة من التساؤالت حددت فيما يلي) اجلهوية، األسبوعية
  ماحجم إهتمام الصحف اجلزائرية جبرائم البيئة؟ -
  رائم؟ما هي القوالب الصحفية األكثر إستخداما يف تغطية هذه اجل  -  
  ما هي أمناط جرائم البيئة األكثر تناول يف معاجلة هذه الصحف؟ -  
  ما هو إجتاه املعاجلة الصحفية جلرائم البيئة؟ -  

  

و تنتمي هذه الدراسة إىل نوع الدراسات الوصفية التحليلية يف اال اإلعالمي، حيث   
  ائرية و يوميتني وطنية إستخدمت منهج حتليل املضمون لعينة ثالثية تتكون من الصحف اجلز

  
  
  

وحدد اال الزمين للدراسة امليدانية ) رسالة األطلس(و أسبوعية ) النصر/ اخلرب(و جهوية        
  .1998من يناير إىل ديسمرب 

  

و قد مت إجراء املسح الشامل جلميع هذه الصحف نظرا لعدم وجود صحيفة متخصصة      
  .عامة بقضايا البيئةيف شؤون البيئة و قلة إهتمام الصحف ال

  

كما استخدمت إستمارة البحث كأداة جلمع البيانات و املعلومات و صممت متاشيا مع   
تساؤالت مع الدراسة و إشتملت على فئات تسعى إىل توفري بيانات أساسية لإلجابة على هذه 

إجتاهات  التساؤالت املتعلقة حبجم جرائم البيئة و أمناطها و القوالب املستخدمة لتحريرها و
  .معاجلتها

  

  :و توصل الباحث إىل مجلة من النتائج أمهها  
  

كان حجم إهتمام الصحف الثالث جبرائم البيئة منخفضا جدا حبيث مل يتجاوز عدد  )1
عدد لثالث صحف  648مرة على جممل صفحات  160مرات نشر هذه اجلرائم 

فاض العام تشري و مع هذا اإلخن. جزائرية هامة منها األسبوعي، اجلهوي و الوطين
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بيانات الدراسة إىل توجه عام مرتبط بطبيعة الصحف مفاده أن اليوميات اجلهوية تأيت 
و مما . يف املرتبة األوىل من حيث درجة اإلهتمام تليها اليوميات الوطنية مث األسبوعيات

 )% 77,02(يؤكد دونية هذا اإلهتمام ظهور غالبية املواضيع يف الصفحات الداخلية 
  .رة تدعيمها بالصور املصاحبةمع نذ

أظهرت بيانات الدراسة امليدانية أن اخلرب الصحفي هو أكثر القوالب الصحفية إستعماال  )2
يف معاجلة جرائم البيئة على صفحات اجلرائد الثالثة، و ذلك بالرغم من كون قاليب 

لتحليل      املقال و التحقيق املناسبني أكثر ملثل هذه املواضيع اليت تستلزم الشرح  و ا
 .و التقومي

تشري البيانات امليدانية إىل توجه الصحافة اجلزائرية حنو اإلهتمام بنوع جرائم البيئة  )3
مع مالحظة إمهال كلي ) تلوث التربة والربك و القاذورات (املرتبط بالنظافة العمومية 

اء على األراضي أو شبه كلي جلرائم بيئية قوية التأثري على املسار التنموي للبالد مثل البن
 .الزراعية أو هدر الثروات السمكية أو احليوانية

تؤكد البيانات اخلاصة مبؤشر إجتاه املعاجلة الصحفية جلرائم البيئة ميل الصحافة اجلزائرية  )4
إىل جمرد سرد الوقائع بدون تصرف مع تعميم يف ذكر أقوال املواطنني و املسؤلني      

يف حني يقتضي اإلعالم البيئي مزيدا من الشرح    . ا و إجراءام املتخذة أو املوعود
و التحليل مع تأييد أو اإلنتقاذ املوجه و املؤثر خدمة حمليطنا البيئي و تنمية للوعي 

 .ألمهيته لصاحل جيلنا احلايل و األجيال القادمة
  

  :الدراسة الرابعة
  

الم يف تكوين الوعي البيئي أثر وسائل اإلع"حممد خليل الرفاعي بدراسة ميدانية حول "قام   
  :، دف إىل حتقيق مجلة من األغراض تتمفصل فيما يلي1997و ذلك يف سنة " يف مصر

  

  .قياس معرفة الشباب املصري بالبيئة -
دور الصحافة املكتوبة يف رفع الوعي البيئي من خالل عرض املشكلة و احلث على السلوك  -

  .اإلجيايب
  .يف حل املشكالت البيئية حمليا دور التلفزيون يف املسامهة -
  .دور اإلذاعة يف عرض املشكلة البيئية -
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إقتراحات الشباب املصري لتطوير اإلعالم البيئي يف وسائل اإلعالم املسموع، املطبوع       -
  .و املرئي

  .مسامهة وسائل اإلعالم يف رفع الوعي البيئي -
  .مشكالت الشباب البيئية -

  

  :راسة اليت أجريت يف مصر منو تنبع أمهية هذه الد  
  .أمهية املشكلة البيئية على الصعيدين احمللي و العاملي -
أمهية الدور الذي ميكن أن تطلع به وسائل اإلعالم اجلماهري يف إكساب الشباب قياما  -

  .وإجتاهات و سلوكا بيئيا إجيابيا
  .بأقل ما ميكن من أضرارأمهية املعرفة بالبيئة لدرء أخطار التلوث، و دفع عجلة التنمية  -
  .معرفة أسباب التلوث، و بالتايل و ضع اليد على اجلرح عرب وسائل اإلعالم -
  .من خالل و سائل اإلعالم، إستثمار طاقات الشباب حلماية البيئة -

  

شاب  100و يتكون جمتمع الدراسة من فئة الشباب، مت سحجب عينة عشوائية مؤلفة من    
نسني، حبيث متثل العينة التفاوت الطبقي و املعيشي و الدراسي الذي يتوزعون مناصفة على اجل

  .يعكس تفاوتا يف أمناط السلوك و التفكري و الوعي و اإلهتمامات
  

  .كما مت مجع البيانات عن طريق اإلستمارة و هي إحدى أهم وسائل مجع البيانات  
  

  :و قد أظهرت النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي  
  

هرة هذه الدراسة أن الغالبية من أفراد العينة يعرفون على أو جه الشمول ماذا تعين البيئة أظ -
  .بينما النسب األقل تتشتت أجوبتها مبا يشري إىل ضبابية أو فلسفية التصور حول مفهوم البيئة

 كما تشري أيضا الدراسة إىل أن نسبة قليلة تستقي معلوماا عن البيئة من وسائل اإلعالم -
املختلفة على الرغم من أن نسبة كبرية من العينة تقرأ الصحف و هم مجيعا مستهلكون كبار 

  .للتلفزيون و هو ما يوحي باإلعتقاد بفتور العالقة بني ساعات ملشاهدة و منو الوعي البيئي
كما ترتفع النسبة يف إحتمال احلصول على املعلومات البيئية من األهل و األصدقاء،         -
  .ا يؤكد على أمهية العناية باإلتصال املواجهيمم
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و تأيت قضية التلوث يف مقدمة القضايا اليت مت التعرف عليها من طرف عينة الدراسة مث تليها  -
و هو ما يوحي بتأثر أفراد العينة بوسائل اإلعالم اليت أشبعت ثقب األزون . قضية ثقب األزون

  .حبثا
لدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم املختلفة يف املسامهة يف تأكيد عينة الدراسة على أمهية ا -

و بالضبط دورها يف رفع الوعي و نشر الثقافة و توجيه اجلمهور     . حل املشكالت املختلفة
  .و نقل املعارف و العلوم، و ذلك من خالل لفت العناية بالبيئة و املسامهة يف صياغة القرار

تيات عن قراءة موضوعات البيئة و ارتفاع النسبة لكال و تشري الدراسة إىل إعراض الف -
الفئتني يف قراءة بعض املوضوعات البيئية هي مشكلة توجه سبابة اإلهتمام إىل القائم باإلتصال 
يف اختياره ملوضوع، و كذلك طريقة املعاجلة و العرض باملقابل جند ارتفاع نسبة مشاهدة 

  .اإلناث لربامج البيئة عرب التلفزيون
و أخريا، تعرب النسب عن ضآلة الدور الذي يقوم به الشباب اليوم و يف ظل املعطيات الراهنة  -

  .يف احلفاظ على البيئة و كذلك عالقة الشباب بوسائل اإلعالم
  

  
  : الدراسة اخلامسة

  

قام الباحث حممد عبد الرمحان فهد الدخيل بدراسة ميدانية حول الوعي البيئي لدى   
بعدما أدرك أن هناك . 2000يف منطقة الرياض بالسعودية،و ذلك يف سنة  املتعلمني الكبار

أخطارا دد البيئة السعودية ومن مث البد من توعية املواطنني و من هنا جاء اإلحساس مبشكلة 
  :البحث و اليت تتمثل يف األسئلة التالية

  

  طقة الرياض؟ما املستوى العام للوعي البيئي لدى عينة من املتعلمني الكبار يف من -1
 على بعدي مقياس الوعي البيئي؟) عينة البحث(ما مستوى املتعلمني الكبار  -2
هل هناك فروقات ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة تبعا ملتغريات املؤهل  -3

 التعليمي؟
 طبيعة املهنة تؤثر على مستوى الوعي البيئي لديهم؟ -4
 املتعلمني الكبار؟مااملصادر اليت تساهم يف تنمية الوعي البيئي لدى  -5

  

  :و يهدف هذا البحث إىل
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  .التعرف على مستوى الوعي البيئي لدى املتعلمني الكبار يف منطقة الرياض التعليمية -1
التعرف على مستوى الوعي البيئي لدى املتعلمني الكبار يف منطقة الرياض التعليمية    -2

 .اهات حنو البيئةيف كل من بعدي الوعي البيئي و هي املعلومات البيئية و اإلجت
 .يف كبار املتعلمني على مستوى الوعي البيئي) ذكر و أنثى(معرفة أثر اجلنس  -3
 .بناء مقياس لقياس الوعي البيئي لكبار املتعلمني -4

  

  :أما أمهية البحث فترجع إىل أمور منها
  

أنه يتناول جماال على درجة كبرية من األمهية، أال و هو الوعي البيئي و الذي له دور  -1
  .ري يف التأثري على حياة األفرادكب

حاجة اتمع السعودي إىل مثل هذه الدراسة للتعرف على الوعي البيئي للمواطنني،  -2
خاصة و أن اتمع مير مبرحلة تغيري حضاري سريعة اليت تفرض على اتمع ضرورة 

يف حل  شد اإلنتباه للبيئة اليت يعيش فيها اإلنسان و ضرورة اإلهتمام ا و املشاركة
 .مشكالا

من بواكري الدراسات عن الوعي البيئي يف . إن هذه الدراسة على حد علم الباحث -3
اململكة العربية السعودية و اليت تتعلق باملتعلمني الكبار، خاصة و أن مثل هذه الدراسة 

 .حتضى باهتمام كبري من قبل املسؤولني بالدولة
شف عن املزيد من اجلوانب و األبعاد ميكن اإلستفادة من نتائج هذا البحث يف الك -4

 .البيئية الالزمة ملساعدة املتعلمني الكبار لفهم دورهم يف كيفية التعامل مع البيئة
ميكن اإلستفادة من نتائج هذا البحث يف إعطاء املسؤولني بالدولة فكرة عن الوعي  -5

عي البيئي لدى البيئي لدى املتعلمني الكبار و الدور املتوقع من املسؤولني لتفعيل الو
 .املتعلمني الكبار بشكل كبري

تقدم الدراسة قائمة باملصادر اليت ميكن أن تساهم يف تنمية الوعي البيئي لدى املتعلمني  -6
 .الكبار

  

  :و يهدف هذا البحث إلختبار الفروض التالية
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أقل من ) عينة البحث(املستوى العام للوعي لدى املتعلمني الكبار يف منطقة الرياض  -1
  .من الدرجة الكلية للمقياس) %75(الكفاية على مقياس الوعي البيئي و هو حد 

أقل من ) عينة البحث(مستوى الوعي البيئي لدى املتعلمني الكبار يف منطقة الرياض  -2
من الدرجة الكلية لكل ) %75(حد الكفاية على بعدي مقياس الوعي البيئي و هو 

 .حد
 .ذكور و اإلناث يف مستوى وعيهم البيئيال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ال -3
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ذوي املؤهالت دون اجلامعية و املؤهالت  -4

 .اجلامعية يف مستوى الوعي البيئي
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ذوي املهن املختلفة يف مستوى الوعي البيئي -5

  

ذي يعتمد على مجع البيانات و حماولة تبويبها       و يستخدم هذا البحث املنهج الوصفي و ال
  :و تصنيفها ليمكن توظيفها يف مصلحة البحث، أما أدوات البحث املستخدمة تتمثل فيما يلي

  

  :إعداد مقياس الوعي البيئي حيث مت حتديد بعدي الوعي البيئي ومها -1
  .املعلومات البيئية  -  أ

 .اإلجتاهات حنو البيئة  - ب
  

ان يف طبيعة كل منهما، قام الباحث ببناء كل بعد على حدى مراعيا أن و نظرا ألما يتباين
تعكس بنود كل بعد طبيعة السلوك املراد قياسه فجاءت أسئلة بعد املعلومات البيئية على أمناط 

التقديرات ) ليكرت(اإلختيار من متعدد، و بنود بعد اإلجتاهات حنو البيئة متسقة مع طريقة 
هذه اإلستبانة على بعض احملكمني من أساتذة التربية   و املناهج و طرق و قد مت عرض .املتجمعة

التدريس بكلية املعلمني باملدينة املنورة و كلية املعلمني بالرياض للتأكد من صدق مضموا و بعد 
التعديالت اليت قام ا الباحث على ضوء أراء احملكمني أصبحت عبارات هذا املقياس سليمة 

  .مفردة) 50(ة و حمددة املعاين   و يشتمل املقياس على الصياغة و واضح
و مت عرضها هي . إستبانة باملصادر اليت تسهم يف تنمية الوعي البيئي لدى أفراد العينة -2

  .أيضا على احملكمني السابق ذكرهم
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و طبقت هذه األدوات املنهجية على عينة البحث من املتعلمني الكبار من أبناء منطقة 
و مت ذلك خالل األشهر األوىل . فردا 475 إختيارها بطريقة عشوائية، و بلغ عددها الرياض، مت

  ).2001-2000( هـ   1421-1420مع بدايـة العـام الدراسـي 
  

  :كما إستخدم الباحث ملعاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها، األساليب اإلحصائية التالية
على مستوى الوعي البيئي و كذلك إستخدام إستخدم إختيار للقيم احملددة سلفا لتعرف 

أسلوب حتلياللتباين األحادي و استخدام النسبة احلرجة، و حساب التكريرات و النسب املئوية 
  .ملعرفة املصادر اليت تسهم يف تنمية الوعي البيئي لدى أفراد العينة

  

  :و أظهرت نتائج البحث ما يلي
  

الكبار يف منطقة رياض سواء على تدين مستوى الوعي البيئي لدى املتعلمني  -1
  .مستوى القياس ككل و بعدية منفصلني

 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور و اإلناث يف مستوى الوعي البيئي -2
توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل العينة من محلة املؤهالت اجلامعية مقارنة  -3

 .بذوي املؤهالت دون اجلامعية
 .لة إحصائية بني ذوي املهن املختلفة يف مستوى الوعي البيئيتوجد فروق ذات دال -4
زيادة التأكيد على دور املؤسسات اإلعالمية و خاصة التلفيزيون و اإلذاعة  -5

 .باملسامهة يف رفع مستوى الوعي البيئي لدى املواطنني
ختصيص مقررات دراسة يف التربية البيئية تدرس يف املراحل التعليمية املختلفة قد  -6

 .هم يف تنمية الوعي البيئي كما يراها أفراد العينةتس
مؤسسات اتمع املختلفة من مراكز صحية و جامعات و املسجد و األسرة        -7

 .و غريها قد تساهم يف تنمية الوعي البيئي لدى املواطنني كما يراها أفراد العينة
 

د يف الدراسات من خالل إستعراض هذه الدراسات السابقة تبني لنا وجود نقص شدي
اإلعالمية اليت تتناول العالقة اجلدلية بني وسائل اإلعالم و تنمية الوعي البيئي السيما يف اجلزائر، 

  :غري أننا متكنا من الوصول إىل حقائق عديدة ساعدتنا يف فهم موضوع دراستها
  

ضايا البيئية     دور وسائل اإلعالم بأنواعها املقروءة، املسموعة و املرئية يف اإلهتمام بالق -
  .و مشكالا
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  .تعترب وسائل اإلعالم من بني املصادر اليت تساهم يف تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع -
  :أبعاد الوعي البيئي تتمثل يف  -

  .املعلومات البيئية -1
 .اإلجتاهات حنو البيئة -2

  

ن املوضوع و هكذا نستطيع القول بان هذه الدراسات السابقة كونت لنا خلفية نظرية ع
املراد دراسته، حيث ساعدتنا على صياغة اإلشكالية و وضع الفروض و إجناز الدراسة 

    .                      التحليلية
  

  
  
  
  
  

  :فروض الدراسة -6
  
  
  
  
  
  

بغرض حتقيق أهداف البحث يتطلب إعتماد منهجية حبث علمي مضبوطة تقوم على   
و قد إرتأينا ضرورة . ل لإلشكالية املطروحةإخضاع فرضيات لإلختبار دف التوصل إىل حلو

  :حتديد مخس فرضيات و هي كالتايل
بقضايا البيئة             –حمل الدراسة  –ينخفض حجم إهتمام الصحف املكتوبة اجلزائرية  – 1  

  .و مشكالا و من مثة ينخفض دورها يف تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع
ر إهتماما نسبيا من الصحف اجلهوية مبعاجلة القضايا البيئية تعد الصحف الوطنية أكث – 2  

  .و مشكالا
يعترب اخلرب الصحفي أكثر القوالب إستخداما يف معاجلة القضايا البيئية و مشكالا     – 3  

   –حمل الدراسة  –يف الصحف اجلزائرية 
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حمل –صحف اجلزائرية تنخفض نسبة املعلومات البيئية املقدمة يف الرسائل اإلعالمية بال – 4
  .و من مثة ينخفض دورها يف تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع –الدراسة 

بتكوين إجتاهات إجيابية حنو  –حمل الدراسة  –ينخفض إهتمام الصحف املكتوبة اجلزائرية  – 5
  .البيئة ألفراد اتمع و من مثة ينخفض دورها يف تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
II - اإلجراءات املنهجية للدراسة و أدوات مجع البيانات و املعلومات :  

  
  
  
 

  :  عينة الدراسة -1
  
من خالل اإلستطالع األويل الذي قمنا به لصحف جزائرية :  عينة الصحف -1-1

  .خمتلفة تبني لنا قلة إهتمامها بقضايا البيئة و مشكالا و عدم وجود صحف متخصصة يف البيئة
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و بذلك فقد مت إختيارنا لعينة رباعية تتكون من الصحف اجلزائـريـة الصادرة بالعربية و   
 est‘L/ آخر ساعة ( ، و يوميتني جهويتني )Le Matin/الشروق( يوميتني وطنيتني : الفرنسية

Républicain.(  
  .  عشوائيا" الشروق"و "  Le Matin"و كان إختيار جريدة   
إلجراء "  Républicain  Est‘L/آخر ساعة" الصحف اجلهوية أما خبصوص إختيار عينة   

  :الدراسة التحليلية جاء نتيجة لعدة أسباب و هي 
  .باعتبارمها يوميتان إخربيتان و ذلك لتحقيق التكافؤ بني هاتني اجلريدتني )1
 والية عنابة : إن هاتني اجلريدتني تصدران يف نفس الوالية  )2
 .رية و الثبات و استمرار الصدورإن هاتني اجلريدتني تتصفان بالدو )3

  

و مت إختيار أسلوب الدورة الذي يتم بطريقة منتظمة، و يتغلب يف نفس الوقت على نقاط 
الضعف يف أسلوب العينة املنتظمة، حيث يضمن هذا األسلوب عدم تكرار التواريخ أو األيام 

                1993، حممد عبد احلميد.( اخلاصة بظهور أو صدور املفردات أو وحدات العينة
  ).169ص 

  

و اختريت العينة بطريقة عشوائية منتظمة، حيث اختري ت األعداد األوىل للصحف األربعة 
، و األعداد 2003عشوائيا و كان األسبوع الثالث و الرابع من شهر أفريل  –حمل الدراسة  –

  .الثانية من األسبوع األول و الثاين من شهر ماي و هكذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  –حمل الدراسة  –يوضح كيفية أخذ العينة الصحف ): 1( جدول رقم
  



 24

  األشهر         
 األسابيع

 
 جانفي
 

  ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري

  x    x  x  x  x األسبوع األول
  x    x  x  x  x األسبوع الثاين

 X  x  x  x  x  x  الثاألسبوع الث
 x  x  x  x  x  x   األسبوع الرابع

  

  
يف األسبوع الثالث من شهر أوث ألنه  Le Matinنظرا لصعوبة احلصول على جريدة :  مالحظة

  L’Est«آخر ساعة و " مت توقيفها ألسباب مالية، و أيضا عدم العثور على جرائد التالية 
Républicain « نا إىل اللجوء إىل البديل اآلخر   و يف األسبوع الثالث من شهر أوث فقد أدى ب

  .هو األسبوع الثاين حىت تكتمل عينة الدراسة
و هذا باعتبار ان  –حمل الدراسة  –لكل من الصحف االربعة  2003جوان  05كما أخدنا عدد 

  . جوان يعد يوما عامليا للبيئة 05
  

  : العينة الزمنية - 2- 1
فيما خيص مجيع الصحف  2004ىل جانفي إ 2003حتدد النطاق الزمين للدراسة من أفريل 

  –حمل الدراسة  –األربعة 
  نوع الدراسة -2
      

تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية التحليلية يف اال اإلعالمي، اليت دف إىل 
حول الوعي  –حمل الدراسة  –رصد و حتليل خصائص املضمون املقدم على صفحات الصحف 

حجم اإلهتمام، قوالب التحرير الصحفية، توجهات : عديدة منها  البيئي، من حيث مؤشرات
املعاجلة الصحفية، و ذلك باإلعتماد على العرض الكمي و الكيفي للبيانات اليت ميكن توفريها من 

  .خالل منهج حتليل املضمون
  
  
  
  

   :  املنهج املستخدم - 3
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املناهج اليت تساعد على نستخدم يف هذه الدراسة منهج حتليل املضمون باعتباره أفضل 
  .حتقيق أهداف الدراسة فيما يتعلق بدور الصحافة املكتوبة اجلزائرية يف تنمية الوعي البيئي

  

لقد إرتبطت نشأة حتليل املضمون كآداة علمية و أسلوب منهجي يف التحليل يالدراسات   
بكرة للقرن العشرين إىل اإلعالمية ، إذ دفعت اإلحتياجات املنهجية لعلم اإلعالم يف البدايات امل

بلورة هذا األسلوب يف مجع املعلومات و حتليلها وفقا ألشكال و أمناط متنوعة مبا يؤدي إىل 
إستنباط املزيد من التحليالت و التفسريات منها ، و ربطها مع جمموعة املعارف االخرى املتصلة 

  .مبوضوع التحليل ، و إصطلح عليه حتليل املضمون
  

أسلوب حتليل املضمون قبل و أثناء احلرب العاملية الثانية ، حيث إستخدم و برزت أمهية   
على نطاق واسع يف حتليل املواد الصحفية املنشورة باجلرائد و االت و املواد اإلذاعية و التلفزيون 

  .إخل...و اخلطب و احملادثات 
  

كشف األساليب  للوصول إىل معرفة العقلية الكامنة وراء هذا اإلنتاج اإلعالمي ، و  
الدعائية، و اكتشاف امليول و اإلجتاهات السياسية و العقائدية من خالل التعبريات املكتوبة       

  . أو املنطوقة
  

و قد تطور أسلوب حتليل املضمون و استخداماته عرب السبعني عاما املاضية كما تطورت   
حتليل املضمون يسعى إىل " إىل أن " ويبلز و برلسون"، ذهبا 1941أيضا تعريفاته، إذ أن يف عام 

بلورة الوصف العادي للمضمون أو احملتوى و تنقيته، حىت ميكن إظهار طبيعة املنبهات و 
: املثريات املتضمنة يف الرسالة و املوجهة إىل القارىء أو املستمع أو املشاهد، و قوا النسبية

  ".على أسس موضوعية 
   

مقدمة منهجية، : يف كتابه حتليل املضمون " فكلوز كربندور"قدم  1980و يف عام   
حتليل املضمون هو أحد األساليب البحثية اليت تستخدم يف " تعريفا حديثا ذهب فيه إىل أن 

حتليل املواد اإلعالمية دف التوصل إىل إستدالالت و استنتاجات صحيحة و مطابقة يف حالة 
  ).231- 227ص  ،1999مسري حممد حسني، " ( إعادة البحث أو التحليل

  

  .وبالتايل فتحليل املضمون يسعى إىل حتليل املواد اإلعالمية من حيث الشكل و املضمون  
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و قد مت تطبيق هذا اإلجراء املنهجي على عينة حمددة من الصحف دف توفري بيانات       
 – و مؤشرات كيفية حول خمتلف أنواع القضايا و املشكالت البيئية، و معدالت إهتمام الصحف

ذه القضايا، و القوالب املستخدمة و توجهات املعاجلة الصحفية على صفحات  –حمل الدراسة 
  .الصحف

  

   
  :حتديد وحدات التحليل و القياس  
  :يف هذه الدراسة نعتمد على وحدتني للتحليل أال ومها  

و هي عبارة عن مجلة أو عبارة تتضمن الفكرة اليت يدور حوهلا موضوع  :وحدة الفكرة -1
  .لتحليلا

نلجأ إليه للتعرف على املساحة اليت شغلتها املادة اإلعالمية املنشورة يف  :مقياس املساحة -2
مسري حممد حسني، (الصحف للتعرف على مدى اإلهتمام باملوضوع اخلاضع للتحليل 

و اعتمدنا يف دراستنا هذه على وحدة السطر كمقياس ) 261، 260، ص 1999
  .للمساحة

  : ناتأدوات مجع البيا -4
  :تصميم إستمارة البحث -4-1  
و لتحقيق أهدافها و التحقق من صحة فروضها حول دور :  متاشيا مع تساؤالت الدراسة  

الصحف الوطنية و اجلهوية يف تنمية الوعي البيئي، فقد إشتمل بناء اإلستمارة على فئات تسعى إىل 
مشكالا و امناطها و القوالب  توفـيـر بيـانات أساسية حول حجم إهتمام بالقضايا البيئية و

  .املستخدمة لتحريرها و توجهات املعاجلة
  :و فيما يلي فئات التحليل  
و قـد اخترنا للكشف عنها أربعة : حجم اإلهتمام بالقضايا البيئية و مشكالا -1

  :فئات
  :فئة معدل تكرار النشر على صفحات الصحف -1

كرار نشره، ألن التكرار سيؤدي إىل و هي الفئات اليت تقيس أمهية املضمون على أساس ت
،    1999مسري حممد حسني، . ( مزيد من اإلنتشار للفكرة ، و إيضاح جوانبها املتعددة

  ).270ص 
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  : فئة موقع النشر -2
توضح مدى اإلهتمام بعرض املوضوع حيث تؤدي دراسة موقع املادة موضع التحليل        

  . النسبية اخلاصة لكل موقعيف الوسيلة اإلعالمية و مقارنتها باألمهية 
  :فئة وسائل اإلبراز املصاحبة للنشر – 3

و تتمثل يف الصور و الرسوم و شكل العنوان و اإلطار ، و اليت هلا دور كبري يف إثارة 
  .إهتمام القارئ للموضوع

  
  :فئة القوالب الصحفية -4

  .إخل...و تتمثل يف اخلرب، مقال، حتقيق 
  : فئة املوضوع -5

ة االكثر إستخداما يف دراسات حتليل املضمون و اليت تقوم بتصنيفه وفقا و هي الفئ
ملوضوعاته، و جتيب على التساؤل األساسي اخلاص باملوضوع أو جمموعة املوضوعات اليت تدور 

و تتمثل يف املعلومات البيئية املقدمة ). 265، ص 1999مسري حممد حسني، ( حوهلا املادة اإلعالمية 
  .فعلى صفحات الصح

  :فئة مصدر املعلومة -6
و هي الفئة اخلاصة بالكشف عن الشخص أو اموعة أو اجلهة مصدر املعلومة، و تتمثل 

  .  إخل... أهم هذه املصادر يف األشخاص، الصحف
  :  فئة اإلجتاه -7

نكشف عنها من خالل الوظائف اليت ) مؤيدة أو معارضة أو حمايدة(و لتحديد اإلجتاهات 
اإلعالمية املنشورة عند معاجلتها للقضايا البيئية و مشكالا، و اليت مت حتديدها يف هذه  تؤديها املادة

إنتقاد ممارسات قائمة، تأييد إجراءات معينة، الدعوة إىل التغيري، عرض : الدراسة بأربع وظائف 
 .تقريري للوقائع
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  :  أداة املقابلة 4-2
ى آداة املقابلة الشخصية دف مجع املعلومات إعتمدنا يف مجع البيانات و املعلومات عل

حول الصحافة اجلهوية اجلزائرية و ذلك يف ظل ندرة الدراسات اإلعالمية املتعلقة ذا املوضوع،  
و كانت أغلب األسئلة من النوع املفتوح لتعطي للمبحوث فرصة لإلجابة على األسئلة حبرية و مبا 

  : هوية يف اجلزائر، و اشتملت على ما يلي يساعدنا على إستخالص واقع الصحافة اجل
  .بيانات حول نشأة الصحافة اجلهوية و أهدافها  -
  .بيانات حول إهتماماا بالبيئة و مدى وجود صحفيني متخصصني يف البيئة -
  .بيانات حول العراقيل و املشاكل اليت تعترضها -

يس حترير أو مدير حترير    و مت إجراء هذه املقابالت مع صحفيني ممن يشغلون وظيفة رئ
بوالية عنابة، كما متت إجراء  L’est Républicainو  " آخر ساعة: "وهذا مع الصحف التالية

  ". والية غرداية " مكاملة هاتفية مع رئيس حترير جريدة الواحة 
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  :تعريف الصحافة املكتوبة -  1 
  

تباينت تعريفات حول مفهوم الصحافة املكتوبة تبعا للمتغريات الثقافية و السياسية           
و اإلجتماعية و اإلديولوجية القائمة يف اتمع الذي ينتمي إليه الباحث من جهة و من جهة أخرى 

  .يةتبعا للتطورات اليت مرت ا الصحافة عرب مراحل تارخي
  : لـغـة
و هي شيء   PRESS:  أكسفورد كلمة صحافة تقابلها يف اللغة اإلجنلزية حسب قاموس   

و يقصد  ( journal ): مرتبط بالطبع و الطباعة و نشر األخبار و املعلومات و هي تعين أيضـا 
مبعىن الصحفي فكلمة  ( journalist ): مبعىن الصحافة و  ( journalism )ا الصحيفة و 

  .الصحافة تشتمل إذن الصحيفة و الصحفي يف الوقت نفسه
  

و يف  الكتاب و مجعها صحائف: يقصد بالصحيفة احمليط للفريوز باديو يف قاموس   
. تعين الصحيفة قطعة جلد أو قر طاس كتب فيه املصباح املنري ألمحد بن علي املقري الفيومي

  ).37، ص 1986فاروق أبو زيد، (
  

  :إصطالحا
تعرف الصحافة بأا مطبوع دوري ينشر األخبار يف خمتلف ااالت و يشرحها  عادة ما   

دليو فضيل، . (و يعلق عليها، و يكون ذلك عن طريق الصحف و ااالت العامة منها و اخلاصة
  ).83، ص1997

  

و هي من الوسائل املطبوعة اليت تعرف على أا عبارة عن مساحات من الورق املطبوع   
ة لنقل الرسائل اإلتصالية من القائم باإلتصال أو املرسل إىل أعداد كبرية و منتشرة من بطريقة آلي

  ).43، ص 1997حممد عبد احلميد، . ( األفراد
     

كما يعكس مفهوم الصحافة حسب اإليديولوجية القائمة يف اتمع ، حيث جند تعريفني 
  .ة على اجلانب الوظيفي للصحافةرئيسيني للصحافة يسودان العصر احلديث، يركزان بصفة خاص
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  : التعريف اللبريايل للصحافة

يقوم على إعتبار الصحافة أداة للتعبري عن حركة الفرد من خالل حقه يف ممارسة حرياته   
السياسية و املدنية و يف مقدمتها حقه يف التعبري عن أفكاره و آرائه و هو االمر الذي يلخصه مبدأ 

  ).حرية الصحافة ( 
  : عريف اإلشتراكي للصحافةالت

نشاط إجتماعي يقوم على نشر املعلومات اليت  –تارخييا  –يقوم على أساس أن الصحافة   
تـهم الرأي العام و الصحافة حتتاج إىل وسائل إعالمية مناسبة لنشر املعلومات اإلجتماعية و هذه 

طام على أم جزءا من الوسائل هي الصحف و الصحفيني كانوا و ما زالوا دائما يقومون بنشا
  ) 42، ص 1986فاروق أبو زيد، . ( طبقة معينة أو ام ميثلون هذه الطبقة

    

) 04(أن كلمـة الصحافة تستخدم للداللة على أربع "  فاروق أبو زيد" و قد حدد   
  :معاين 

  :الصحافة مبعىن احلرفة أو املهنة و هي ذا املعىن هلا جانبني  – 1  
و التجـارة و ذلك من خالل عمليات الطباعة و التصوير و التوزيع   يتصل بالصنـاعة  -

  .و التسويق و اإلدارة و اإلعالن
 .يتصل بالشخص الذي إختار مهنة الصحافة -

الصحافة مبعىن املادة اليت تنشرها الصحيفة كاألخبار و األحاديث و التحقيقات  -2
و هي ذا املعىن تتصل بالفن      ... الصحفيـة، و املقاالت و غريها من املواد الصحيفة

  .و بالعلم
الصحافة مبعىن الشكل اليت تصدر به، فالصحف دوريات مطبوعة تصدر من عدة نسخ  -3

  .و تظهر بشكل منظم و يف مواعيد ثابتة متقاربة أو متباعدة
الصحافة مبعىن الوظيفة اليت تؤديها يف اتمع احلديث أي كوا رسالة تستهدف خدمة  -4
51، 49، 48، ص 19896فاروق أبو زيد، '. تمع و اإلنسان الذي يعيش فيها.(  

  

  : مفهوم الصحافة اجلهوية
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تباينت التعاريف املقدمة للصحافة اجلهوية حسب األيديولوجية القائمة يف اتمع و طبيعة   
لى سبيل اخلصائص املميزة هلذا النوع من الصحافة و فيما يلي نستعرض بعض من هذه التعاريف ع

  :املثال ال احلصر 
يذهب يف إعتقاده إىل ان تعدد الصحف اليومية ما هو إال نتاج طبيعي لتنوع : فيرب ألبري) - (

العادات و التقاليد اخلاصة بالصحافة اجلهوية و الوطنية ، و كذلك إختالف ثقافة اجلمهور ، كما 
  .فسيها داخل سوق تتميز باملنافسةيظهر حاجة كل اجلريدة إلجياد صيغة مبتكرة متتاز ا عن منا

أن فيليب يرى أن نشوء ظاهرة اجلهوية يف الصحافة كانت نتيجة للتمركزات اإلقتصادية     ) - (
و اإلجتماعية و تبعا لذلك فإن هذه اجلهوية ليست إذن قضية ثقافية بل كذلك ظاهرة للنشاط 

  .اإلقتصادي
وية  يف الصحافة و تبلور مفهومها حباجة يفسر نشوء الظاهرة اجله بيتش –ب  –مارسيل ) - (

السكان يف املناطق البعيدة إىل معرفة التطورات اليومية داخل منطقة تواجدهم و كذلك لكون 
الصحف الوطنية وقفت عاجزة عن تلبية إحتياجات هذه اجلهات البعيدة عن العاصمة، نتيجة 

ضيف أن هذا النوع من الصحف ال قنوات النقل و التوزيع ، و ي: للمشاكل اليت واجهتها مثل 
يشكل معاقل الالمركزية فحسب، و لكن معاقل لإلستقالل و الشخصية اليت تضرب جبذورها يف 

 8صاحل بن بوزة، ع . ( أعماق التاريخ و اليت متيز كل جهة أو إقليم داخل الدولة الواحدة
  ) 171، ص 1994
لوجي الرأمسايل بإعتبار ان الصحافة و نلتمس من هذه التعاريف اا تعكس التوجه اإليديو  

  .اجلهوية سلعة ختضع ملبدأ العرض و الطلب
كما ان ظهورها مرتبط بنوع حاجات االفراد و جتددها ، ال سيما حاجتهم هلا يف املناطق   
  .النائية

باإلضافة إىل دورها يف تثبيت دعائم الالمركزية ، تسعى إىل حتقيق أهداف إقتصادية من   
  .سيلة للمستثمرين لإلشهار عن سلعهمخالل كوا و

باملقابل جند املفهوم اإلشتراكي للصحافة اجلهوية ينطلق من اإلجتاه النظري العام ) - (  
لأليديولوجية اإلشتراكية، حيث يتعني على الصحافة مبجموع أصنافها أن تكون الناطق باسم 

  .على النظرية املاركسية اللينينيةالطبقة العاملة، و تنطلق دائما من مصاحل هذه الطبقة إعتمادا 
تتمثل مهمات هذه الصحافة يف دفع املواطنني إىل التفكري يف  "عزة عجان"و كما يقول   

أهم املشاكل السياسية و اإلقتصادية و الثقافية، و تقودهم ألن يقوموا بأنفسهم بوضع أحكامهم 
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اقص، أي أن وسائل اإلعالم تصبح مستقلني ، تنمي فيهم اجلرأة و إنتقاء األخطاء و إكتشاف النو
  ).172، ص 1994،  8صاحل بن بوزة، ع.(هنا منظما جلماهري اتمع و موجه حلركتها

للصحافة اجلهوية إبراهيم إمام أما مفهوم الصحافة اجلهوية يف العامل الثالث، فنجد وصف  -
مهيتها    و حتديد و هذه احملاولة لتوضيح أ. يف هذه البلدان بأا تعد مبثابة الرجل الثالث

مفهومها قد إنطلقت من الطبيعية الوظيفية هلذه الصحافة و ذلك على إعتبارها أا تؤدي 
دور الوسيط يف اإلجتاهني بني القمة و القاعدة يف املناطق النائية اليت تكون يف الغالب شبه 

سكاا معزولة عن الصحافة، ماعدا يف املناسبات و االحداث الوطنية الكربى كما أن 
يتعرضون نتيجة هذه العزلة ملوجات من الشائعات ختص ما جيري حوهلم أو على املستوى 

 ). 173، ص  1994،  8صاحل بن بوزة، ع . ( الوطين
 

الصحافة احمللية و الصحافة اإلقليمية و الصحافة : يف واقعنا العريب املعاصر نطلق تسميات 
ى واحد هو الصحف اليت تصدر يف إقليم جغرايف يف للداللة على مسماجلهوية و صحافة املعلقات 

الراديو و التلفزيون ، و ألن معىن : داخل وطن من االوطان و كذلك اإلذاعة اإلقليمية بشقيها 
اجلغرايف يف اإلعالم ليس له دقة اخلرائط اجلغرافية ، فإن مفهوم الصحافة احمللية مثال يتسع أحيانا 

صدر الصحيفة أحيانا يف طرف من اإلقليم ال يف املركز اجلغرايف،  فوق املساحة اجلغرافية ، و قد ت
هي األساس األكثر دقة يف حتديد معىن اإلذاعة    ) أي السكانية ( و رمبا كانت اجلغرافيا البشرية 

و الصحافة اإلقليمية ، و ذلك ألن التجمع السكاين احلضاري يف إقليم أو جهة هو النبع الذي 
    1993إبراهيم عبد اهللا املسلمى، ( اإلقليمي، و هو السوق هلذا اإلعالم أيضا ينبثق منه اإلعالم 

  ). 28،ص27ص 
  

و بالتايل فإن التسميات الصحافة اجلهوية، الصحافة اإلقليمية ، الصحافة احمللية مهما تعددت 
هذه التسميات فهي ال تصادر جوهر املسمى الذي هو الصحافة املكتوبة اليت ال تصدر من 

الصحافة القومية، الصحافة الوطنية، الصحافة : أما التسميات التالية .  عاصمة السياسية لبلد ماال
املركزية فهي تعين الصحافة املكتوبة اليت تصدر من العاصمة السياسية لبلد ما، و هذان املفهومان 

  .مها املتبنيان يف دراستنا هذه
  

، عندما يدور تساؤل حول وضع اإلعالم  كما جيب أن نشري إىل حقيقة هامة البذ من ذكرها
و وسائله املختلفة، الصادر من العاصمة السياسية للدولة و لكنه ليس موجه إىل مواطين الدولة 
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ككل، و إمنا موجه إىل سكان تلك العاصمة السياسية للدولة فقط و هنا يكون هذا اإلعالم إعالما 
     ).  30، ص 1993إبراهيم عبد اهللا املسلمى، .( إقليميا

  

  : و وظائفها خصائص الصحافة املكتوبة -2
  

  :  خصائصها/ أ 
  

تعترب الصحافة املكتوبة أقدم وسائل اإلعالم و من اهم مصادر املعلومات يف شىت ااالت   
  .إخل... السياسية و الثقافية و العلمية 

  

اليت مكنتها من حتسني إستفادت من متغريات التكنولوجيا احلديثة ووسائلها املتنامية الفعالية   
  .أدائها و سرعة وصوهلا للحدث و اجلمهور

  

و هي تنفرد مبجموعة من اخلصائص منها ما هو متعلق بالشكل و منها املرتبط باملضمون،   
  .متيزها عن باقي الوسائل اإلعالمية االخرى

  

احات تتميز الصحف بكل اخلصائص الشكلية اليت متيز الوسائل املطبوعة من حيث أا مس  
من الورق تطبع آليا ، و يف أعداد كبرية بغرض التوزيع باإلضافة إىل شرط الدورية  و اإلنتظام يف 

  .الصدور الذي تنص عليه معظم القوانني املنظمة للمطبوعات يف دول العامل
  

باملقابل حدد العلماء اخلصائص اإلتصالية و اليت تتمثل ) .  44، ص 1998حممد عبد احلميد، (  
  :يلي  فيما

  

تستمد الصحف خصائصها من كوا متد اجلمهور باالخبار ، و من سعة إنتشارها يف أرجاء ) 1(
و قدرا يف الوقت نفسه على الوصول إىل مجيع الطبقات اإلجتماعية           . الوطن و خارجه

  ). 204، ص 1999منري حجاب ، . ( و اإلقتصادية و إىل مجيع فئات السن
اإلتصالية للوسائل املطبوعة تتيح للقارئ الفرصة لكي يعرض نفسه أكثر من مرة على إن املادة ) 2(

الرسالة ، كما تسمح له بالسيطرة على ظرف التعرض و تكييف وقت القراءة مع قدراته اخلاصة  
  ). 108، ص 1998دليو فضيل، ( و سرعة فهمه 

ترب من الوسائل اليت تعمارشال ماكلوهان و من جانب آخر فإن الصحف حسب تصنيف ) 3(
ال تتطلب قدرا كبريا من  و لذلك. تقدم كمية كبرية من املعطيات و تتعامل مع حاسة واحدة
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اجلهد لكي تستكمل هذه املعطيات، و بالتايل مشاركة أقل لرسم الصورة اليت ترمسها الصحيفة 
ثارة القارئ مبا لوصف الوسيلة باا قادرة على إ مارشال ماكلوهانللقارئ و هذا معيار وضعه 

حممد عبد ( تقدمه من إيضاح عايل نظرا لكثرة املثريات اليت تقدمها يف تفاعلها مع حاسة واحدة 
  ). 46، ص 1998احلميد، 

  

عندما عاجل إختالف قدرة الوسائل على تسهيل جاكويب و آخرون و يف دراسة اخرى قام ا ) 4(
و ذلك حىت يف حالة حتديد الوقت املخصص الفهم، توصل إىل ان فهم أحسن للرسائل املطبوعة 

و بالرغم من دراسات أخرى جعلت جناح املطبوع يف حتقيق فهم أحسن مقتصرا على ... للقراءة 
الرسائل املعقدة ، فإن هذه الدراسة أثبتت بأنه قد حيدث ذلك أيضا يف حالة الرسائل اإلعالمية 

، ص 1998فضيل دليو ، ( ل اإلشهارية مثل خمتصرات االخبار و الرسائ –القصرية و البسيطة 
  ). 181ص  1801

  

أن املطبوعات  بريلسونو   وابلزو  دوبو  الزرسفيلدو تشري نتائج التجارب اليت اجراها ) 5(
كالكتاب و الصحيفة و الة و الالفتات هلا مميزات جتعلها تتفوق على غريها من الوسائل 

تطيع أن يسيطر على الوسيلة بالطريقة اليت تالئمه فهو االخرى، و اهم هذه املميزات أن القارئ يس
يستطيع أن يقرأ املعلومات اليت تتضمنها املوضوعات  املختلفة اليت يرغب يف اإلطالع عليها،      

صالح الدين عبد احلميد . ( و يراجع ما يريد ان يراجعه بالسرعة اليت تناسبه و يف أي وقت يشاء
  ). 131، ص 1986حممد ، 

  

الصحافة يف العصر احلديث من اهم االدوات ذات األثر العميق على تكوين الرأي العام       )6(
و حتويله ال سيما يف اتمعات اليت ال تنتشر فيها االمية حيث يقبل اجلمهور على شرائها           

  ). 226، ص 1996غريب حممد سيد امحد، . ( و قرائتها
  

ي مييز الصحافة املكتوبة عن باقي الوسائل االخرى  و من و تعد هذه اخلصائص املعيار الذ
خالهلا ايضا حافظت على حضورها يف اتمع يف ظل املنافسة الكبرية اليت تواجهها من الوسائل 

  .اإلعالمية األخرى
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  :وظائفها/ ب 
  تؤدي الصحافة املكتوبة اكثر من وظيفة، و تتمايز هذه الوظائف حبسب متطلبات الواقع  

و يف هذا الصدد يشري . و خصوصيته كل مرحلة من مراحل تطور اتمع املتميز بطابعه الديناميكي
: إىل أن وظائف اإلعالم بالتطبيق على الصحافة ختتلف وفقا لثالثة متغريات و هي فاروق أبو زيد 

صادي            النظام السياسي و اإلقت،  املتغري التارخيي، املتغري احلضاري و املتغري املوضوعي
  .و اإلجتماعي

إن وظائف الصحافة تنمو و تزداد بتعدد املراحل التارخيية اليت مير ا اتمع ، إذ تضيف كل  
مرحلة تارخيية جديدة وظائف جديدة للصحافة لتليب إحتياجات التطور الذي حيققه اتمع خالل 

  .هذه املرحلة التارخيية
تمع إىل آخر و ذلك باختالف درجة التقدم احلضاري يف إن وظائف الصحافة ختتلف من جم* 

اتمع الذي تصدر فيه الصحيفة ، فوظائف الصحافة يف اتمعات النامية ختتلف عن وظائفها يف 
و قد إختلف العلماء يف حتديد وظائف ). 57، ص 1986فاروق أبو زيد، . ( اتمعات املتقدمة

أول من هارولد الزويل و املسموعة و املرئية، و يعترب العامل  وسائل اإلعالم بكل أشكاهلا املقروءة
  :أشار إىل الوظائف اليت يؤديها االتصال للمجتمع و هي كالتايل 

مراقبة البيئة و ذلك من خالل جتميع و توزيع املعلومات املتعلقة بالبيئة سواء خارج اتمع   – 1
  .او داخله

و التعليق على االحداث يف البيئة و توجيه السلوك كرد فعل  الترابط مبعىن التفسري و التحليل – 2
  .هلذه األحداث، و هو ما يعين إجياد الرأي العام

من خالل توصيل املعلومات و القيم و املعايري االجتماعية من جيل : نقل التراث اإلجتماعي  – 3
  .إىل آخر

  

اليت  الترفيهثل  وظيفة و استكماال هلذا التصور ، أضاف بعض املفكرين وظائف أخرى م  
و وظيفة الرقابة اإلجتماعية و توزيع االدوار و تنسيق اجلهود اليت أضافها شارليز رايت أشار إليها 
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ثالثة  الزرسفيلدو  مريسونفاقترح وظيفة االعالن و قدم كذلك كل من بولدنج أما  دي فليز
  :وظائف أخرى ميكن أن تؤديها وسائل االعالم يف اتمع و هي 

مبعىن تبادل اآلراء حول االفكار و القضايا و الناس و احلكومات و املنظمات       : التشاور  -1
  .و تشري اإلنتباه للقضايا اهلامة

  .فرض املعايري االجتماعية من خالل احلفاظ عليها و ترسيخها يف اتمع – 2
من خالل إساءة  ويلالزختفيف اإلحساس باإلختالل الوظيفي و هذا اإلختالل ناتج حسب  – 3

 مريتون         وسائل اإلعالم ألداء وظائفها ، فينتج إحساسا بالالمباالة لدى اجلمهور، و يعزو 
هذه الالمباالة إىل إغراق وسائل اإلعالم مجهورها باملعلومات بشكل يؤدي إىل  الزرسفيلدو 

  ). 134، ص 131، ص 2000حممد منري حجاب، ( عملية ختدير بدال من عملية التنشيط 
  :وظائف وسائل اإلعالم يف اتمع كاآليت  دنيس ماكويلو حيصر   

اإلعالم من خالل اإلمداد باملعلومات املتعلقة مبختلف األحداث و الوقائع اليت حدثت داخل  – 1
  .اتمع و خارجه

كار حتقيق التماسك اإلجتماعي من خالل الشرح و التفسري و التعليق على األحداث و األف – 2
  .مث تدعيم الضبط اإلجتماعي و كذلك التنشئة اإلجتماعية

حتقيق التواصل اإلجتماعي من خالل التعبري عن الثقافة السائدة و الكشف عن الثقافات  – 3
  .الفرعية و النامية

  .الترفيه – 4
صة جتماعية و بصفة خاالتعبئة و تتمثل يف املسامهة يف احلمالت اإلعالمية ذات األهداف اإل – 5

يف االزمات السياسية و اإلقتصادية ، اليت تستهدف تعبئة كل اجلهود و توجيهها حنو حتقيق 
  . األهداف الوطنية

  :كما حصر أيضا وظائف وسائل اإلعالم اليت تقوم ا للفرد يف   
  .اإلعالم – 1
  .مساعدة الفرد على دعم اهلوية الشخصية – 2
التعرف على اآلخرين و التوحد مع الغري و حتقيق  التماسك و التفاعل اإلجتماعي من خالل – 3

  .اإلنتماء للجماعة
  ). 54، ص 52، ص 1998حممد عبد احلميد، . ( الترفيه  – 4
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و جند بعض التحليالت احلديثة اليت حتدد وظائف االتصال خاصة يف السنوات االخرية كما   
  :يلي 

فرد على حتقيق حاجاته و رغباته تساعد و سائل اإلعالم املختلفة ال:  الوظيفة االدائية -1
  .األساسية

تتعدد أمناط الضبط يف حياة الفرد فاألب حياول ضبط سلوك أبنائه، : وظيفـة الضبط  -2
إخل و كل منهم يستخدم وسائل اإلعالم لتحقيق ... و كذلك رئيس العمل أو املعلم 

 .هذه الوظيفة
د باملعلومات و احلقائق     تعمل وسائل اإلعالم على تزويد االفرا: وظيفة املعلومات  -3

 .و نقلها من جيل آلخر
 .عن طريق وسائل اإلعالم يعرب لآلخرين عما يشعر به و يريده: وظيفة التعبري  -4
يؤدي اإلتصال يف النهاية لتحقيق هدف معني ، و اإلتصال : وظيفة العقد اإلجتماعي  -5

 .اة املشتركةمع اآلخرين حيقق لإلنسان إشباع حاجاته عن طريق التعاون أو احلي
يظهر عالمات القلق عند اإلنسان حسب املواقف اليت : وظيفة التخفيف من القلق  -6

 .يواجهها ، و عن طريق إتصاله باآلخر     عن نفسه هذا القلق
تتعدد منادج اإلتصال و وظائفه خاصة ان مجيع الكائنات : ) احلافز( وظيفة التنبيه  -7

أو مثري بصورة مستمرة و ذلك من أجل إستمراره  احلية مبا فيها اإلنسان حتتاج إىل منبه
 . و وجوده و تكييفه مع اآلخرين 

تتحدد أدوار الفرد يف اتمع عن طريق أساليب إتصال متعددة مع : وظيفة الدور  -8
.     اآلخرين كما تتحدد أهداف األدوار عن طريق توقعات اآلخرين و ردود أفعاهلم

 ). 82، 81، ص ص 2000عبد اهللا حممد عبد الرمحان، ( 
 

غري ان هذه االهداف غري حمددة مبرحلة زمنية أو خاصة مبجتمع معني، بل مترابطة مع 
بعضها البعض و مستمرة باستمرار تواجد الصحافة املكتوبة يف حياة الفرد و اتمع معا       

لتوجيه او تعديل  و بالنظر إىل هذه الوظائف اهلامة اليت تؤديها يف اتمع ميكن ان نعتمد عليها
  .       سلوك األفراد السيما إذا كان سلوكا مضرا بالبيئة

  

  :العالقة بني الصحافة الوطنية و الصحافة اجلهوية  -3
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باعتبار أن الصحافة اجلهوية هي أقرب إىل اتمع احمللي و اكثر صلة بالتنمية من الصحف   
  ):أي الصحف اجلهوية(الوطنية حيث أا 

النوع من الصحف ظروف الدول النامية اليت ال تستطيع إعتماد مبالغ كبرية إلنشاء  يناسب هذا 1
  .شبكات اإلتصال احلديثة و ال توفري الفنيني الالزمني إلدراا و صيانتها

ختاطب اإلحتياجات اخلاصة جدا بالبيئة و تتناول شخصيات معروفة متاما إلبناء املنطقة ممن  -2
  .مجيد متعة يف تتبع أخباره

  .تعترب أقدر من الصحف القومية على نشر األفكار اخلاصة يتنمية و تطوير البيئة احمللية -3
تساعد على تعبئة الرأي العام احمللي و توعيته وخلق عادة القراءة و متابعة الصحف لدى  -4

بل مجاهري عريضة مازالت تعترب متاما خارج نطاق الصحافة القومية مما يساعد على إعـدادهم لتق
  ).244، 243، ص ص 1999حممد منري حجاب، (و قراءة الصحف اإلقليمية و القومية 

و اإلعـالمية ، و استنادا إىل ماتقدم جند أن الصحافة اجلهوية تليب اإلحتياجات اإلجتماعية  
و هي ال ، و الثقافية فهي تؤدي دور الشريك يف عملية التنمية و بذلك تعد اقرب إىل اتمع احمللي

بل جتمعهما عالقة وطيدة يف الدول اإلشتراكية مبا ، قل وظيفة الصحافة الوطنية أو تنافسهاتعر
تعاجله من مهمات ملموسة تتعلق باجلهات املختلفة ، تعد بذلك مكمال رئيسيا للدور الذي تؤديه  

 من إىل التأكيد بأن هذين النوعني" بري ألبري"و يف الدول الرأمسالية يذهب ... الصحف، الوطنية
  و هذا الدور). 174، ص 1994، 8صاحل بن بوزة، ع (الصحف يعربان عن مهمتني متكاملتني 

التكاملي بني هذين النوعني من الصحف بإمكانه حتقيق أهداف التنمية و دفع األفراد للمشاركة يف 
  .خططها إىل جانب حتقيق التكامل و اإلندماج اإلجتماعي و تعزيز القيم و املعايري الثقافية

  
   

  :نشأة وتطور الصحافة املكتوبة باجلزائر - 4
  

مرت الصحافة املكتوبـة يف اجلزائر بتغريات و تطورات حسب الظـروف التارخييـة      
و اإلقتصادية و اإلجتماعية اليت عاشها اتمع اجلزائري سواء خالل مرحلة اإلستعمار أو مرحلة 

و يف هذا الصدد حناول . توبة تتأثر ا وتؤثر فيهااإلستقالل، و يف كل مرحلة كانت الصحافة املك
دراسة التجربة اإلعالمية اجلزائرية داخل إطارها الفكري و التارخيي حىت تكون دراستنا يف صورا 

وتعترب اجلزائر أول بلد يف املغرب العريب عرف اإلعالم املكتوب و كان ذلك مع بداية . "العلمية
ه ، على غرار ما فعل نابلـيون يف مصر، مطبعة و هيئة حترير اإلحتالل الفرنسي الذي محل مع
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متكناه من إصدار جريدة تعمل على رفع معنويات جيشه الغازي و دعم إحتالله للجزائر، فأصدر 
، و لكنها  1830باللغة الفرنسية صيف  l’Estaffette d’alger" بريد اجلزائر" جريدة 

ان اإلحتالل الفرنسي إستمر يف إصدار منشورات     توقفت عن الصدور بعد العدد الثالث ، غري
" ، حيث بادرت بإصدار أسبوعية 1832و مقاالت على املستويني القطري و احمللي حىت مطلع 

" مل يتجاوز نطاقها مقاطعة اجلزائر العاصمة، و دعمت جبريدة غري حكومية " املرشد اجلزائري 
ترة املقاومة لكنها فشلت يف حتقيق مسعاها ، مث لتشويش الرأي العام يف ف 1839عام " االخبار 

" وجـهت دعمـها للصحافة احلكومية اليت تصدر باللغة العربية ، و اليت كانت تقتصر على 
، بعد إقتناع اإلحتالل الفرنسي بأمهية اللغة العربية يف توجيه الرأي  1847الصادرة عام " املبشر 

  ). 48-47ص  ، ص2000دليو فضيل، ع، .( العام اجلزائري
  

 1914 – 1900لكن البداية احلقيقية للصحافة اجلزائرية كانت يف الفترة املمتدة من   
بفضل وجود خنبة من املثقفني تلقوا تعليمهم باملدارس الفرنسية، إىل جانب وجود مناخ فكري 

اسة لدر" جوليوس فريي " برئاسة  1881خلقته اللجنة الربملانية اليت جاءت إىل اجلزائر عام 
املسألة اجلزائرية ، و اليت كان هلا دورا كبريا يف يقضة املثقفني اجلزائريني ، يف ظل إستمرار تدهور 

و كل هذه العوامل جمتمعة ساعدت على ظهور صحف جزائرية . حالة اجلزائريني و سوء معيشتهم
اليت أصدرها ) 1905- 1904( ، و جريدة املصباح ) 1913-1903( ، كجريدة املغرب 

باللغتني العربية و الفرنسية بوهران، كما صدرت أيضا بوهران جريدة احلق باللغة " لعريب فخارا"
  ). 31-30، ص ص 1985عواطف عبد الرمحان، ) ( 1912-1911( العربية 
جبيجل، و مت نشرها يف كل من مدينة  1911و ظهرت كذلك األسبوعية الراشدي عام   

ولت أن تكون وسيلة للتعبري عن إحتياجات األهايل جيجل و سكيكدة، عنابة، قسنطينة، و حا
 Abdelkrim). 1914ومعانام، و قد توقفت عن الصدور يف بداية احلرب العاملية األوىل 

Sekfali et Kamel Abdou, N°1, 1993).  
  

و بعد احلرب العاملية األوىل تواصل ظهور صحف جزائرية ناطقة باللغة العربية أو باللغة   
بقسنطينة ) 1939- 1929( مناطق خمتلفة من اجلزائر، إذ صدرت جريدة صوت األهايل الفرنسية يف

للدفاع عن مصاحل اجلزائريني، و كانت تصدر أيضا يف نفس املنطقة اجلريدة األسبوعية الوفاق 
و قد أسـسـها الدكتـور جلول، و أصبحت ابتداءا من ) 1939-1934(الفرنسي اجلزائري 

  .إلحتاد النخبة املسلمة فرع قسنطينةالصحيفة الرمسية  1936
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فرنسا (جريدة احلقيقة و هي صحيفة إنتخابية شعارها  1934كما صدرت يف جباية سنة   
  .و كان يصدرها احتاد املسلمني الفرنسيني) من أجل فرنسا

  

كما ظهرت أيضا صحف ناطقة باللغة العربية حاولت التعبري عن مشاكل و احتياجات   
بقسنطينة برئاسة عبد احلفيظ اهلامشي تضم ) 1939-1920(ريدة النجاح األهايل، فصدرت ج

األخبار و املقاالت السياسية و اإلجتماعية و الدينية و يعتربها املثقفون اجلزائريون أحد اإلجنازات 
  .اهلامة اليت حققتها الصحافة العربية يف بالدهم

  

بنفس املنطقة، اليت  1939 كما أسس الشيخ عبد احلميد بن باديس جريدة الشهاب عام  
استطاعت أن حتدث تأثريا عميقا على الصحافة العربية باجلزائر، و يف مستغامن ظهرت أيضا جريدة 

و كانت لسان حال الطرق الصوفية و يرئسها حدوين حممد حمي ) 1939-1926(البالغ اجلزائري 
  .الدين

  

و كان جهازها ) 1934- 1926(اما يف بسكرة فقد مت إصدار جريدة صدى الصحراء   
التحريري يتكون من خنبة من املثقفني اجلزائريني الذين سامهوا يف خلق الصحافة العربية باجلزائر   

عواطف عبد . (و أبرزهم أمحد بن عابد العقيب و األمني العامودي و الشاعر حممد العيد آل اخلليفة
  ).38، 37، 35، ص 1985الرمحان، 

  

ام يدل على يقظة اجلزائريني و انتعاش املناخ الفكري يف إن ظهور هذه الصحف مؤشر ه  
اجلزائر، و قد كانت هذه الصحف و سيلة للتعبري عن مآسي و سوء املعيشة و القهر الذي كان 

يعيشه اجلزائري يف ظل اإلحتالل الفرنسي، ورغم املضايقات اليت تعرضت هلا هذه الصحف،      
ال أا استمرت يف الظهور إىل أن اندلعت الثورة و توقيفها من طرف السلطات الفرنسية إ

، و اختذت بذلك الثورة الصحافة و سيلة للدعاية عن نشاطاا العسكرية    1954التحريرية عام 
و أصدرت قيلدها جريدة ااهد عام " و السياسية و تدويل القضية على املستوى اخلارجي، 

ت بداية تصدر يف اخلارج لتستقر باجلزائر بعد يف طبعتني بالعربية و الفرنسية، و كان 1956
و تتحول إىل أسبوعية تصدر باللغة العربية فقط، أما طبعتها الصادرة  1962اإلستقالل عام 

 El- Moudjahidبالفرنسية فقـد حولـت إىل يوميـة حتمـل نفـس االسـم بالفرنسيـة 
  .)73، ص 2000، 255فضيل دليو ع (
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ستقالل جتربة قوية و عميقة و متنوعة يف ميدان اإلعالم         واكتسبت اجلزائر غداة اإل
و اإلتصال اجلماهريي، حبيث وجدت نفسها عندما حتررت برصيد وافر إلنطالقة سريعة و موفقة 

كان هلا أجهزة قائمة، صحفيني ذو خربة متينة و كان يوجد شعور قوي : يف امليدان اإلعالمي
و دخلت الصحافة اجلزائرية بعد ). 89، ص 1991 إحدادن، زهري(مبكانة اإعالم يف اتمع 

اإلستقالل عهدا جديدا، و اكتسبت جتربة يف ظل النظام اإلشتراكي و احلزب الواحد القائم على 
املركزية و الرقابة حيث كان النظام اإعالمي اجلزائري كمعظم الدول النامية نظاما مركزيا تتركز 

كس النظام السياسي القائم و يرتبط بأهداف املنظومة السياسية    معظم أدواته يف العاصمة، و يع
و اإلجتماعية القائمة هلذا ساد اإلتصال الرأسي الذي يهبط من األعلـى إىل األسفـل، أي من 

  .قمة السلطة إىل املواطن
  

و عرفت الساحة اإلعالمية يف اجلزائر ظهور صحف و طنية وجهوية بعد اإلستقالل، 
، صدرت اليومية اجلزائرية األوىل التابعة 1962سبتمرب  19 جريدة ااهد و يف فباإلضافة إىل

عندما بدأت تظهر يومية أخرى باللغة العربية يف  »  Le Peuple  «، مث صدرت "الشعب"للدولة 
، و بعد ذلك صدرت يوميتان "الشعب"و هي حتمل كذلك اسم جريدة  1962ديسمرب  11

باسم اجلمهورية، و ثانيا بقسنطينة بتاريخ  1963يخ شهر مارس جهويتان يف وهران أوال بتار
زهـري إحدادن، . (باسم النصر مكان اجلريدتني اإلستعماريتـني اللتني أممتـا 1963سبتمرب 
  ).97، ص 1991

  

و أسبوعيـة  1965يف أكتوبر  Algérie Actualitéكما ظهرت أيضا أسبوعية 
الثقافة، األصالة، ألوان، : و قطاعية بالعربيةو عدت جمالت وزارية  El-Haddafرياضية 
و قد متيزت هذه املرحلة بإقامة نظام إشتراكي لإلعالم و وضع مجيع الصحف حتت ... الوحـدة

وصاية وزارة اإلعالم و تركيز اإلهتمام على الوسائل السمعية البصرية على حساب اإلعالم 
  .)50، ص 2000، 255فضيل دليو، ع (. املكتوب
  

ود النصر واجلمهورية كانت بداية الصحافة اجلهوية، و إن كان إهتمامهـا و بوج
باألخبـار و التحقيقات اجلهوية اليت متس املناطق التابعة هلا قليلة جدا باإلضافة إىل وجود حماولة 
عديدة فاشلة قامت ا بعض الواليات يف إصدار نشريات شهرية يف الغالب تعىن يشؤون الوالية مبا 
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، )سيدي بلعباس(، الوثائق )غرداية(، الصدى )اجلزائر العاصمة(حقائق : لبلديات التابعة هلافيها ا
  ).بويرة(، الشهر )تبسة(، احلوار )بسكرة(جملة الزبان 

  

هذه الصحف يغلب عليها الطابع السياسي الدعائي و احلزيب املوايل لنظام احلكم، 
اإلدارة و إال كيف توزع باان، فال فأصبحت هذه الصحف تابعة بشكل أو بآخر للحزب أو 

تنشر إال املواضيع املتعلقة و حمافظ احلزب يف تراب الوالية و ال وجود لتحقيقات اليت متس املواطن 
و مل تتطور إىل مستوى الصحف اإلقليمية املتعارف عليها و بالتللي ميكن أن نطلق عليها 

  ).80، ص 1990، 4الطاهر بن خرف اهللا ع(باملنشورات اهلامشية 
  

و قد اهتمت الدولة اجلزائرية بضرورة إنشاء هذه الصحف اجلهوية، و نلتمس ذلك يف 
، 1979الالئحة اخلاصة بقرارات املؤمتر الرابع حلزب جبهة التحرير الوطـين، املنعقـد يف سنـة 

  .حيث أشارت إىل أنه جيب إنشاء صحف جهوية عديدة و صحف خمتصة
  ). 135، ص 1991زهري إحدادن، (. ي يف املؤسسات اإلعالميةو تطبيق التسيري اإلشتراك

  

و هلذا فقد صدرت بعض الصحف اجلهوية يف خمتلف الواليات، و تعترب البداية احلقيقية   
  :للصحافة اجلهوية يف اجلزائر و هي

  

  .العناب أسبوعية إخبارية حملية بعنابة -
 .الفجر أسبوعية إخبارية حملية بقسنطينة -
 .ية إخبارية حملية بباتنةاألوراس أسبوع -
 .الصحافة أسبوعية إخبارية حملية بوهران -
و هي تطور لصحيفة احلقائق ( حياة العاصمة جملة شهرية إعالمية تصدر باجلزائر العاصمة  -

 ).مدينة اجلزائر على ما يبدو
 .أسبوعية إخبارية حملية تصدر باملدية) الكرونيكر(جريدة  -
، 1990، 4الطاهر بن خرف اهللا ع.(ية تصدر بالشلفجريدة بريد الشلف أسبوعية إخبار -

 ).80ص 
رغم تواجد الصحف اجلهوية على جانب الصحف الوطنية إال ان عددها كان قليل جدا لبلد 
شاسع كاجلزائر، ال ميكن للصحف املركزية تلبية كل اإلحتياجات اإلعالمية للمواطنني ال سيما يف 

  . املناطق الريفية النائية
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جلزائر يف التسعينات شهدت تعددية سياسية إنعكست على نظامها اإلعالمي       و رغم أن ا
و أدت إىل تقليل يف حدة املركزية اليت كانت تفرضها الدولة، حيث ان قانون اإلعالم اجلديد قد 

بإنشاء صحفهم ،            ) اخلواص ( سهل من عملية إصدار الصحف مما يتيح الفرصة لألفراد 
و يرجع الفضل يف إنطالق الصحافة ... يدعم هذا املسار  23/02/1989الصادر يف و الدستور 

و قانون اجلمعيات  23/02/1989احمللية إىل حرية النشر و الرأي اليت كرسها كل من دستور 
، ص 1990، 4الطاهر بن خرف اهللا،  ع. (1990السياسية و اخريا قانون الغعالم الصادر يف أفريل 

81.(  
 

ية التعددية اإلعالمية يف اجلزائر إال أا عرفت الكثري من املفارقات ، فبالرغم من ان و رغم أمه
عنوانا عموميا خاصا أو حزبيا مل يسبق له مثيل يف العامل  140احلر نتج عنه " اإلنفجار اإلعالمي"

اإلسالمي، إذ ظهرت عدة مشاكل مهنية مرتبطة بارتفاع مشاكل السحب ، مشاكل الطباعة، 
هار و التوزيع، خاصة يف واليات اجلنوب و التمييز املفرط بني الصحف يف التعامل اإلعالمي اإلش

  . و هذا املشاكل سامهت يف توقف العديد من الصحف) 52، ص 2000، 255فضيل دليو، ع (
         

و تتمثل أهم الصحف بنوعيها الوطنية و اجلهوية اليت ظهرت بعد إقرار التعددية اإلعالمية يف 
 : جلزائر نذكر بعض أهم عناوينها ا

قبل ان تعاود  1997صحيفة أسبوعية عربية ظهرت يف التسعينات توقفت سنة :  الشروق -
  .2000، و يومية يف  1998الصدور يف شكل جملة يف 

و مت توقيفها ألسباب سياسية و نفس املصري القته حماوالت  1991تأسست يف :  الصح آفة -
 ...1993ه اآلخر ، الوج1992بوزنزن : اخرى 

 .1990أول يومية عربية خاصة تأسست يف : اخلرب  -
، كما ظهرت أيضا  1993و توقفت إضطرارا يف  1991تأسست يف :  اجلزائر اليوم -

 .صحف حزبية كاملنقد و اإلرشاد
، و معضم 1992علقت غداريا بقرار إداري يف  1991صدرت يف قسنطينة يف :  النـور -

و لقد عاود صحيفة النور الصدور باسم ...هلالل ، املستقبلما صدر على شاكلتها مثل ا
 .2000النور اجلديد يف سنة 

- Le matin  : اية 1990أنشأت يف. 
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- El watan  : 1990تأسست سنة    . 
  

 Le Quotidienبقسنطينة ,Alger Républicain,Le Soir D'algérie,  El Acilباإلضافة إىل 

D'oran املساء و ، كذلك مسائيتا  يف وهرانHorizon ) ص 2000، 255فضيل دليو، ع ،
  ). 54،55ص 

  

تأسست يف            . بوالية غرداية" الواحة" و ظهرت الصحيفة الوحيدة بالصحراء    
دف إىل معاجلة قضايا التنمية و كذلك لتغطية النقص الذي يعانيه اجلنوب يف  03/12/1990

  .ةميدان اإلعالم و لتغطية االخبار احمللي
   

يف " آخر ساعة"كما ظهرت أيضا يف مدينة عنابة صحيفتني إحدامها ناطقة باللغة العربية   
إىل  2000أفريل  10يف   l'est républicainو اخرى ناطقة باللغة الفرنسية  2000أكتوبر  17

عدد و توقفت  13صدر عنها  2002جانب ظهور صحف جهوية أخرى مثل أنباء جيجل يف 
  .ألسباب مالية

   

و بوجود هذه الصحف الوطنية و اجلهوية أصبحت الصحافة املكتوبة من أهم الوسائل   
  .اإلعالمية اليت تساهم يف تلبية املتطلبات اإلجتماعية و اإلقتصادية و اإلعالمية للفرد

  
و تكشف املقابالت الشخصية مع رؤسـاء التحرير بالصحف اجلهوية كآخر سـاعة     

و أيضا الواحة عن وجود مشاكل عديدة تعرقل من فعالية الصحافة  l'est républicainو 
اجلهوية و مسامهتها  لتحقيق التنمية ال سيما منها التنمية احمللية، و هي مشاكل ال ختتلف عن 
املشاكل اليت تعاين منها الصحف الوطنية و هي تتعلق بالطباعة، اإلشهار، التوزيع، التمويل إىل 

   . تخصصة يف جمال البيئةجانب نقص اإلطارات امل
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  مقاربة نظرية:  الصحافة املكتوبة و أبعادها التأثريية -5
  
  
  
  

  : متهيد
  

كان لظهور وسائل اإلعالم بكل أشكاهلا دور بالغ عند الفرد و اتمع معا، إذ نتج عن   
نه و عالقاته اإلجتماعية تفاعل الفرد معها حدوث تغريات كثرية يف طريقة تفكريه و تعامله مع أقرا

و يف سلوكاته اجتاه العديد من القضايا و املوضوعات اهلامة يف اتمع، مما دفع الكثري من العلماء 
  .إىل اإلهتمام مبسألة التأثري الذي حتدثه وسائل اإلعالم يف االفراد من خالل ما تنشره أو تعرضه

  

عالم ، و التركيز املكثف على تفسري نوع و قد أدى هذا اإلهتمام الكبري بتأثري وسائل اإل  
ذلك التأثري و طبيعته و حجمه إىل تعدد اآلراء و االفكار و النظريات اليت حتاول أن تقدم تفسريا 

  .كافيا للطريقة اليت تؤثر ا هذه الوسائل
  

و يف هذه الدراسة نعرض تلك النظريات اليت تقدم تفسريات متباينة حول تأثري وسائل   
  .اإلعالم
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  :و نستعرض هذه النظريات كما يلي  
  

  .  نتطرق إىل نظرية احلقنة:  نظرية اآلثار املوحدة -1
إستخدمت وسائل اإلعالم يف احلرب العاملية األوىل بشكل مكثف مل يسبق له مثيل، حىت 

ب النفسية اليت ان هتلر ارجع هزمية أملانيا يف هذه احلرب باإلضافة إىل عوامل اخرى الدعاية و احلر
  .تشنها دول احللفاء ضد أملانيا

  

و صاحب ذلك إعتقاد بقدرة وسائل اإلعالم على التأثري على سلوكات   
األفراد بالقلق إلحساسهم أن وسائل اإلعالم حلت حمل العنف او القهر يف إخضاعها 

  .و إقناعها بتقبل االوضاع القائمة
  

إلعالمية متأثرة بالنظرية النفسية آنذاك       و وسط هذا اإلجتاه ظهرت نظرية الرصاصة ا  
و املتعلقة باملنبه و اإلستجابة و اليت تفترض أن لكل فعل رد فعل، و اعتربت نظرية الرصاصة 

  .اإلعالمية وسائل اإلعالم منبها تتعرض له اجلماهري و تستجيب له بشكل أو بآخر
  

صال عبارة عن جمموعة يتأثرون و تقوم هذه النظرية على إعتقاد ملخصه أن مجهور اإلت  
على إنفراد بوسائل اإلعالم اليت يتعرضون هلا ، و أن رد الفعل إزاء وسائل اإلعالم جتربة فردية 

  :          و ميكن إستنتاج إفتراضني من هذه النظرية مها " مجاعية " أكثر منه جتربة 
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  .وسطاء يتلقى االفراد املعلومات من وسائل اإلعالم مباشرة دون وجود -
عاطف عديل العبد عبيد ، ( أن رد فعل الفرد فردي ال يعتمد على تأثره باآلخرين  -

 ).198 - 197، ص ص 1997
 

و متثلها  نظرية إجتياز اتمع التقليدي، نظرية وسائل اإلتصال :  نظريات التأثيـر القوي -2
  .كامتداد للحواس، نظرية دوامة الصمت

  

  :قليدينظرية إجتياز اتمع الت –أ 
  

يف دراسته لدور وسائل اإلعالم "  دانيال لرينر" قدم هذه النظرية عامل اإلجتماع األمريكي   
يف التنمية القومية إلجتياز اتمع التقليدي، و تقدم هذه النظرية تأثريات حمددة لدور وسائل 

  .اإلعالم يف اإلقناع للتأثري على األفكار و اإلجتاهات و القيم
النسق الغريب يف التحديث عاملي إجتماعيا، و هو يرى أن القواعد "  لرينر" كما إعترب   

األساسية للنمودج الغريب تظهر يف مجيع اتمعات اليت هي يف طور التحديث، و بذلك 
  .فالنمودج الغريب يف التحديث أساسي يف التنمية هلذه اتمعات

  

ن منط احلياة التقليدية إىل منط إجتاه عقالين م" لرينر"إىل جانب ذلك، فالتحضر حسب   
حياة جديدة تزداد فيه مسامهة االفراد ، و نسبة املتعلمني، و زيادة اإلقبال على وسائل اإلعالم، 

"  لرينر" إىل جانب ذلك ، فالتحضر حسب . و كذلك تزداد القدرة على التقمص الوجداين
دن يزيد من نسبة املتعلمني، و زيادة عملية عاملية ، حتدث يف مجيع اتمعات ، فاإلنتقال إىل امل

نسبة املتعلمني كانت تعين زيادة نسبة من يتعرضون لوسائل اإلعالم، و زيادة التعرض لوسائل 
و املسامهة ) الدخل القومي ( اإلعالم سارت موازية إلتساع نطاق املسامهة اإلقتصادية  

  .ية هو حقيقة تارخيية، ذلك التسلسل يف اتمعات الغرب) اإلنتخاب ( السياسية 
  

  :إلجتياز اتمع التقليدي تعتمد على ثالثة عناصر رئيسية و هي "  لرينر" و بالتايل فنظرية   
  .التقمص الوجداين -1
 .إستخدام وسائل اإلعالم لتحريك الناس -2
 .نظام التحديث -3

  ).272- 270، ص 1998حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد، ( 
  



 47

  :كامتداد للحواسنظرية وسائل اإلتصال / ب 
   

يف الستينات، و هي عبارة عن تصورات نظرية لتطور "  مارشال ماكلوهان" قدم هذه النظرية 
وسائل اإلتصال و تأثرياا على اتماعت احلديثة، و تعتمد هذه النظرية على ثالثة إفتراضات 

  :أساسية و هي كما يلي 
  

 : وسائل اإلتصال هي إمتداد حلواس اإلنسان - 1
الناس يتكيفون مع ظروف البيئة يف كل عصر من خالل إستخدام حواس " ماكلوهان "  حسب

    .معينة ذات صلة وثيقة بنوع الوسيلة اإلتصالية املستخدمة
أن املهم هو الوسيلة اليت تنقل احملتوى و ليس "  ماكلوهان" يرى :  الوسيلة هي الرسالة –2

  ذين يفوق حبهم هلذه الوسيلة إهتمامهم مبضموااملضمون كما ان لكل وسيلة مجهور من الناس ال
  
 : وسائل اإلتصال الساخنة و وسائل اإلتصال الباردة –3

ليصف بناء وسيلة اإلتصال ،     "  البارد" و "  الساخن" مصطلحات "  ماكلوهان" إبتكر 
  .أو التجربة اليت يتم نقلها

الن كل منها يعتمد  على " ساخنة"ل ان الوسائل املطبوعة و الراديو وسائ" ماكلوهان"و يرى 
إستخدام حاسة واحدة فقط و ال حتتاج سوى قدر بسيط من اخليال، يف حني يرى السينيما       

اليت حتتاج إىل ممارسة جهد كبرية يف التخيل من جانب "  الباردة" و التليفزيون من الوسائل 
  ).278– 276، ص 1998حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد، .( املشاهدين

  

  : نظرية دوامة الصمت/ ج 
  

، اليت تؤكد من 1974عام " نيومان -إليزابيث نويل" و قد طور هذه النظرية الباحثة االملانية 
" نيومان"خالهلا على قوة وسائل اإلعالم يف تأثريها على االفراد و تكوين الرأي العام، حيث ترى 

دينامية ن تتداخل فيها عوامل نفسية    و إجتماعية    ان عملية تكوين الرأي العام باعتبارها عملية
و ثقافية و سياسية باإلضافة إىل دور وسائل اإلعالم كدور حموري يف تكوين اإلجتاه السائد حول 

  .و رات أن لوسائل اإلعالم تأثريات قوية على الرأي العام... القضايا املثارة يف اتمع 
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ى فرض أساسي هو ان معظم الناس خيافون بطبيعتهم عل"  نظرية دوامة الصمت" و تقوم 
من العزلة، خوفهم هذا جيعلهم يتبعون االغلبية يف حماولة للتوحد معهم، حىت و لو كان ذلك على 
حساب إخفاء آرائهم أو وجهات نظرهم اليت ختتلف مع رأي أو وجهة نظر االغلبية، و بالتايل 

  .اإلعالم لوجهات نظر األغلبية إلتزام الصمت حوهلا، مع تصاعد تاييد وسائل
  

  :و يقوم بناء الفرض النظري على دعامتني 
أن األفراد يتجاهلون ما يرونه بأنفسهم و يتمسكون مبا تراه اجلماعة خوفا من عزلتهم عن  -1

  .اجلماعة او اتمع
و بالتايل أن وسائل اإلعالم تقوم بنشر و تعزيز وجهة النظر السائدة أو املهيمنة يف الرأي العام  -2

فإن تعزيز وسائل اإلعالم لوجهات النظر السائدة سوف تؤدي بالتايل إىل إختفاء اآلراء أو وجهات 
  .النظر اليت تتبناها األقلية و هذا بسبب خوفها من العزلة

  ).293، 289، 288، ص 1997حممد عبد احلميد، ( 
ات و اإلشباعات ، نظرية تدفق و نتناول فيها نظرية اإلستخدام:  نظريات التأثري اإلنتقائي - 3

  .املعلومات على مرحلتني و نظرية نشر األفكار املستحدثة
  

  :  نظريات اإلستخدامات و اإلشباعات –أ 
لقد بدأ البحث حول استخدامات وسائل اإلعالم و اإلشباعات اليت حتققها منذ الثالثينات،   

، مسلسالت الراديو، الصحف حيث أجريت دراسات عديدة من هذا املنظور على قراءة الكتب
"          الزر سفيلد"اليومية، وغريها، وتواصل اإلهتمام ذه البحوث يف األربعينات يف أعمال 

"    ماك كويب"و "  فريدسون"و " ريليز"و يف اخلمسينات يف أعمال " بريلسون"و " ستاتون"و 
  ".باركز"و " ليل"و " شرام"و يف الستينات يف أعمال 

  

منوذج اإلستخدامات و اإلشباعات جمموعة من املفاهيم و الشواهد اليت تؤكد على  و يقدم  
. أن أسلوب األفراد أمام وسائل اإلعالم أكثر قوة من املتغريات اإلجتماعية و السكانية و الشخصية

قوة وسائل اإلعالم " كرد فعل ملفهوم " و زمالؤه إدلستاين"و جاء تأسيس هذا النموذج حسب 
و يضفي صفة اإلجيابية على مجهور وسائل اإلعالم، فمن من خالل منظور اإلستخدامات  "الطاغية

ال تعد اجلماهري جمرد مستقبلني سلبيني لرسائل اإلتصال اجلماهريي، و إمنا خيتار األفرد بوعي 
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وسائل اإلتصال اليت يرغبون التعرض إليها، و نوع املضمون الذي يليب حاجام النفسية           
  :على مخسة فروض هي كما يلي" كاتز و زمالؤه"اإلجتماعية و يعتمد هذا النموذج حسب  و

إن أعضاء اجلمهور مشاركون فعالون يف عملية اإلتصال اجلماهريي، و يستخدمون  -1
  .وسائل اإلتصال لتحقيق أهداف مقصودة تليب توقعام

مهور و يتحكم يف يعرب استخدام وسائل اإلتصال عن احلاجات اليت يدركها أعضاء اجل -2
ذلك عوامل الفروق الفردية، و عوامل التفاعل اإلجتماعي، وتتنوع احلاجات باختالف 

 .اآلراء
التأكيد على أن اجلمهور هو الذي خيتار الرسائل و املضمون الذي يشبع حاجاته،  -3

فاألإلراد هم الذين يستخدمون وسائل اإلتصال، و ليست وسائل اإلتصال هي اليت 
 .راءتستخدم اآل

يستطيع أفراد اجلمهور دائما حتديد حاجام و دوافعهم، و بالتايل خيتارون الوسائل  -4
 .اليت تشبع تلك احلاجات

ميكن اإلستدالل على املعايري الثقافية السائدة من خالل استخدامات اجلمهور لوسائل  -5
 .اإلتصال، و ليس من خالل حمتوى الرسائل فقط

  

  :اإلشباعات ثالثة أهداف رئيسية هيكما حيقق منظور اإلستخدامات و 
السعي إىل اكتشاف كيف يستخدم اآلراء وسائل اإلتصال، و ذلك بالنظر إىل اجلمهور  -1

  .النشط الذي يستطيع أن خيتار و يستخدم الوسائل اليت تشبع حاجاته      و توقعاته
جة شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل اإلتصال، و التفاعل الذي حيدث نتي -2

 .هذا التعرض
 .التأكيد على نتائج استخدام و سائل اإلتصال دف فهم عملية اإلتصال اجلماهريي -3

  

يربط هذه األهداف مبنظور التحليل لبوظيفي من خالل التأكيد على " أالن روبن"و جند أن 
منط السلوك الفردي، فالفرد هو وحدة التحليل، عالقات الفرد مبحيطه اإلجتماعي هي البناء 

الحظة سلوك الفرد عند استخدامه وسائل اإلتصال، احملتوى، اإلهتمامات العامة للجماهري هي م
  ).242، 240، ص 1998حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد، . (الوظائف

  

  : نظرية تدفق اإلتصال على مرحلتني -ب
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يف أمريكا عندما جنح فرانكلني روزفلت  1940لقد سامهت نتائج انتخابات عام 
اإلنتخابات الرئاسية للمرة الثانية رغم معارضة الصحافة له، إىل إثارة العديد من  يف

  .التساؤالت حول قدرة وسائل اإلعالم يف التأثري على األفراد
  

كما توصلت أيضا العديد من الدراسات حول التصويت اإلنتخايب السيما اليت   
إىل  1940ية األمريكية عام أجراها بول الزرسفيلد و زمالئه على اإلنتخابات الرئاس

أن اإلتصال الشخصي  و اإلقناع املواجهي يلعب دورا كبريا يف التأثري على األفراد 
و من هنا انطلق الفرض اخلاص بتدفق املعلومات على . إىل جانب وسائل اإلعالم

مرحلتني، و الذي يقوم على أن األفكار غالبا ما تنتقل من الراديو و الصحف إىل 
أي و من هؤالء إىل القسم األقل نشاطا منهم يف قطاعات الشعب، و مسي بعد قادة الر

  :ذلك نظرية انتقال املعلومات على مرحلتني و قد ظهرت فائدة هذه النظرية يف جمالني
إشارا إىل اجلمهور أفراد متصلون مع بعضهم البعض من خالل قنوات : أوهلما

املعلومات من خالل املناقشات و بالتايل فهم متعددة يتم        بينهم اإلقناع و تبادل 
  .غري منفصلني عن بعضهم

  

أكدت الدراسات اليت أجريت حول التصويت اإلنتخايب، على تأثري اإلتصال : ثانيا
  الشخصي   

  .أكثر من تأثري وسائل اإلعالم     
  

ارا من لقد سامهت هذه النظرية يف إثبات عدم فعالية نظرية الطلقة السحرية من خالل إش
جهة إىل أن اجلمهور ليس عبارة عن أفراد منعزلني عن بعضهم البعض، و لكنهم ينتمون إىل شبكة 
من العالقات اإلجتماعية اليت تؤثر يف سلوكهم اإلتصايل مع وسائل اإلعالم، و من جهة أخرى 

الشخصي أكثر  أشارت هذه النظرية لقدرة قائد الرأي للتأثري على األفراد و من مثة تأثري اإلتصال
  ).253، ص 1998حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد، . .( من تأثري وسائل اإلعالم

  

  : نظرية نشر األفكار املستحدثة –ج 
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" شوميكر"و "  روجز"خالل السنوات األخرية من اخلمسينات و الستينات، قدم كل من 
ماعي، و يعد هذا النموذج منوذجهما كوجهة نظر مركبة النتشار املبتكرات يف النظام اإلجت

و يتم انتشار املبتكرات حني تنتشر فكرة . إسهاما كبريا لفهمنا النتشار الرسائل اإلتصالية و تأثريها
أو شيء معني من نقطة األصل إىل املناطق اجلغرافية احمليطة ا، أو من شخص آلخر خالل منطقة 

لى مرحلتني، غري أنه يسمح باملزيد من و هذا النموذج يشبه نظرية انتقال املعلومات ع. واحدة
  .اإلحتماالت املعقدة لتدفق اإلتصال، إذ أنه يرى تدفق املعلومات ينساب عرب أفراد عديدين

و أخريا، حدد الباحثان مراحل عملية تبين األفكار و األساليب املستحدثة اليت 
وقت مساعه أو  على أا العملية العقلية اليت مير خالهلا الفرد من" روجرز"عرفها 

  .علمه بالفكرة    أو اإلبتكار حىت ينتهي به األمر إىل أن يتبناها
  

  :و متر هذه العملية خبمس مراحل رئيسية هي كما يلي  
  .و فيها يسمع الفرد عن الفكرة اجلديدة ألول مرة: مرحلة الوعي بالفكرة -1
ف على يف هذه املرحلة يتولد لدى الفرد الرغبة يف التعر: مرحلة اإلهتمام -2

الفكرة      و احلصول على معلومات أكثر حوهلا، و يصبح الفرد أكثر 
 .إرتباطا ا من الناحية النفسية

يتمخض عن هذه املرحلة قرار الفرد إما رفض الفكرة أو :  مرحلة التقييم -3
إخضاعها للتجريب العملي بناءا على ما لديه من معلومات حوهلا، و يف 

 .وال السائدة حاضرا، و ما يتوقعه مستقبالضوء موقفه و سلوكه  و االح
يستخدم الفرد يف هذه املرحلة على نطاق حمدود الفكرة :  مرحلة التجريب -4

 .على سبيل التجربة ، إال أن يتأكد من صالحيتها
تتميز هذه املرحلة بالثبات النسيب، و فيها يقرر الباحث تبين الفكرة بعد :  مرحلة التبين - 5    

  ).260- 254، ص 1998حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد، .( تهاتأكده من صالحي
  

  : و نتطرق إىل: نظريات التأثري املعتدل  -4
  .نظرية ترتيب األولويات، نظرية اإلمناء الثقايف و نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالم
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  :نظرية ترتيب األولويات/ أ 
من خالل " والتر ليبمان" إىل" ترتيب األولويات"ترجع األصول النظرية لبحوث   

حيث يرى أن وسائل اإلعالم تساعد يف بناء  1992" الرأي العام"كتابه بعنوان 
بيانات (الصور الذهنية لدى اجلماهري، و يف كثري من األحيان تقدم هذه الوسائل 

يف عقول اجلماهري، و تعمل وسائل اإلعالم على تكوين الرأي العام من خالل ) زائفة
و قد ركزت هذه النظرية على قدرة وسائل اإلعالم يف . يا اليت م اتمعتقدمي القضا

  .تغيري اإلجتاهات
  

" ليبمان"إحياء وجهة نظر " كوهني"و قد مت جتاهل هذه النظرية، إىل أن أعاد   
حيث يعتقد أن وسائل اإلعالم ال تنجح دائما يف إبالغ اجلماهري كيف يفكرون 

  ).املعلومات(ما يف إبالغهم عما جيب أن يفكروا فيه ، لكنها تنجح دائ)اإلجتاهات(
  

على أن وسائل اإلعالم هي اليت توجه " النج"و " النج"كما أشار الباحثان   
اإلهتمام حنو القضايا بعينها، فهي اليت تطرح املوضوعات، وتقترح ما الذي ينبغي أن 

يعرفوه، و ما الذي يفكر فيه األفراد باعتبارهم أعضاء احلشد، و ما الذي ينبغي أن 
كما ركزا أيضا هذان الباحثان يف دراسة أخرى على التأثري . ينبغي أن يشعروا به

املتراكم للمعلومات اليت تنقلها و سائل اإلعالم يف رسم الصورة الذهنية السياسية 
لعامة الناس يف فترة اإلنتخابات و يزعم الباحثان أن وسائل اإلعالم هي اليت تبين 

دد الشخصيات، و يتم التأثري بشكل غري مباشر من خالل يئة املناخ القضايا وحت
السياسي، و رسم الصورة الذهنية لألحزاب و املترشحني، و بالتايل تؤثر وسائل 

  .اإلعالم يف النهاية على أصوات الناخبني
  

و بالتايل، فإن وسائل اإلعالم عندما تقرر ختصيص معظم الوقت أو املساحة يف التغطية   
اإلخبارية لقضية اإلرهاب، فإن هذه القضية سوف تكتسب أمهية قصوى لدى اجلماهري اليت 
تتعرض لتلك الوسائل، و إذا ركزت بعد ذلك من جانب أخر على موضوع البطالة، فإن هذه 

و من مثة تم حبوث . القضية سوف حتتل املرتبة الثانية يف تفكري اجلمهور و اهتماماته و أولوياته
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ألولويات بدراسة العالقة بني أولويات األولويات بدراسة العالقة بني أولويات القضايا اليت ترتيب ا
تطرحها وسائل اإلعالم و أولويات القضايا اليت يهتم ا اجلمهور كعالقة تبادلية ميكن حتديدها من 

ليلى  حسن عماد مكاوي،. (خالل املوضوعات و القضايا اإلخبارية اليت تطرحها وسائل اإلعالم
  ).290، 288، ص 1998حسني السيد، 

  

  : نظرية اإلمناء الثقايف/ ب 
  

ظهرت نظرية اإلمناء الثقايف يف الواليات املتحدة األمريكية خالل عقد   
السبعينات كمنظور جديد لدراسة أثر وسائل اإلعالم، و ترتبط هذه النظرية باجلهود 

ل مشروعه اخلاص باملؤشرات من خال" جورج جربنر"اليت طورها الباحث األمريكي 
الثقافية ، دف إقامة الدليل اإلمربيقي على تأثري وسائل اإلعالم على البيئة الثقافية و 

  :ذلك من خالل ثالث قضايا متداخلة  و هي 
دراسة اهلياكل و الضغوط و العمليات اليت تؤثر على إنتاج الرسائل  -1

  .اإلعالمية
 .نية اليت تعكسها وسائل اإلعالمدراسة الرسائل و القيم و الصور الذه -2
دراسة اإلسهام املستقل للرسائل اجلماهريية على إدراك اجلمهور للواقع  -3

 .اإلجتماعي
  

و دف حبوث حتليل اإلمناء إىل اإلجابة على السؤال الثالث من هذه املنظومة 
البحثية، حيث تفترض نظرية اإلمناء أن األشخاص الذين يشاهدون كميات ضخمة 

امج التلفزيونية أي كثيفي املشاهدة خيتلفون يف إدراكهم للواقع اإلجتماعي من الرب
عن أوالئك الذين تقل مشاهدم أوال يشاهدون ، ذلك الن كثيفي املشاهدة سيكون 
لديهم قدرة أكرب على إدراك الواقع املعاش بطريقة متسقة مع الصور الذهنية اليت 

النظرية على اآلثار القوية اليت حتدثها وسائل و يؤكد واضعوا هذه . ينقلها التليفزيون
اإلعالم على إدراك الناس للعامل اخلارجي، ال سيما منها التلفزيون، الذي يعتربونه 
وسيلة لتنمية الصور الذهنية الناجتة عن تكرار تعرض األفراد النواع خاصة من 
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رسائل اليت يعكسها كما ينظرون إليه باعتباره منمي حمتمل الن ال. الرسائل اجلماهريية
تتسم بالتكامل و اإلتساق، حيث يقوم التلفزيون بتكرار نفس الصور الذهنية و 
بالتايل تساعد املشاهدة املكثفة على تنمية هذه الصور الذهنية املتسقة و اليت جتعل 

  .املشاهد يعتقد أن ما يراه على الشاشة هو صورة مطابقة للواقع
  

ا تفعله الثقافة يف جمتمع ما، هذه االخرية اليت يعيش فيها هو م"  جربنر" و اإلمناء حسب 
اإلنسان و يتعلم ، أما عملية اإلمناء فيمكن وصفها على اا نوع من التعلم العرضي الذي ينتج عن 

و يتعرف الفرد من خالل مشاهدة التلفزيون على حقائق الواقع ، هذه . تراكم التعرض للتلفزيون
تدرجيية أساسا للصور الذهنية و القيم اليت يكتسبها املشاهد عن العامل األخرية اليت تكون بصفة 

  ).305 - 299، ص 1998حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد، . (احلقيقي
  

  : نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالم/ ج 
  

يعترب هذا املنظور وهو اعتماد الفرد على وسائل اإلعالم جزءا من نظرية اإلعتماد 
 وسائل اإلعالم و النظم اإلجتماعية، و الذي يشكل بدوره عالقات املتبدل بني

جبانب من هذه " بول كيتش"و " ميلفني ديفلري"اجلمهور مع وسائل اإلعالم، وقد إهتم 
النظرية الذي يتناول العالقة بني وسائل اإلعالم كنظم و النظم اإلجتماعية األخرى يف 

ها بنفس املنطق العلمي حيث ميكن أن إطار السياق اإلجتماعي الكلي،     و ساق
يعتمد أعضاء اجلمهور على وسائل اإلعالم بنفس الطريقة يف حتديد العالقة بني وسائل 

  .اإلعالم و النظم اإلجتماعية األخرى
  

و األفراد يعتمدون على وسائل اإلعالم باعتبارها مصدرا من مصادر حتقيق   
وغري ذلك، رغم أم ال يستطيعون  ...أهدافهم كاحلصول على املعرفة، التسلية،

حتديد ما ينشر أوال ينشر بناءا على العالقة الدائرية مع أفراد املتلقني مثلها مثل النظم 
و يظهر بالتايل تأثري اخلصائص و السما الفردية و اإلجتماعية على تطوير . اإلجتماعية

  .هذه العالقة الدائرية مع وسائل اإلعالم
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دعامتني رئيسيتني يقوم عليها " بول روكيتش"و " لفنيمي"كما قدما كل من   
  :املنظور اخلاص باعتماد األفراد على وسائل اإلعالم و مها كالتايل

إن هناك أهدافا لألفراد يبغون حتقيقها من خالل املعلومات اليت توفرها  -1
  .املصادر املختلفة سواء كانت هذه األهداف شخصية أو اجتماعية

إلعالم نظام معلومات يتحكم يف مصادر حتقيق اعتبار نظام وسائل ا -2
األهداف اخلاصة باألفراد، و تتمثل هذه املصادر يف مراحل إستيقاء 
املعومات و نشرها مرورا بعملية اإلعداد و الترتيب و التنسيق هلذه 
املعلومات و نشرها بصورة أخرى و يف هذه احلالة يؤكد الباحثان على انه 

لومات يف اإلطار احملدود لألخبار     و جتاهل جمال ال جيب حتديد مفهوم املع
التسلية و الترفيه ، بل يتسع هذا املفهوم ليشمل كل الرسائل اليت تبثها  أو 
تذيعها وسائل اإلعالم و يكون هلا تأثري على الطريقة اليت يفكر ا الناس و 

 .يشعرون و يتصرفون بواسطتها
  

ومات وسائل اإلعالم هي األساس لفهم و تعترب درجة إعتماد االفراد على معل
املتغريات اخلاصة بزمان و مكان تأثري الرسائل اإلعالمية على املعتقدات و املشاعر و 

  .السلوك
  

و يعتمد اجلمهور على وسائل اإلعالم لتلبية أهدافهم املعرفية كمعرفة العامل 
امل، احلاجة إىل اللعب، اإلجتماعي احمليط به، معرفة املعاين و القيم السائدة يف هذا الع

و هذه كلها ... اهلروب من املشكالت اليومية  و القضاء على التوتر الذي تسببه 
تعترب حاجات يلبيها نظام املعلومات لوسائل اإلعالم، كما يزيد إعتقاد األفراد على 

  .وسائل اإلعالم يف حالة إرتفاع درجات الصراع أو التغيري الذي حيدث يف اتمع
  

كال احلالتني ، يتزايد إعتماد األفراد على وسائل اإلعالم باعتبارها مصدرا و يف 
و بذلك فإن قوة وسائل اإلعالم طبقا لنظرية اإلعتماد، تكمن يف .  للمعلومات
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سيطرة وسائل اإلعالم على نظم املعلومات اليت حيقق من خالهلا الفرد أهدافه 
يط به مث توجيه الفرد إىل األمناط السلوكية الرئيسية املتمثلة يف فهم الذات و العامل احمل

و القرارات اخلاصة و اإلجتماعية و كذلك هدف التسلية،      و هذه األهداف 
ميكن ان تتسع و تتزايد كلما زاد اتمع تعقيدا، و يزيد معها بالتايل إعتماد األفراد 

  .م هذه االهدافعلى وسائل اإلعالم اليت تصلهم مبصادر املعلومات اليت حتقق هلم هل
  

كما تتوقف درجة إعتماد األفراد على وسائل اإلعالم على اهدافهم و مصاحلهم 
  ). 236 – 232، ص 1997حممد عبد احلميد، ( اليت ختتلف من فرد آلخر 

  

و ألن وسائل اإلعالم تأثر على املعرفة و الشعور و السلوك يف جماالت عديدة ، 
برصد جمموعة اآلثار اليت تنتج عن إعتماد ) شبول روكيت(و ) ميلفني ديفلري(قام 

  :األفراد على وسائل اإلعالم من خالل ثالثة فئات أساسية هي 
  . اآلثار السلوكية –اآلثار الوجدانية  –األثار املعرفية  

  :بالنسبة لألثار املعرفية و وفقا لنظرية الغعتماد تشتمل ما يلي * 
إما عن نقص املعلومات، أو  و هو عبارة عن مشكلة ناجتة: الغموض – 1

فالغموض ميكن ان حيدث ألن الناس يفتقرون إىل . معلومات ا صراع و تناقض
معلومات كافية لفهم معىن حدث ، أو يفتقرون إىل املعلومات اليت حتدد التفسري 

  .الصحيح من بني تفسريات عديدة تقدمها وسائل اإلعالم
وض تزداد حني تقع أحداث غري متوقعة و تشري البحوث السابقة إىل أن نسبة الغم
  .، مثل كارثة طبيعية أو إغتيال زعيم سياسي

و يتولداإلحساس بالعموض عند اجلمهور إذا قدمت وسائل اإلعالم معلومات غري 
  .متكاملة   أو متضاربة بشأن هذه االحداث
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كما حيدث أيضا الغموض للجمهور يف حاالت التغريات اإلجتماعية السريعة ، و 
ديث اتمعات التقليدية ، و هلذا يلجأ األفراد لوسائل اإلعالم للحصول على حت

  .معلومات إلزالة الغموض
  

  : تكوين اإلجتاه -2
من اآلثار املعرفية الشائعة لألفراد الذين يعتمدون على وسائل اإلعالم ، أم   

ة يف اتمع يستخدمون معلومات تلك الوسائل يف تكوين اإلجتاهات حنو القضايا املثار
كاملشكالت البيئية ، أزمات الطاقة و غريها من القضايا، كما جيب عدم إغفال دور 

  .العوامل اإلنتقائية يف تكوين إجتاهات األفراد
  

  : ترتيب األولويات -3
   

تقوم وسائل اإلعالم بترتيب أولويات اجلمهور الذي يعتمد على تلك الوسائل   
  .شكالت امللحة املوجودة يف اتمعيف معرفة القضايا البارزة و امل

  

  :  إتساع املعتقدات -4
تساهم وسائل اإلعالمفي توسيع املعتقدات اليت يدركها أفراد اجلمهور، ألم   

و يتم تنظيم هذه . يتعلمون عن أناس، أماكن أو أشياء عديدة من وسائل اإلعالم
مبا يعكس اإلهتمامات  املعتقدات يف فئات تنتمي إىل األسرة أو الدين أو السياسة

  .الرئيسية لألنشطة اإلجتماعية
  

  : القيم -5
هي جمموعة املعتقدات اليت يشترك فيها أفراد مجاعة ما و يرغبون يف تروجيها و   

و غريها من القيم اليت تسعى وسائل اإلعالم ... االمانة، احلرية: احلفاظ عليها مثل 
  . لتوضيح أمهيتها

  :هذه اآلثار فيما يلي "  ديفلري و روكيتش"ية حيدد بالنسبة لآلثار الوجدان* 
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  : الفتور العاطفي -1 
يفترض أن كثرة التعرض للعنف يف وسائل اإلعالم يؤدي إىل الالمباالة ، و 

  .عدم الرغبة يف تقدمي العون لآلخرين عندما تقع أحداث عنيفة يف الواقع
اهدة أعمال العنف يف و تشري بعض الدراسات إىل أن اإلستثارة الناجتة عن مش

  .وسائل تتعرض للنقصان التدرجيي و تؤدي إىل الفتور العاطفي
  

  :   اخلوف و القلق -2
اإلغتياالت ، الكوارث يؤدي إىل : إن تعرض وسائل اإلعالم الحداث العنف   

إثارة مشاعر اخلوف و القلق عند املتلقني من الوقوع ضحايا ألعمال العنف يف 
  .الواقع

  : عنوي و اإلغترابالدعم امل -3
  

أن املنجتمعات اليت تقوم وسائل اإلعالم فيها بأدوار رئيسية، " كالب"يؤكد   
ترفع الروح املعنوية لدى األفراد نتيجة زيادة الشعور اجلمعي و التوحيد و اإلندماج، 
و خاصة إذا كانت وسائل اإلعالم تعكس الفئات اإلجتماعية اليت ينتمي إليها الفرد 

ن إغتراب الفرد يزداد حني حني ال جيد معلومات وسائل اإلعالم معربة و يالحظ أ
  .عن نفسه و ثقافته و انتماءاته العرقية و الدينية   و السياسية

  

يف سلوكني أساسيني " ميلفري و روكيتش "بالنسبة لآلثار السلوكية تنحصر حسب * 
  :مها على التوايل 

  : التنشيط -1
ا نتيجة التعرض للوسيلة اإلعالمية و هو املنتج يقصد به قيام الفرد بعمل م 

: و قد يكون التنشيط مفيدا إجتماعيا مثل . النهائي لربط اآلثار املعرفية و الوجدانية 
  .اإلقالع عن التدخني أو ضارا إجتماعيا كمحاكاة العنف

  :   اخلمول -2
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السلوكية و يعين عدم النشاط و جتنب القيام بالفعل ، و هذا النوع من اآلثار   
مل حيضى بالدراسات الكافية ، و قد يتمثل اخلمول يف العزف عن املشاركة السياسية ، 
مثال و غريها من االنشطة اليت تفيد اتمع، و قد حيدث ذلك نتيجة تغطية إعالمية 
مبالغ فيها ، تدفع الفرد إىل عدم املشاركة نتيجة امللل و زيادة اإلحساس بعدم الفرق 

سب أو خيسر ، و يف حاالت داخلية تدفع الفرد إىل اخلمول و عدم بني أيهما يك
  ).330-325، ص 1998حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد، ( املشاركة 
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  .330، ص 1998حسن عماد مكاوي ، ليلى حسني السيد، :  املصدر
يتضح من العرض املوجز لنظريات تأثري وسائل اإلعالم ان املتغريات السياسية  و اإلقتصادية 
و العسكرية الناجتة عن احلرب العاملية الثانية كان هلا إنعكاس على االوضاع اإلجتماعية و الثقافية 

اإلعالمية، لذلك فقد إتسعت دائرة اإلهتمام بوسائل اإلعالم حملاولة فهمها يف إطار الدور و 
احليوي الذي تؤديه يف اتمع بعدما كان ينظر إليها كمجرد وسائط ناقلة لرسائل إعالمية معينة، 

  .مستفيدة من ذلك الدراسات اإلعالمية من التراث النظريي لعلم اإلجتماع و علم النفس
  

قد تعددت الرؤى حول حجم التأثري الذي حتدثه وسائل اإلعالم على الفرد،فنظرية و 
، الرصاصة اإلعالمية كان حتدتدها لتأثري وسائل اإلعالم مبالغا فيه حيث إعتربته قويا على األفراد

  .وشبهته مبن يطلق الرصاصة معتربة مجهور وسائل اإلعالم أفراد متناثرون
  

الذي أشار إىل دور  ي ممثلة يف نظرية إجتياز اتمع التقليدي للرينرأما نظريات التأثري القو
  .وسائل اإلعالم يف حتقيق التنمية

  

  دج املتكامل لنظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالمالنمو) :   01( الشكل 
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يف حني أكدت نظرية دوامة الصمت على قوة وسـائل اإلعالم يف تكوين الرأي العام 
  .حول القضايا املثارة يف اتمع

فهم السلوك و اإلجتاه و و بتطور حبوث علم اإلجتماع و علم النفس اليت ساعدت يف 
  .اعتربت أن مجهور وسائل اإلعالم مرتبط ببيئته اإلجتماعية و ليس ذرات متناثرة و منفصلة 

و هي ممثلة بنظرية ، فظهرت بذلك نظريات التأثري اإلنتقاقي متأثرة ذه البحوث
الل منظور فمن خ، األستخدات و اإلشباعات اليت جاءت كرد فعل ملفهوم وسائل اإلعالم الطاغية

و ، مجهور وسائل اإلعالم خيتارون بوعي وسائل اإلعالم اليت يرغبون التعرض إليها ، هذه النظرية
كما أشارت نظرية تدفق اإلتصال على ،نوع املضمون الذي يليب حاجام النفسية و اإلجتماعية

أي و من هؤالء مرحلتني بأن تدفق املعلومات يتم على مرحلتني من وسائل اإلعالم إىل قـادة الر
ليتبني دور اإلتصال الشخصي يف التأثري على ، إىل القسم األقل نشاطا منهم يف قطاعات الشعب

  .األفراد
فتشري إىل أنه يتم إنتشار املبتكرات من خالل إنتشار فكرة أو ، أما نظرية إنتشار املبتكرات

  .شيء معني من نقطة األصل إىل املناطق اجلغرافية احمليطة ا 
و نظريات التاثري ، كس نظرية التأثري القوي اليت تبالغ من تأثريات وسائل اإلعالمو ع

ظهرت نظريات التأثري املعتدل لوسائل ، اإلنتقائي اليت تركز على التأثريات القصرية األمد
اليت اعتربت تأثري وسائل اإلعالم تتنوع بني القوة و الضعف و ذلك يكون على االت ،اإلعالم
حيث ترى أن وسائل ، و هي ممثلة يف نظرية ترتيب األولويات.اإلجتاه و السلوك، املعرفة  ،الثالثة

) املعلومات(اإلعالم تطرح و تعاجل موضوعات اليت ينبغي أن يفكر فيها األفراد و ما جيب إبالغهم 
  .لتوجيه الرأي العام 

  
ية ضخمة من الربامج فتفترض أن األشخاص اللذين يشاهدون كم، أما نظرية اإلمناء الثقايف

خيتلفون يف إدراكـهم للواقع اإلجتماعي من الذين تقل ، التلفيزيونية أي كثيفي املشاهدة
حيث يدركون الواقع املعاش بطريقة متسقة مع الصـور الدهنية اليت ،مشاهدم أو ال يشاهدون 

  .ينقلها التلفيزيون
جلمهور يعتمد بدرجة كبرية على أما نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالم فتؤكد على أن ا

. وسائل اإلعالم لتلبية إحتياجاته املتجددة و املتغرية كما أا تأثر على املعرفة و الشعور و السلوك
إال أم مجيعا ينصبون يف ، ورغم تعدد التيارات اليت تطرح قضية تأثري وسائل اإلعالم على األفراد
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ليها األفراد لتلبية إحتياجام اإلعـالمية و فكرة واحدة وهي أن وسائل اإلعالم يعتمد ع
: و تأثر على الفرد يف ثالث مـجاالت، اإلقتصادية و الثقافية و اإلجتماعية املتجددة و املتغرية

الشـعور و السلوك و بالتايل ميكن اإلستفادة من إمكانيات وسائل اإلعالم لـطرح ، املعرفة
  .             نمية الوعي البيئيالقضايا البيئية و املسامهة مشكالا و ت
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  .مفهومه، أبعاده و مصادره: الوعي البيئي :  الثالث الفصل
  
  
  
  

  : تـمـهـيـد
    

  
  

إهتمام العلماء و الباحثني من خمتلف  حمورالوعي البيئي يف عصرنا احلاضر يشكل  أصبح
    على إهتمام السياسيني و احلكومات أيضات ذالتخصصات من جهة و من جهة أخرى إستحو

حلماية البيئة و صيانتها، و حتمية ال مفر منها  أساسيةتباره يعد خطوة و اجلمعيات البيئية، باع
  .كما و نوعا البيئيةالسيما بعد تفاقم املشكالت 

  

تنميته، نقوم بإلقاء  يفو املصادر اليت تساهم  أبعادهقبل التعرض ملفهوم الوعي البيئي و  و  
من خالل مقاربة نظرية، مث نلقي  و عالقتها باإلنسان ووظائفهاالضوء أوال على مفهوم البيئة 

  .الوعي و أنواعه و اإلجتاهات النظرية اليت تطرقت لقضية الوعي مفهومالضوء ثانيا على 
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 : البيئة-1    

  :البيئة مفهوم -1-1
  إهتمامات الكثري من العلماء  إستـقـطـبتجمال البيئة من اهم الـمجاالت اليت  يعد

اإلجتماعية على حد سواء، و أصبحت موضوع  العلوممن العلوم الطبيعية و و املتخصصني يف كل 
  و دورها يف حتقيق متطلبات الفرد أو من ناحية مشكالا  أمهيتهادراسة و حتليل سواء من ناحية 

  .من آثار سلبية على حياة الفرد و اتمع معا املشكالتو ما تعكسه هده 
  

   إسهامات العلماء مبجمـوعة من النظريات يفلبيئة تبلـور هـدا اإلهـتمام مبجال ا و
و يف هدا الصدد، نطرح عدد . و كيفية معاجلتها مشكالاو التعاريف ساعدت على فهم البيئة و 

  :ال احلصر كما يلي املثالمن التعريفات على سبيل 
  

  : اللغوي ملصطلح البيئة األصل
  

  حل و نزل  أي" تبوأ" منه  و" بوأ"ىل اجلدر إ العربيةاألصل اللغوي لكلمة البيئة يف  يعود  
  .بيئة مبعىن مرتل منهو أقام و اإلسم 

  .من بعضهما قريبنيكر إبن منظور لكلمة تبوأ معنيني ذقد  و  
 مالئماو أصلحه و هيئه أي جعله ) تبوأ ( مبعىن إصالح املكان و يئته للمبيت فيه ، قيل :  األول

  .ملبيته ، مث إختده حمال له
  .بهأي حل به و نزل فيه و أقام ) تبوأ املكان : ( مبعىن الرتول و اإلقامة ، كان نقول:  ثاينال
  

عن احمليط أو املكان الدي الدي يعيش فيه  للتعبريالكرمي مل يستخدم كلمة البيئة  فالقرآن  
ين لذا و: " كلمة البيئة و مشتقاته كما يف قوله تعاىل  منو إمنا إستخدم الفعل ... اإلنسان 
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ين تبوؤوا ذال و"  ، 41سورة النحل األية " ظلموا لنبوءم يف الدنيا حسنة بعدماهاجروا يف اهللا من 
  . 09سورة احلشر األية " و اإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم  الدار

  

األرض للداللة على احمليط أو املكان  مصطلح" البيئة"استخدم القرآن بدال من كلمة  و  
  .)11،12،13ص  1999حجاب،  منريحممد . ( اإلنسانيش فيه الدي يع

  
  
  :إصطالحا أما

على احمليط احليوي مبا حيتويه من موارد  تشتمل" أا  علىمبفهومها الضيق تعرف  فالبيئة -
  .بيولوجيةسواء فزيائية أو 

   ا تتضمن كل اجلوانب الفـيزيقية و اإلجتماعية أمفهومها الواسع فتعرف على  يف أما -
   اتماعاتفراد و ألأي أا تشتمل على كل العوامل اليت تؤثر على حياة ا اإلقتصادية،و 

         ".إستمرارهالك ذيل تؤثر على شكلها النهائي و العالقات املوجودة ا و كلتاو با
  ). 27،28، ص ص  2000حممد علي عبد ربه، حممد غزالن، ( 

العوامل اخلارجية : هي" البيئة"لوم اإلجتماعية بأن معجم الع يف" كورذم إبراهيم" يورد و -
إحتمالـية، و دلك  إستجابةاليت يستجيب هلا الفرد أو اتمع بأسره إستجابة فعلية أو 

... و حرارة و رطوبة  موجوداتكالعـوامـل اجلغرافية و املناخية من سطح و نباتات و 
        حياة الفرد و اتمع، و شكلها  يف و العوامل الثقافية اليت تسود اتمع و اليت تؤثر

  ).1975،103 ،كورذإبراهيم م( و تطبعها بطابع معني 
املفهوم  1972البيئة ، الدي عقد مبدينة استوكهومل عام  املتحدةقد تبىن مؤمتر األمم  و  -

 من جهة و اإلجتماعي و الثقايف من جهة ثانية، و دلك بعدما تبني الطبيعيالواسع ، جبانبه 
مثله مثل التقدم التقين يؤدي إىل تدهور البيئة و من مث فقد عرف البيئة  الفقرأن التخلف و 

ما  مكاناملوارد املائية و اإلجتماعية املتاحة يف وقت ما و يف  رصيـد:" أا  أسـاسعلى 
  ). 94، ص 2001فضيل دليو ، ( إلشباع حاجات اإلنسان و تطلعاته 

  :اأالبيئة على  يعرف" حتوسب لمايك"  و" سيثكا جوزيف" أما -
   بإنشائهعلى احمليط احليوي لإلنسان و كدلك عالقة اإلنسان بالطبيعة و كل ما قام  تشتمل" 

  ).28،ص 2000حممد علي عبد ربه، حممد غزالن،." ( و حييط به
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  :اا على" آخرون  و فريدمان" لك عرفها اإلقتصادي ذك و -
، 2001شبايكي سعدان،" ( مؤثرا و متأثرا  اإلنسانعه مكونات الوسط الدي يتفاعل م لك" 

  ). 47ص 
   كل ما يثري سلوك الفرد بأا"  البيئة" اإلشارة إىل لفظ  إىلمتيل التعاريف اإلجتماعية  و -

 البيئة إىل" النفس  علم" و يؤثر يف هدا السلوك، و قد يشار يف إطار  اجلماعةأو سلوك 
على  فيؤكدون" اإلجتماع علم"ة اليت تثريه، أما علماء الداخلية للفرد أي قواه الداخلي

الظروف اخلارجية  هدهالظروف و احلوادث اخلارجية عن الكائن العضوي سواء كانت 
  ).    23، ص 997عيسوي،  الرمحانعبد (فيزيقية، مادية ، جغرافية أو إجتماعية أو ثقافية 

 من"  البيئة" ن مصطلح ألا ذو ه السابقة التعريفاتالرغم من التباين امللحوظ يف  على
الواسعة، إال أنه من خالل حتليل معطيات هده التعريفات نستخلص  الدالالتاملصطلحات دات 

  : التاليةبعض النقاط 
اجلوانب  على تشتمـل على اجلوانب الطبيعيـة فقط، بل تشتمل أيضا ال البيئة -1

  .و الثقافية اإلقتصاديةاإلجتماعية و 
الرئيسي الدي يشبع من خالهلا الفرد متطلباته و احتياجاته و يكون  املصدر هي البيئة -2

  .تفاعل مستمر مع البيئة فهو يؤثر فيها و يتأثر ا يفبدلك 
ما سبق، جتاهلت هده التعاريف عنصر احلفاظ على البيئة وأساليب  إىل باإلضافة -3

  .معهاالتعامل الرشيد 
  بداية السبعينات  فهي" البيئة"ملعىن وجود فهم عام  عدميزيد من تعقيد األمور  ومما

ليشمل  كبريالك الوقت إتسع مفهوم البيئة إتساعا ذ ذمن ولكن" التلوث"السائد هو  املفهوم كان
أن البيئة أصبحت  أيكل ما حييط باإلنسان ونشاطاته، وأثرها على املصادر الطبيعية املختلفة، 

البيئة والتنمية وما  بنيمؤخرا على العالقة  كل جوانب حياة اإلنسان، وقد مت التركيز على تشمل
، وبالرغم من جتاوب بعض وسائل )السليمةأو التنمية البيئة (ات العائد املتصل ذيسمى بالتنمية 

فإن البعض اآلخر ما زال يقتصر نشاطه على  البيئةاإلعالم مع هدا التطور يف مفهوم يف مفهوم 
  .)139ص  ،1991عصام احلناوي ( تتضح الصورة نشاطه جزئيا حىت منأنه قد حد  أو" التلوث"
  

 وسائل اإلعالم اجلزائرية، يف فهوم الضيق للبيئة هو الشائع عند مجيع الناس وحىتامل أن غري  
  .ه الدراسةذيب يف هتبنامل املفهوم هوو 
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  أخرى هلا عالقة معها، نتطرق لتعريفها  مصطلحات "البيئة"فلك مصطلح  يف ويدور  
    .ه الدراسةذيف ه اإلستعماهل نظرا

  

  : البيئــة املشكلة
ة تضر بكل مظاهر يينجم عنه أخطار بيئ مباحدوث خلل أو تدهور يف النظام البيئي  تعين  

ن الدين يز(مباشرة أو غري مباشرة  بطريقةا اخلطر ذاحلياة على سطح األرض سواء كان ه
  .)18ص  ،1981 ،املقصود

  :  البيئــة محـايـة
احلديثة من دخان اآلالت واملصانع  الصناعةة األضرار الناجتة عن تقدم لك مواجهذب يقصد  

اإلنسان واحليوان والضوضاء وإزدحام   وبقاياوالسيارات ومواد الصناعة من سوائل وفضالت 
  .)36ص  ،1997 ،عبد الرمحن عيسوي(إخل ...  السكان

  

  : البيئـي النـظـام
  

احليوانية بعالقات عضوية ووظيفته على النحو  و اتيةوالنبنظام ترتبط مكوناته الفيزيائية  إنه  
التسخريية بتوفري مقومات احلياة وعوامل البقاء للكائنات احلية  مهمتهي جيعله قادرا على أداء ذال

أي تدخل غري رشيد من جانب اإلنسان يف هده العالقات ميكن أن تقضي على  دوناليت تعيش فيه 
ت البيئة كتضوب املوارد أو إسترتافها أو تعطيلها عن أداء غري دلك من املشكال إىلالتلوث أو 

  .)40ص  1999حممد منري حجاب . (اليت أناطها اهللا ا وظيفتها
  

  :البيئي التوازن
طبيعة تضمن بقاءها وإستمرار وجودها  بدوراتالتوازن البيئي إرتباط مكونات البيئة  يعين  

ى املكونات من الكائنات احلية وغري عل التوازنا ذبالنسب اليت وجدث ا ويعتمد ه
  .)47ص  ،2000 ،شبايكي سعدان.(احلية

  : البيـئــة الوظائف -2 -1
يلجـأ إىل البيئة لتلبية إحتياجاته  نفسهأمهية البيئة تتجلى بوضوح حينما جيد الفرد  إن  

ملتعددة بوضوح أمهية البيئة من خالل الوظائف ا تتجلىومتطلباته ألجل إستمرار حياته، حينها 
  1988"  جروت دي"هده اإلحتياجات واملتطلبات، ولقد قام  لتلبيةوالـمتنوعة اليت تؤديهـا 
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Groot  De  التنظيمية واإلنتاجية  الوظائفه الوظائف إىل أربعة أقسام تتضمن ذه بتقسيم
حممد علي عبد ربه، حممد غزالن، ) 1(رقم  والوسيطية واملعلوماتية وهي موضعة يف اجلدول

  .)31،30، ص ص2000
  
  
  
  
  

 التنظيـمـيـة الوظائف
 .ضد التأشريات اإلصطناعية الضارة احلماية - 
  .التحكم يف املناخ تنظيم - 
  .األجسام املائية محاية - 
  .التربة ومنع تعريتها محاية - 
  .وإعادة تدوير املخلفات اإلنسانية والصناعية ختزين - 
  .وإعادة تدوير املخلفات اإلنسانية والصناعية ختزين - 
  .للنبات املغديةوإعادة تدوير املواد العضوية واملعادن األولية  زينخت - 
  .على التنوع البيولوجي والوراثي احلفاظ - 
 .مالئمة هلجرة وتكاثر وتغدية الكائنات املختلفة بيئات - 

 وتوفر اإلنتاجية الوظائف
 .األوكسجني - 
  .الشرب والتغدية ومياه الطعام - 
  .إخل...والسكان  للصناعة املياه - 
  .واملنسوجات بساملال - 
  .البناء والتصنيع ومواد البناء - 
  .احلضري والوقود الطاقة - 
  .املعادن - 
  .الطبية املوارد - 
  .الوراثية املوارد - 
  .اجلمالية املوارد - 

 الوسطية الوظائف
 .املناسب لوجود اال توفري - 
  .الكائنات - 
  .واملصايد التشجري الزراعة، - 
  .الصناعة - 
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  .كالسدود والطرق اهلندسية املشاريع - 
 .احملميات - 

 وتوفر املعلوماتية الوظائف
 .املالية املعلومات - 
  .والدينية الروحانية املعلومات - 
  .والفين الثقايف اإلهلام - 
 .والعلمية التعليمية املعلومات - 

  
  حلياة اإلنسان الالزمةالبيئة الطبيعية  وظائف )1(رقم  اجلدول
  . 31،ص2000غزالن، حممد عبد الكرمي عبد ربه،حممد عزت حممد إبراهيم: املصدر

  
  .مقاربة نظرية : بالبيئة اإلنسان عالقة 1-3

حياته من مرحلة اجلمع واإللتقاط والصيد  مراحلعالقة اإلنسان بالبيئة مع تغري  تغريت  
العلماء السيما منهم  إهتمامه العالقة على ذلك هذوإستحودت ب والتصنيع،والقنص إىل الزراعة  
ه العالقة وتقوميها بداية ذلتفسري ه تتصدىتمام يف ظهور مدارس فكرية ا اإلهذاجلغرافيني، وتبلور ه

ه املدارس تتباين فيما ذوكل ه ،مث مدرسة التوافقية اإلمكانيةمع مدرسة احلتمية وتتبعها مدرسة 
بالبيئة وأثرها يف الزمان واملكان، ونستعرض فيما يلي أهم  اإلنسانتطور عالقة  تفسري بينها حول
  :الثالثة  دارسامله ذأفكار ه

  

  : أو البيئية احلتمية املدرسة/ أ
    

فريدريك "اين ـعلى يد األمل 19خالل القرن  ملاملعاالفكر احلتمي يف فلسفة واضحة  تبلور
سوم وه األراء يف كتابه املذاإلنسان بالبيئة، وأوضح ه عالقةعندما أعلن مبدأ احلتمية يف  "راتزل

ين ذال 20، وقد تبعه بعض اجلغرافيني مع مطلع القرن 1882عام  صدري ذال "جغرافية األجناس"
  .أمثال ألني مسبل وفيكتور كيزن وطوروهاه األفكار ذتبنوا ه

كان لنظرية النشوء واإلرتقاء  يذال -" راتزل"فحوى الفكر احلتمي أو البيئي عند  ددحتيو  
ثر فيه تأثريا كبريا، وعليه أن على أساس أن اإلنسان يعيش يف بيئة تؤ -بلورتهلداروين بالغ األثر يف 

 اليتفهي ته ن اإلنسان كائن سليب أمام بيئأأي  دبيئته ويعيش على ما جتود به من موار معيتكيف 
  .ههتوج
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نسان إلالوزن الكرب يف جمال العالقة بني ا الطبيعيةه املدرسة تعطي للبيئة ذفإن ه لكذول  
لفكر اجلغرايف، ومن روادها ا معوة قدمية قدخمري وهي د وليسوبيئته وتؤمن بأن اإلنسان مسري 

نلتمس نفس اإلجتاه يف  ، وبني املناح وطبائع الشعوب وعادام ربطان لذاال "أرسطو"و "هيبوقراط"
 .أوضح فيها أثر اهلواء يف أخالق البشر واملناخ يف طبائع الشعوب يذال "إبن خلدون"مقدمة 

وا غلوا شديدا يف فكرهم عندما أخضعوا كل ه املدرسة قد غالذأصحاب ه أن: خالصة القول 
  )10 ،9 ص ص ،1981 ،زين الدين عبد املقصود( الطبيعيةشيء للبيئة 

  
  
  
  
  : اإلمكانـيـة املدرسة/ ب

    

بشكل  ةبيئالتنظر إىل العالقة بني اإلنسان و أنالنظرية السابقة حتاول هده النظرية  عكس
غري مفكر خاضع متاما ملؤثرات  ليب،جمرد خملوق س ليسنسان اإلخمتلف، بناءا على هده النظرية ف

ات خاصية ديناميكية من التغري ذإجيابية فعالة ومفكرة و قوةوضوابط البيئة الطبيعية، ولكنه 
  .والتطور
 ،الطبيعية تقدم لإلنسان عدد اإلختيارات البيئةه املدرسة على أن ذفلسفة ه ترتكز لكذبو   

ه املدرسة، البيئة مل تعد ذأهدافه وطموحاته، فحسب ه معم وخيتار مبحض إرادته منها ما يتالئ
إنسانيا وحضاريا ألنه ال تكاد توجد بيئة ما مل تتضمن أثار  مظهرامظهرا طبيعيا فحسب بل أيضا 

ه ذومن رواد ه ،مثة ليس هناك حتمية مطلقة صارمة، بل هناك إمكانية مرنة ومناإلنسان،  ةأنشط
 ،زين الدين مقمصود(وغريهم ...  "ق بوماناإسح"، "فيفر"يانلوس"، "البالش فيدال"املدرسة 
ه املدرسة أم بالغوا يف تعظيم دور اإلنسان ذيؤخد على أصحاب ه ما و. )11ص  ،1981

  .حتديات ومعوقات البيئة وقوة تأثريه عليها مواجهةاملتطور يف 
  

  : التوافقية أو  اإلحتمالية املدرسة/ ج
    

السابقتني، إد ترى بأن اإلحتماالت قائمة  املدرستنييق بني أراء ه املدرسة التوفذه حاولت
يف مواجهة سلبيات اإلنسان وقدراته احملدودة  الطبيعييتعاظم اجلانب  حيثيف بعض البيئات 
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 فهيمثة  ومن" اإلمكانية"يتعاظم دور اإلنسان املتطور يف مواجهة البيئة  أخرىبيئات  ويف" حتمية"
  .معني لطرفع العالقة الفعلية بني اإلنسان وبيئته كما هي دون تعصب مدرسة واقعية تصور واق

    

 علىه املدرسة نظرم واليت متثل غالبية اجلغرافيني معاصرين فلسفتهم ذه أصحاببىن   وقد
منطق  منات تأثريات واحدة على اإلنسان ، وأن اإلنسان ذأساس أن البيئات الطبيعية ليست 

  .املتشاةات تأثري واحد يف كل البيئات الطبيعية ذليس  إختالف كثافته ودرجة حتضره
    

يتعاظم فيها دور اإلنسان تارة، ودور  متباينة،نسان بالبيئة عالقة إلا القةسبق نرى ع مما
املطلقة واإلمكانية املطلقة مرفوضة من خالل الواقع  احلتميةالبيئة تارة أخرى، ومن مث فإن كل من 

  )14ص  12ص  ،1981 ،زين الدين املقصود(خمتلفة  ئاتبيي يعيشه اإلنسان يف ذال
    

عاجلت عالقة اإلنسان مع بيئته، مدى  اليتا اإلستعراض للرؤى الفكرية ذلنا من ه يتبني
بسبب إختالف األهداف واحلاجات واملنطلقات يف  العالقةه ذالتباين والتنوع يف التفسريات هل

  .لبشريالتطور ا لحمرانسان مع بيئته عرب إلتعامل ا
أكثر مما أخضعها له، ظهرت مدرسة  وابطهاضوخضع اإلنسان للمؤثرات البيئية  فحينما  

وطموحاته، لكن بعد ظهور الثورة الصناعية  نساناإلاحلتمية اليت ترى أن الطبيعة حمددة حلركة 
 احلتمي، وجتسد يف املدرسة اإلمكانية، اليت أكدت للفكروإنتشار املصانع، برز الرأي كمناقض 

  .ستغالل مواردها، لتحقيق أهدافه وحاجاتهاعلى الطبيعة و السيطرةعلى إمكانية الفرد على 
 يهمابني كل توفقيةوجهة نظر   إعطاءفقية ا، حاولت مدرسة التوهاتني املقاربتني بني  
إذ خيضع اإلنسان للبيئة أحيانا أكثر واقعية، حيث ترى أن عالقة اإلنسان مع البيئة متباينة، وكانت

   .أحيانا أخرى يسيطر عليها و يستغل مواردها لتلبية إحتياجاته و

 : الوعي-2
  

  : النظرية يف تفسري الوعي اإلجتاهات 2-1
    

د إليها الباحثون من ختصصات فإلتقاء ي ونقطةالوعي جماال خصبا للدراسة العلمية،  يعترب
   م اإلجتماعية على حد السواء، العلويف الطبيعية أو  العلوم يفمتعددة، وإهتمامات متباينة، سواء 

،  1600و هو مصطلح من اصل التيين و يعترب فرنسيس بيكون أول من إستخدم هذه الكلمة يف 
كما إستخدمها جون لوك يف مناقشته الفلسفية و كان يقصد بالوعي ان اإلنسان واع دائما بنفسه 

و يف اوائل القرن .  عقل اإلنسانو هو يفكر كما انه اول من فسر الوعي بانه االفكار اليت متر يف
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التاسع عشر كان علم النفس قد خرج إىل حيز الوجود و عرف بانه علم الوعي و بذلك إستخدم 
إحسان .( املصطلح ليشمل كل اإلحساسات و الصور الذهنية و األفكار و الرغبات و العواطف

ام إلصطالح أول إستخد كان و يف الدراسات السوسيولوجية  ،)39، ص  2003حفظي ،
 الطبقاتصاغه مترادفا مع  يذال" ماركس"البشرية الكبرية، ظهر لدى  باموعاتالوعي مرتبطا 

الطبقة  أعضاءي ينتاب ذي نعين به الشعور املتزايد الذ، مقدما إصطالح الوعي الطبقي، وال
له الطبقة ي حتتذال اإلجتماعيالربوليتاريا وجيعلها حتس مبركزها اإلجتماعي املناقض للمركز 

    ). 43، ص1990، 4بوجالل، ع  اهللاعبد ( .الربجوازية

  
ماع بالدراسة والتحليل تبل تناوله علماء اإلج ،يبقى الوعي أسري املنحى املاركسي  ومل

 منشكل أراء وتصورات وأفكار، تعكس واقع ما ونلتمس إهتمام علماء اإلجتماع بالوعي  على
الدي يراه يأنه دراسة  الوضعيةمؤلفه الفلسفة  يف" عاإلجتما علم" حول" كونت"خالل أفكار 

اليت حتكم  هي" لكونت"بالنسبة  عنه،واألفكارظواهر العقل اإلنساين واألفعال اإلنسانية الناجتة 
"  دوركامي"يف حني يتضح إهتمام ... حتيله إىل حالة من الفوضى  اليتالعامل، جتعله منظما أو هي 

شكال والقوالب اليت يفكر  ألي يصوغ اذملفهوم الضمري اجلمعي ال من خالل مناقشته الوعي بقضية
أن  أيضا"  دوركامي"كما يرى ... العقلية  للحياةخالهلا األفراد، وميثل عنده الشكل األعلى  من

  .ألن وجود اتمع سابق على وجود الفرد الفرديالوعي اجلمعي سابق الوعي 
  

    

الوعي من خالل التعرف على نظريته يف  لقضية" بارسونز"أيضا التعرف على رؤية  وميكن
 روبرت"أما  ،القيمي ودور األفكار واملعتقدات يف احلياة اإلجتماعية والتوجهالفعل اإلجتماعي 

    و اتمع الفردأن نتعرف على إهتمامه بالوعي من خالل مناقشته للعالقة بني  فيمكن" مريتون
لم و املعرفة و ـمبوضوع الع أيضا"  سوروكني"و اهتم ... و تناوله ملفاهيم اإلمتثال و اإلحنراف

صابر .( الثقافة على املدركات العقلية لإلنسان رامعيقدر كل أشكال املعرفة إىل الثقافة و انعكاس 
  ).67، 62، 56،59، 55، 53،55، ص 2002عبد ربه، 

  

جتاهلت عن عمد  غري انه من املالحظ أن النظرية البنائية الوظيفية و بدائلها املختلفة
موضوع اإلجتماعي ألسباب كثرية كان من امهها ان الوعي مقولة ماركسية و رغم تأكيد 
املاركسية على هذا املصطلح إال ان ما إحتوته بشأنه و كذا مستوياته و العوامل املؤثرة فيه يكاد 
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هلذا .املاركسيةيكون أفكارا مبعثرة مل حتضى بالغهتمام الكايف كغريها من املقوالت و القضايا 
إكتنف مصطلح الوعي الكثري من الغموض يف الدراسات السوسيولوجية بسبب تاثره 

  ).358، ص  2003إحسان حفظي ،. ( بإيديولوجيات
  

الفكرية اليت قدمها علماء اإلجتماع  اإلجنازاتعلى ضوء ماسبق، ميكن القول بأن  و  
ا اإلهتمام مع ظهور ذية ، كما تواصل هاإلجتماع للظواهراألوائل إهتمت بالوعي عند تفسريها 

" حيث جند . سابقتها قدمها علماء اإلجتماع يف العصر احلديث عنإجنازات فكرية أخرى، خمتلفة 
إهتم بقضية الوعي من خالل مناقشته للطبقات اإلجتماعية و اليت إعتربها هي  قد" لوكاش  جورج
"  لوكاش" كيل الوعي، فالوعي الطبقي عند األساسي للتاريخ و هي العامل األساسي يف تش احملرك
اآلين السيكولوجي، أما  اإلمربيقيجمموع أو متوسط ما يفكر به األفراد، فهدا هو الوعي  ليس

العقالين املنسب لوضع خاص يف عملية  –الوعي الطبقي فهو رد الفعل فكرا و موقفا و سلوكا 
  .اإلنتاج

    

اعترب تطويره ملفهوم الوعي هو إسهامه  و" اشلوك"ب تأثر الدي" جولدمان  لوسيان"  أما
" و اعتربه نقطة إرتكاز منهجية جدلية للبحث السوسيولوجي ، يرى  اإلجتماع،األساسي يف علم 

حياول  عندماية و حمافظة يف الوقت نفسه ، فهي دينامية كالوعي هو عملية دينام أن"  جولدمان
على بناءات الفكرة  حيافظافظة عندما حياول أن اإلنسان مد نشاطاته إىل العامل من حوله، و حم

خطورة أساليب اإلتصال اجلماهريي اإلعالمي  إىل"  جولدمان" إضافة إىل ما سبق نبه . الداخلية
  .، يصعب التعامل معه من وجهة نظر مستقبلية حمدودااليت قد حتدث وعيا بالواقع ، قاصرا و 

  

وعي من خالل حديثه عن دور املثقفني يف ال بقضية" جرامشي" جند أيضا، إهتمام  كما  
و مبا يتالءم مع . صياغته يف مواجهة فكر الطبقات االخرى وبلورة فكر الطبقة اليت ينتمون إليها 

  .هم منظموا الوعي عندهحتقيق مصاحلها، فاملثقفون 
  

قد علم ـن وي ـبقضية الوعي من خالل ربطه بني نقد اتمع األمريك إهتم"  ميلز"  أما  
       . هـف وعيـي و تزييـان االمريكـراب اإلنسـة إغتـاإلجتماع فيه ، و اهتمامه بقضي

  .)85، 77، 76، ص 2002صابر عبد ربه، ( 
  

إن منظور التفاعلية الرمزية ينظر إىل الوعي على انه يتميز بسمة أساسية و هي قدرته على   
حمددة، و من هنا فإنه ينظر إىل تشكيل الواقع، و يشتمل على موضوعات و أحداث هلا اشكال 
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الوعي على انه عملية لتشكيل الواقع كما انه الكيفية اليت يدرك ا هذا الواقع نتاج للوعي، معىن 
إحسان حفظي .( هذا ان الواقع قد يتشكل طبقا إلفتراضات الشخص و استعدادته و خرباته

  ).358، ص  2003،
      

الشعور مها وسيلتلن لفهم العامل ، فأي فهم  أولوعي اإلجتاه الفينومينولوجي فريى ان ا أما  
 مستقالالشيء و الوجود للواقع  لكذبوعينا   خالللشيئ موضوعي ال ميكن أن يتحقق إال من 

عن طريق  الوعينا، و جوهر األشياء هو ما يفهمه العقل اإلنساين من خالل رعن وعينا أو شعو
صابر عبد .( يناـوعريق ـن طـاتية أو عـذال قـن طريـخربته بالعامل و املوضوعية تتحقق ع

  ).93، ص 2002ربه،
      

سبيل املثال  على"  الوعي" قضية  تناولتمن خالل رصد بعض اإلجنازات الفكرية اليت  و  
اليت حتتلها قضية الوعي يف  البارزةجليا املكانة  ت، إتضحيف الدراسات السوسيولوجية  ال احلصـر
  .الباحث إيديولوجيةا املصطلح معان متعددة حسب ذهل أعطيت ثحي، السوسيولوجيةالدراسات 

  :الوعي مفهوم -2-2
  

أو اإلدراك و اإلحتواء، فوعا الشيء وعيا أي مجعه و  املعرفةيشري بالوعي إىل : لـغـة /أ  
ن أي مسعت ووعى فالن أي ذقبله و تدبره و حفظه ووعت األ وحواه، ووعى احلديث فهمه 

ه كله ، وواعى اليتيم أي حافظه، و الوعي أي ذووعي الشيء أخ غفلـتـه،إنتبه من نومه أو من 
عبد الرمحان ( هم ـظ و فـى أي حفـفوع.يـدان الوعـابل فقـمق يـفاهر ـالشعور الظ

  ). 21العيسوي ، د س، ص 
  

، و هي كلمة مركبة من  الالتينية (Conscienta)يرجع أصل كلمة الوعي إىل كلمة  و  
(Cum) و(Scienta) ا ذطرف التفاعل فقط ، بل أن ه منا املصطلح اليعين معرفة املوضوع ذه و

الوعي بالفرنسية كلمة  أياملوضوع يعد مرجعا للفاعل نفسه و يقابل نفس الكلمة 
(conscience)  ) .43، ص 1990، 4عبد اهللا بوجالل ، ع.(  

  

لنفسه و البيئة  أنه إدراك الفرد على"  الوعي"  كورذمإبراهيم "يعرف :  إصطالحا/ ب  
ا املعىن يتضمن إدراك الفرد ذو هو على درجات من الوضوح و التعقيد ، و الوعي  به،احمليطة 
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لنفسه  إدراكهو لوظائفه العقلية و اجلسمية و إدراكه خلصائص العامل اخلارجي، و أخريا  لنفسه
  ).644، ص 1975كور ، ذإبراهيم م( باعتباره عضوا يف مجاعة 

    

و يطلقون عليه أحيانا  –يرون أن الوعي ) علم النفس ( السيكولوجيا  علماءد حني جن يف
و هو  هلا،هو جمموع عمليات إدراك الفرد لنفسه و العامل اخلارجي و اإلستجابة  –" الشعور" 

    أو  الالوعيو يقابل الوعي . ينـعـدم عندمـا يكـون اإلنسـان نائما أو يف حالة إغماء
  .الال شعور

    

هو إدراك الفرد لنفسه كعضو  بالوعياملقصود  أنيف علم اإلجتماع   الباحثونيرى  قابلبامل
  ).645، ص 1975كور،ذإبراهيم م.( يف مجاعة
    ما ـز بينهـفإنه يشري إىل وجود مفهومني للوعي ينبغي التميي) بوجالل  اهللاعبد (  أما  

  ). 45، ص 1991، 147ع  بوجالل،عبد اهللا ( 
  
  : ولاملفهوم األ -

    

يف التبين السليب لفكرة أو جمموعة أفكار يلقنها حاكم فرد أو حزب  الوعيحيصر  يذال
ملكثف لكل وسائل الثقافة والتعليم واإلعالم مع حظر كامل على كل  باإلستخدامللمواطنني 

  .خمتلفة ورأي خمالف ملعلوماتمصدر 
ي ال يتأثر به إال قلة من ذاد الالنحو يظل عادة يف مستوى الوعظ واٍإلرش اذهعلى  فالتلقني  
   .املواطنني

  

  : املفهوم الثاين للوعي أما -
       

ي يعيش فيه وإشتراكه يف البحث ذال اتمع،إدراك املواطن يف حرية حبقيقة قضايا  فهو 
قرارات بشأا اإلسهام على مستويات خمتلفة يف  منعلى حلوهلا، وإبداء الرأي يف ما يقترح 

ي حترر من ذا النوع من الوعي هو وعي املواطن الذوه تنفيده،لنهائي ومتابعة صنع القرار ا
ي ميارس بالفعل دوره يف صنع املستقبل بشعور ذواإلجتماعي وال واإلقتصاديالقهر السياسي 

  .باملسؤوليةكامل 
    

  :اإلجرائي للوعي  التعريفعريفات نتوصل إىل ته الذخالل إستقراء ه ومن
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 احمليط به للعامل اخلارجيكذلك  نفسه بإعتباره عنصرا يف مجاعة ما، ول الفردإدراك  هو" 
  "واإلستجابة له

  

  : والتوعيةبني الوعي  الفرق
    

لك ذفإننا إخترنا أن نزيل اللبس عنهما و اذولغموض يف التفريق بني هدين املصطلحني،  هناك
شكل عام، كما لو كانت هلما ستخدامهما باوالباحثني  الطلبةملا هلما من تشابه تدفع الكثري من 

  : تلفان عن بعضهما البعض، ويتضح دلك من خالل تعريفهماخي أمانفس الداللة واألثر، إال 
  .حمليطة به واجلماعة اليت ينتمي إليهاابه إدراك الفرد لنفسه وبيئته  يقصدفالوعي 

إلقتناع بفكرة معينة أو الوعي وإكسابه لألفراد واجلماعات حلملهم على ا إجياد" فهي لتوعيةا اأم
عبد " (وعيةـبالتم ـمعني، وإختاد منهج سلوكي معني يقصد حتقيق نتائج يهدف إليها القائ رأي

  .)44ص  ،1990اهللا بوجالل، 
  

  .مثة فالتوعية أوسع وأمشل من الوعي ومن  
  
  : الـوعـيأنــواع  2-3

    

ا فهو يتغري ويتطور ضمن عملية املادي متام العاملو طابع ديناميكي مثل ذالوعي اإلنساين  إن
إىل جانب متيزه ) 264ص ،2001 ،فالح كاظم احملنة(ي ينبع من املمارسة ذاإلدراك احلسي ال

عبد اهللا بوجالل : (أنواع من الوعي هي كالتايل  ثالثةبالتغري والتطور فإنه متنوع، حيث جند 
  .)44ص ،1991،  147ع

      

عي وعي عام يشتمل على إحاطة أفراد فالوعي اإلجتما: اإلجتماعي  الوعي /أ-
اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية وحىت العلمية اليت هلا دخل يف  القضايااتمع مبجمل 

مثة يندرج حتت الوعي اإلجتماعي أنواع من الوعي، الوعي السياسي، الوعي  ومن ،حيام
  .الوعي الديين، الوعي الصحي والوعي بالطبيعة األخالقي،

أما الوعي الطبقي فهو إدراك أفراد مجاعة ما ملوقعهم الطبقي : الطبقـي  وعيال/ ب    
الطبقي، بني خمتلف اجلماعات اإلجتماعية األخرى، وإدراكهم ملصاحلهم  مجاعتهموملوقع 
  .مجاعتهم الطبقية، وسبل حتقيق تلك املصاحل وضماا ومصاحلالطبقية 
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   زاب ـي أحـم فـع أنفسهـتموعندما ينظم أفراد ا: السياسي  الوعي /ج    
نشاطا سياسيا لتحقيق أهداف مجاعام ضمن تلك التنظيمات،  ميارسونأو تنظيمات معينة 
  .سياسيا وعيافهدا العمل يتطلب 

البيئي يعد أحد  الوعيباملفهوم العام للوعي اإلجتماعي بإعتبار أن  ذه ، نأخذويف دراستنا ه 
 .أنواعه

 : الوعي البيئي- 3
      

  :  الوعي البيئي مفهوم 3-1
إهتمامات الباحثني واملتخصصني ونوعية  وتباينتعريفات الوعي البيئي بسبب تنوع  تنوعت  

بعض التعريفات إلستجالء جوانب وأبعاد الوعي  أمامإجتاهام وأرائهم وتصورام، ونتوقف 
  :البيئي، وهي كمايلي 

  :البيئي بأنه  الوعي" احلفار"  يعرف -
اليت دف إىل تنمية املهارات الالزمة لفهم  املفاهيممعرفة القيم وتوضيح  عن عبارة"  

  ".اإلنسان وثقافته، وبيئته الطبيعية احليوية بنيوتقدير العالقات اليت تربط 
  :البيئي بأنه  الوعي" جماهد" ويعرف -

اإلجتاهات ا وتزويدهم باملعرفة واملهارات و املتعلقةاملواطنني بالبيئة واملشكالت  وعي"  
ة يجتاه حل املشكالت املعاصرة والعمل على منع مشكالت بيئ واجلماعيةوحتمل املسؤولية الفردية 

  ."جديدة
  :الوعي البيئي بأنه  فيعرف" الدمرداش" أما -
 هذهالطبيعة مبا تشمله من موارد خمتلفة وتتطلب  تهاإلنسان للتفاعل الناجح مع بيئ إعداد عملية"

الالزمة  ملبادىءاتنمية جوانب معينة لدى املتعلم، منها توضيح املفاهيم وتعميق  العملية العمل على
البيوفيزيقي من حوله من  احمليطلفهم العالقات املتبادلة بني اإلنسان وثقافته من جهة وبينه وبني 

من املسامهة يف حل متكن  اإلنسانجهة أخرى، كما تتطلب أيضا تنمية املهارات اليت متكن 
وما قد يهددها من أخطار  مشكالتله بيئته من  من املسامهة يف حل ما قد تتعرض نسانإلا

والقيم اليت حتكم سلوك اإلنسان  اإلجتاهاتلك تكوين ذه البيئة، وكذواملسامهة يف تطوير ظروف ه
وإكسابه أوجه التقدير ألمهية العمل على صيانتها  تهبيئإزاء بيئته، وأثار ميوله وإهتماماته حنو 

  ."افظة عليهاواحمل
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  :على أنه  ئييعرف الوعي البيف) سالمة ( أما
اليت  املعقدةتكوين القيم واإلجتاهات واملهارات واملدركات الالزمة لفهم وتقدير العالقات  عملية" 

مصادر البيئة  علىتربط اإلنسان وحضارته مبحيطه احليوي الفيزيقي، وتوضيح حتمية احملافظة 
. "مستويات معيشته ورفع، وحفاظا على حياته الكرمية ناحل اإلنساوضرورة حسن إستغالهلا لص

  .)57، 56ص ص  ،2000، 47عبد الرمحن فهد الدخيل، ع حممد(
  

  :عريفات نستخلص ما يلي ته الذإستقراء ه خالل من
  .مال رشيداانسان لتعامل مع بيئته تعإلهو عملية إعداد ا البيئي الوعي -1
راد باملعلومات البيئية اليت متكنه من معرفة بيئته فألالبيئي إىل تزويد ا الوعي يهدف -2

  .معها وعالقته
اهات حنو البيئة، تكون إجيابية متكن األفراد جتالوعي البيئي إىل تكوين إ يسعى لكذوك -3

  .يف حل املشكالت البيئة واحملافظة عليها املسامهةمن 
 أا مل تشري إىل وصيانتها إال البيئةعلى  احملافظةه التعريفات على  ذه تأكيد رغم -4

  .و اجلماعات ألفرادل البيئياملصادر اليت تساهم يف نشر وتنمية الوعي 
 تعامال تهلتعامل مع بيئلعلى أنه عملية إعداد اإلنسان : ه الدراسة ذالبيئي يف ه بالوعي ويقصد

معرفة من  متكنهرشيدا من خالل تزويده باملعلومات البيئة وتكوين إجتاهات إجيابية حنو البيئة 
  .العالقات املعقدة بينه وحضارته وبني بيئته

    

أخرى ترتبط معه، نتطرق لتعريفها  مصطلحات" البيئي الوعي"يف فلك مصطلح  ويدور
  .الدراسةه ذنظرا إلستعماهلا يف ه

فيها  يعيشالعالقة بني اإلنسان والبيئة اليت  ةي لديه وعي بطبيعذالشخص ال إنه" : بيئيا الواعي
ا ذه احلياة،ا اإلنسان إلستخدامات البيئة يف حتسني أساليب ذعا، ومدى فهم هوتفاعلهما م

، 47فهد الدخيل ع الرمحنحممد عبد . (باإلضافة إىل فهم املشكالت الناجتة عن تعامله مع البيئة
  .)57ص  ،2000
 هاراتواملهي منهج تربوي لتكوين الوعي البيئي من خالل تزويد الفرد باملعارف  : البيئية التربية

هم اسيوالطبيعية مبا  اإلجتماعيةوالقيم واإلجتاهات اليت تنظم سلوكه ومتكنه من التفاعل مع البيئة 
وبالتايل يعد الوعي البيئي ) 123ص 1993، 105عل خطيب ع. (يف محايتها وحل مشكالا
  .أحد أهداف التربية البيئة
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  : الوعي البيئي أبـعـاد 3-2
  
  

ة ـي كدراسـي البيئـبالوع ةـالعالقات ذة ـالسابقضوء مراجعة الدراسات  يف
الدخيل حول الوعي البيئي لدى املتعلمني الكبار يف منطقة الرياض  فهد ناالرمح حممد عبد

وأيضا من خالل إستقراء التعريفات املقدمة حول الوعي البيئي نتوصل إىل ) ميدانيةدراسة (
  :يف  هامة مفادها أن أبعاد الوعي البيئي تتمثل نتيجة

  .البيئية املعلومات -1
  .البيئة حنو اإلجتاهات -2

الكشف عنهما عند حتليل مضمون  دراستناان سنحاول من خالل ذالبعدين الل ومها
واملتعلقة بالقضايا البيئة  -حمل الدراسة – اجلزائريةالرسائل اإلعالمية املقدمة يف الصحف 

  .ومشكالا
  
  
  
  : البيئية املعلومات3-2-1

حبياة اإلنسان مند حماوالتـه املبكـرة    إرتبطتمات ظاهرة إجتماعية حضارية املعلو تعترب 
.)18ص ،1997 ،العبد عبيد عديلعاطف .(للتعرف على البيئة احمليطة به  

إستعماهلا حمصورا يف  وكان XII القرناملتخصصني، ظهر مصطلع املعلومات يف  وحسب  
  .قيق مع شهادة مكتوبة لشهودن يعين ا حتامصطلحات القانون، حيث ك ضمنلك العصر ذ

    

وباملوازاة مع بدايات الصحافة املكتوبة، إتسع املفهوم ليقصد به إستطلع،  الثورة وأثناء
عليها  يتحصلليقصد به السيما بعد إختراع الراديو والتلفزيون جمموعة من البيانات ...  إستعلم

 (Rémy Rieffel,1999, pp 14,15).  ا شخص م
    

ووسائل اإلعالم، إزدادت أمهية املعلومات وتأثريها على مجيع  التكنولوجيالتطور  وبفضل
فهي تعترب املادة األولية  البيئيةحد السواء اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية، وحىت   علىااالت 

  .اليت يعتمد عليها يف أي نشاط
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ي يشكل حمورا هاما يف ذلاملعلومات البيئة يف محاية البيئة وصيانتها، وا لدورالتطرق  وقبل  
  .نستعرض أولد مفهوم املعلومات دراستنا،

  : املعلـومـات مفـهـوم/ أ
    

  كل ما يعرف اإلنسان عن قضية أو حادث بأنه" املعلومات"قاموس املنجد لفظ  يعرف
يؤدي إىل كشف احلقائق  مااألخبار والتحقيقات أو كل   بأنه" الروس"معجم  أيضا ويعرف

  .وإيضاح األمور
  : صـطـالحـاإ أما

تغري من البناء املعريف بأي طريقة من  أوأن املعلومات هي اليت تعدل  ": بروكس" فريى  
  .)18، 17، ص ص 1997 ،عاطف عديل العبد عبيد(الطرق 
    

ليم أو ـحث أو التعـخالل اإلتصال أو الب منمعرفة تكتسب  أي"تعرف على أا  كما
  .املالحظة
  

أن املعلومات هي كل البيانات واملعارف  :املعلوماتم ويشري معجم مصطلحات عل 
من أشكال املوارد اليت ميكن اإلستفادة ا يف صورة مقروءة  شكلواألفكار املوجودة واملسجلة يف 

  .)155، ص 1994، 111ياب، عذحامد شافعي . (أو مسموعة أو مرئية
    

 جمتمعية،أمهية وقيمة  هلمبوضوع هادف  تتعلقتعد املعلومات هي مضمون اإلتصال،  كما
أراء الناقل  تتضمنالنقل الوعي واهلادف واملقصودة اليت  علمية" وميكن تعريفها على أا 

 ،فالح كاظم احملنة( األخرينواليت تتعلق مبصاحل ) ا ذوهك... الصحفي احملرر املراسل املديع (
  .)404ص ،2001
واملعارف واألفكار اليت البيانات ل هي ك:  املعلوماته التعريفات ميكن القول أن ذه ومن  

تغري من حالته املعرفية يف  املالحظة،خالل اإلتصال أو البحث أو التعليم أو  منيكتسبها اإلنسان  
  .موضوع ما

، األخبار و  املعارف، األفكار، أما املعلومات البيئية فنقصد ا يف هذه الدراسة كل البيانات -
ليت يتحصل عليها الفرد من وسائل اإلعالم أو مؤسسات التعليم أو من املتعلقة بالبيئة و مشكالا ا

  . مصادر أخرى
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ومصطلح اإلعالم على الرغم من  املعلوماتبعض الباحثني واملمارسني بني مصطلح  وحييط  
اخلام لإلعالم وأن اإلعالم عملية تنطوي على  املادةالفرق الواضح بينهما بإعتبار أن املعلومات 

عاطف عديل .(داولهـوتات  ـل املعلومـنق اطـنشا ـن بينهـاط مـأوجه النشجمموعة من 
  .)17، ص1997 ،عبيد العبد

  

  :أمهية املعلومات البيئية يف احلفاظ على البيئة/ ب
  

يعد توفري املعلومات البيئية من أهم اخلطوات اليت تتخذ لوضع إستراجتية فعالة حلماية البيئة   
  :ققه من نتائج إجيابية يف هذا اال، و نكشف عن أمهيتها فيما يليو احلفاظ عليها نظرا ملا حت

تنمية قدرة الدولة على اإلفادة من املعلومات املتاحة يف وضع إستراجتيات محاية البيئة           -1
  .و مكافحة التلوث البيئي

متاح من ترشيد و تنسيق ما تبذله الدولة من جهد يف البحث و التطوير على ضوء ما هو  -2
  .معلومات بيئية و خاصة يف خطط التنمية

توفري قاعدة معرفية عريضة حلل املشكالت البيئية و ما يرتبط هلا من أنشطـة إقتصاديـة      -3
  .إخل...و صناعية و إجتماعية

  .رفع مستوى فعالية و كفاءة مؤسسات اإلنتاج و اخلدمات -4
طاعات و على خمتلف املستويات املسؤولة، ضمان إصدار القرارات السليمة يف مجيع الق -5

حامد الشافـعي ذيـاب، ع . (باعتبار أن أفضل و أصح القرارات املتخذة على أساس املعلومات
  ).159، ص1994، 111

  
  
  :اإلجتاهات حنو البيئة 3-2-2

  . يتحدد السلوك اإلنساين مبنظومة إجتاهات األفراد و أنساقهم القيمية و العقائدية السائدة  
" املبادىء األوىل"أول من استخدم مفهوم اإلجتاهات حيث قال يف كتابه " هربرت سبنسر"و يعد 
إن وصولنا على أحكام صحيحة يف املسائل اجلدلية يعتمد إىل حد كبري على اإلجتاه "، 1862

، 2سعاد الشبو، علي وظفة، ع" (الذهين الذي حنمله أثناء إصغائنا إىل هذا اجلدل و اإلشتراك فيه
و يف جمال علم النفس اإلجتماعي حل حمل أفكار الغريزة، وبصفة خاصة مفهوم ). 61،ص2001

  .اإلجتاه كوسيلة لشرح إجتاهات املفاضلة و السلوك البشري
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أما يف علم اإلجتماع، فقد قدم مفهوم اإلجتاه على أنه وسيلة منهجية للتحليل يف كتابات   

و ذلك يف اية احلرب العاملية األوىل  "فلوريان زنايكي"و " وليام توماس"علماء اإلجتماع، أمثال 
العملية اإلدراكية عند الفرد الذي يتحدد نشاطه احلقيقي      أو احملتمل يف عامله "و عرفوه على أنه 

و رغم ظهور الكثري من التعريفات بعد ذلك على أا إحتفظت بفكرة أن اإلجتاهات " اإلجتماعي
داد املسبق املتعلم أو املكتسب، كما أا تلعب دورا قويا يف تشكيل عبارة عن نوع من اإلستع

  .السلوك
  

سرعان ما دفعا به إىل بؤرة دراسة أثار " اإلجتاه"كما كان هناك جانبان آخران ملفهوم   
  :وسائل اإلعالم مها

 اإلعتقاد الذي ساد قبل نشوب احلرب العاملية الثانية بأن وسائل اإلعالم تستطيع أن تغري -
  .اإلجتاهات و املواقف من جهة

ومن جهة أخرى كان مسلم به أن اإلجتاهات و السلوك ترتبطان معا إرتباطا قويا،فقد كانت  -
حسن عماد مكاوي،ليلى حسني السيبد، . (الفكرة القائمة أنذاك هي أن اإلجتاهات تشكل السلوك

  ). 234، 233، ص ص 1998
سيما يف عصرنا احلديث، و شكل فضاءا مشتركا بني  ، ال"اإلجتاه"لقد انتشر إستخدام مفهوم 

علماء اإلجتماع و علماء النفس اإلجتماعي، الذين قدموا جمموعة من التعريفات لتوضيح دالالته، 
  :نطرح عددا من هذه التعريفات على سبيل املثال ال احلصر كما يلي

  :أنهعلى " اإلجتاه"يف معجم العلوم اإلجتماعية "إبراهيم مذكور"يعرف -
تنظيم نفسي مستقر للعمليات اإلدراكية و املعرفية و الوجدانية لدى الفرد، يسهم يف حتديد "

الشكل النهائي إلستجابته الصادرة حنو األشياء و األشخاص و املسميات املعنوية، من حيث أن 
ا الفرد من و يعتمد هذا التنظيم على اخلربات اليت مر .هذه اإلستجابة إستجابة باإلقبال أو النفور

  ).5، ص1975إبراهيم مذكور، "(ناحية، و على مساته املزاجية من ناحية أخرى
يف حبث له حول اإلجتاهات النفسية مصطلح " لغوردون ألبوت"و يعرف عامل النفس السلوكي  -
  :كما يلي" اإلجتاه"
ت تأثري توجيهي هو حالة من اإلستعداد و التأهب العصيب تنتظم من خالله خربة الفرد و تكون ذا"

  ."أو دينامي يف استجلبته جلميع املوضوعات و املواقف اليت تستثري هذه اإلستجابة
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  :يف معجم علم اإلجتماع أن اإلجتاه" دينكن ميتشل"و يورد  -
ميل أو نزعة يتعلمها الفرد من بيئته اإلجتماعية و دف إل تقومي األشياء بطريقة متميزة "

  ."د عن التضاد والتنافرومتماسكة و بعيدة كل البع
يف تعريفه لإلجتاه على أمهيته بوصفه مصدر السلوك اإلجتماعي، ويقول " هنري ماندر"و يؤكد  -

  :يف تعريفه أن
اإلجتاه إستعداد دائم و نسيب و يشكل مصدر لعدد من أمناط السلوك و األراء حول موضوع "

  ).62، 61، ص ص 2001، 2سعاد الشبو، على وظفة، ع." (معني
  :و نستنتج من خالل هذه التعريفات املتباينة أن اإلجتاه هو

إستعداد نفسي أو ميل لإلستجابة حنو شيء ما أو أشخاص معينني أو موضوع ما بطريقة  -1
  .حمددة

  .اإلجتاه مكتسب، يتكون لدى الفرد من بيئته اإلجتماعية -2
  .إجيابيا أو سلبياحيدد اإلجتاه سلوك الفرد أو اجلماعات و يؤثر عليه تأثريا  -3
  .النسيب، و هو بذلك قابل للتغيري و التعديل. يتميز اإلجتاه بالثبات -4

  :و من مثة يكون التعريف اإلجرائي  على النحو التايل
هو استعداد نفسي نسيب أو ميل لإلستجابة حنو شيء ما أو أشخاص معينني    أوموضوع " اإلجتاه"

  .و تفكريه ما بطريقة متسقة يف ضوء خربات الفرد
  
  
  

  :عناصر اإلجتاه
  

، 1998سعيد يسن عامر، : (اإلجتاه مفهوم مركب، يتكون على األقل من ثالثة عناصر  
  ).327، 326ص ص 

  

و يعرب عن املشاعر و األحاسيس اليت توجد لدى الفرد حنو شيء : العنصر العاطفي -1
و كذلك مما  معني، و تتكون هذه املشاعر لدى الشخص من جتاربه و خرباته السابقة

  .يعطيه العرف و التقاليد من معان لألشياء
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و يتمثل يف املعلومات و املعتقدات الذهنية اليت توجد لدى الشخص : العنصر الفكري -2
حنو األشياء من حوله، و تتكون هذه املعلومات و املعتقدات من القراءة  واإلستماع   

 .و الدراسة و املشاهدة
العنصر عن كيفية تصرف الشخص جتاه الشيء  و يعرب هذا : العنصر السلوكي -3

أوحدث أو موقف معني، و غالبا ما يتكون هذا التصرف من تشكيلة من اإلستجابات 
 .املتوقعة

  

و هذه العناصر الثالثة جمتمعة تكون اإلجتاه، و هي عناصر متداخلة مع بعضها البعض،     
  .رىو أي تغري يف إحداها، حيدث تغيري يف بقية العناصر األخ

و عندما نتناول احلديث عن اإلجتاهات حنو البيئة، فنقصد ا  تلك املشاعر و املعلومات     -
  .و امليول السلوكية اليت تتكون لدى الفرد، جتاه كل اجلوانب املتعلقة بالبيئة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :املصادر اليت تساهم يف تنمية الوعي البيئي -3 -3
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عداد الفرد القادر على التفاعل مع بيئته دون أن يضرها أو دف عملية الوعي البيئي إىل إ  
يساهم يف تدهورها و ذلك من خالل تزويده باملعلومات البيئية و إكسابه اإلجتاهات اإلجيابية 

  .حنو البيئة متكنه من إدراك حقيقة العالقة القائمة بينه و حضارو بني بيئته
  

و متنوعة، و من خالل مراجعة الدراسات  و تتم هذه العملية باستخدام مصادر متعددة  
قدم يف دراسته حول الوعي البيئي لدى " حممد عبد الرمحان فهد الدخيل"السابقة، جند الباحث 

، جمموعة من املصادر اليت تساهم يف تنمية )دراسة ميدانية(املتعلمني الكبار يف منطقة الرياض 
ار هذه املصادر التنوع من حيث األساليب   الوعي البيئي لدى أفراد العينة، وقد رعي يف اختي

  :و الطرق و وسائل اإلتصال الفردية و اجلماعية و هي كالتايل
  .التلفزيون -1
 .اإلذاعة -2
 .الصحف اليومية -3
 .موضوعات متفرقة تتناول البيئة و مشكالا يف املقررات الدراسية -4
 .مقرر دراسي يف التربية البيئية -5
 .املراكز الصحية -6
 .ةاحملاضرات العام -7
 .اجلامعات -8
 .النشرات و الكتيبات -9

 .اللقاءات العلمية مع اجلهات املسؤولة -10
 .األسرة -11
 .املسجد -12
 .االت العامة -13
 .امللصقات و اللوحات -14
 .االت العلمية املتخصصة -15
 .اجلمعيات اخلريية -16
 .األندية الرياضية -17
 .األندية الثقافية -18
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 .الدورات التدريبية -19
  

ون و اإلذاعة و الصحف اليومية يف مقدمة و توصلت هذه الدراسة على أن التلفزي
األساليب اليت سامهت يف تنمية الوعي البيئي لدى أفراد العينة يلي ذلك دور املوضوعات اليت 
تتناول البيئة و مشكالا يف املقررات الدراسية،و كذلك مقرر دراسي يف التربية البيئية  و أيضا 

الوعي البيئي و إن كان هذا الدور إىل حد ما بعض املؤسسات يف اتمع هلا دور يف تنمية 
  .متوسط مثل املراكز الصحية و النشرات و الكتيبات و اجلامعات

حول اإلعالم ، كما أظهرت الدراسة اليت قام ا عاطف عديل العبد يف سلطنة عمان  -
و  ،و املرئية ، العماين و القضايا البيئية إهتمام وسائل اإلعالم على إختالفها املسموعة

كما تبني وجود إتساق و تكامل بينهم يف تناوهلم هلذه ، املقروءة بقضايا البيئة و مشكالا 
  . القضاياو مشكالا وإستخدامهم لكافة األساليب و الفنون اإلعالمية

باإلضافة إىل ذلك فالدراسات امليدانية أشارت إىل جناح وسائل األعالم العمانية يف زيادة 
ستهدف و خلق آراء إجيابية لصاحل قضايا البيئة يف العامل بصفة عامة معلومات مجهورها امل

وسلطنة عمان بصفة خاصة وتشكيل اآلراء و اإلجتاهات الداعمة للجهود اليت تبدهلا سلطنة 
  .عمان يف هذا اال

كما توصلت أيضا الدراسة امليدانية حملمد خليل الرفاعي حول أثر وسائل اإلعالم يف تكوين -
البيئي يف مصر إىل تأكيد عينة الدراسة على أمهية الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم الوعي 
و هذا من ، و ذلك بنشر و تنمية الوعي و توجيه اجلمهور و نقل املعارف و العلوم، املختلفة

  . خالل لفت العناية بالبيئة و املسامهة يف صياغة القرار
حول قدرة وسائل اإلتصال باختالف _ء الباحثون و تتفق هذه النتائج اليت توصل إليها هؤال

إال ، مع خمتلف الدراسات العلمية، اليت عاجلت هذه القضية –أنواعها على تنمية الوعي البيئي 
أن فعالية و سائل اإلتصال تزيد عندما يكون بينها و بني املؤسسات اجلماهريية قنوات للعمل 

لية و املؤسـسات الشبابية و النوادي الريـاضيـة إن للجمعيات األه. املشترك يف خدمة البيئة
و النقابات العمالية  والتنظيمات السياسية  دورها يف التوعية و التثقيف اجلماعي، والتعاون بني 
أجهزة اإلعالم يف براجمها اخلاصة بالبيئة و بني هذه املؤسسات اجلماهريية يوسع دائرة األثر 

يزيد أيضا من أثر وسائل اإلتصال، أن يكون بينها و بني و مما ... اإلجيايب لربامج البيئة
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املؤسسات التعليمية، من احلضانة إىل اجلامعة، قنوات للعمل املشترك يف إشاعة الثقافة العلمية، 
  ).122، ص 1999حممد منري حجاب،(و تعميق الوعي بعالقات اإلنسان بالبيئة 

  

ملصادر مجيعا يف تناوهلا للقـضايا البـيئية و يبقى التكامل و التعاون و التنسيق  بني هذه ا
  . و مشكالا، هي الطريقة األفضل و األكثر فعالية يف تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع

كأحد  )الوطنية و اجلهوية (و يف دراستنا هذه إخترنا الصحف اليومية املكتوبة بنوعيها 
  . اتمعاملصادر اليت تساهم يف تنمية الوعي البيئي ألفراد 
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  :اإلجتاهات الكالسكية و احلديثة يف تفسري قضية التنمية -1
  
  

تعد قضية التنمية من بني املواضيع اليت أثارت جدال و نقاشا حادا بني العلماء  واملفكرين   
يف علم اإلجتماع و علم اإلقتصاد، إذ بدلوا حماوالت شىت لوضع تصورات فكرية حتاول تفسري 

منيز ظهور إجتاهات متباينة شكلت جزءا أساسيا من التراث قضية التنمية، و على ضوء ذلك، 
  .السوسيولوجي 

  

و قبل إستعراض أهم أفكار و مضامني هاته اإلجتاهات، نشري إىل مفهوم التنمية من خالل   
  :تقدمي تعاريف لعلماء و باحثني من كال املدرستني، نذكر منها ما يلي

  
  :1955 تعريف هيئة األمم املتحدة التنمية يف عام -
أا العملية املرسومة لتقدم اتمع مجيعه إقتصاديا و إجتماعيا، إعتمادا على إشتراك اتمع احمللي "

أا العمليات اليت ميكن ا توحيد جهود " تعريفا آخر مؤداه  1956مث عرفتها يف عام " و مبادأته
الثقافية يف اتمعات احمللية، و  املواطنني و احلكومة لتحسني األحوال اإلقتصادية و اإلجتماعية و

  ."ملساعدا على اإلدماج يف حياة األمة و املسامهة يف تقدمها بأقصى قدر مستطاع
على إعتبار أن التنمية تكون بتخلي " والت روستو"و " سيلتز.هـ"يف حني يتفق كل من  -

  ."يف اتمعات املتقدمةاتمعات عن السمات التقليدية السائدة فيها، و تبين اخلصائص السائدة 
  :و يقول عبد املنعم شوقي -
أا ذلك الشكل املعقد من اإلجراءات و العمليات املتتالية و املستمرة اليت يقوم ا اإلنسان يف "

  ."جمتمع ما، من خالل عمل تغيري و مقصود و موجه يهدف إىل إشباع حاجاته
  
، أي أا تتضمن حتويالت شاملة يف البناءات فريى أن التنمية عملية ثورية" كارل ماكس"أما  -

  ."اإلجتماعية و اإلقتصادية و السياسية و القانونية، فضال عن أساليب احلياة و القيم الثقافية
  )14، 13، ص 1999حممد شفيق، (
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  : من خالل هذه التعاريف، نتوصل إىل تعريف إجرائي للتنمية كالتايل
ططة تستهدف إحداث تغريات و حتسينات يف مجيع ااالت التنمية هي عملية هادفة و خم -

السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية و حىت البيئية، دف إشباع رغبات    وإحتياجات 
  .الفرد و ذلك يكون من خالل مشاركته

  

و ...التنمية السياسيةو باعتبار أن التنمية أنواع فنجد التنمية اإلقتصادية، التنمية اإلجتماعية،        
: " وتعرف على أا)  البيئية(غري ذلك، فهي تستهدف كل ااالت، إذ جند التنمية اإليكولوجية 

أسلوب يف التنمية يركز على حلول حمددة ملشاكل حمددة يف كل منطقة إيكولوجية مع مراعاة 
تقرير مقدم إىل ." (عيدة املدىاجلوانب اإليكولوجية و الثقافية إلىب جانب اإلحتياجات احلالية والب

  ).1974جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة 
  )277، ص1992مصطفى كمال طلبة، (

  : و تتمثل أهم التيارات اليت تناولت قضية البيئة فيما يلي     
    

تعد نظرية التحديث من النظريات اليت حاولت تفسري قضية التنمية يف  :  اإلجتاه االول
ات   والستينات حيث  أقام منظروها تصورام عن مالمح التنمية، باإلعتماد على التمييز اخلمسين

مؤكدين مثلما فعل دوركامي و فيرب على القيم و املعايري . الكالسيكي بني التقليدي و احلداثة
امي دورك"كما فعل   -السائدة يف هذين النوعني من اتمعات و أنساقها اإلقتصادية، و نادوا أيضا

بأن اإلنتقال من العالقات اإلقتصادية احملدودة يف اتمع التقليدي، إىل اإلحتادات اإلقتصادية  - " 
أندرو و يستر، . (اإلبتكارية املعقدة، إعتمد على تغري أساسي يف قيم و إجتاهات و معايري الناس

  )115، ص1995
   .و عرب عن هذا التيار كل من باور ، ماكليالند و روستو إخل   

كرد فعل " مدرسة التبعية"و يف إطار حبث عن رؤية جديدة للتنمية، نشأت :  اإلجتاه الثاين  
مباشر لفـشـل سياسـات التنميـة املتبعة يف العامل الثالث و عدم مالئمتها مع أوضاعها 
اإلقتصادية و اإلجتماعية و رافضة ألفكار و تصورات نظرية التحديث اليت ترجع غياب التنمية يف 
الدول النامية إىل غياب قيم التحديث املالئمة، بدال من ذلك يفسر منظرو التبعية، عكس ما ذهب 
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إليه الفكر احملافظ و الفكر املاركسي يف حتليل ظاهرة التخلف يف ضوء العوامل الكامنة يف اتمع، 
خيية عاملية، حيث حاول منظروا التبعية فهم أبنية اتمع من اخلارج، و ذلك من خالل رؤية تار

تربط بني هذه األبنية يف أبعادها السياسية و الطبقية و اإلقتصادية و بناء القوة و طبيعة العال قة بني 
و عرب عن )   172، ص 1989حممد محدي حجازي، ( و دول احمليطات ... البؤرة الرأمسالية

  ...هذا اإلجتاه فرانك ، كاردوزو إخل
من أبرز التيارات التنموية اجلديدة، الذي إنتقذ ) اخلوصصة(صيص و يعد تيار التخ: اإلجتاه الثالث

جممل النظريات اليت كانت حتث يف السابق على إعطاء الدول الدور القيادي يف عملية التنمية و 
استبدال ذلك بسياسات تنموية تعطي األولوية آلليات السوق و للمبادرة الفردية      و تؤكد 

كفاءة يف إدارة التنمية من القطاع العام هذا األخري الذي ام بأنه قد  على أن القطاع اخلاص أكثر
تسبب يف خلق إختالالت بنوية و اختنقات غقتصادية كما ام باجلمود و تقييد املبادرات الفردية 

  .و تدين الكفاءة اإلنتاجية
تقليص و بالتايل فحسب هذه األطروحة املركزية، فإن التنمية ستحقق بشكل أفضل لو مت 

  .التدخالت احلكومية يف اإلقتصاد و مت احلد من اجلهاز التخطيطي املركزي و إلغاء القطاع العام
  

، برز تيار تنموي آخر يف الثمانينات يدعو )اخلوصصة(إضافة إىل تيار التخصيص : اإلجتاه الرابع
و قيمه و إن تعثر إىل أن تكون التنمية منسجمة أساسا مع ثقافة اتمع و متوافقة مع معتقداته 

الربامج السابقة يعود إىل  جتاهلها البعد الثقايف من أجل تصحيح ذلك، فإن املطلوب بوضع القيم 
الثقافية يف مكان الصدارة ضمن عملية التنمية و قد أظهرت التجارب العملية أن أي إستراجتية 

حلضاري و الثقايف و تنموية تسقط من حساا البعد الثصقايف تكون عرضة لتوليد اإلغتراب ا
و من مثة فال بد من اإلهتمام مستقبال . اإلجتماعي و الالمبالة و حىت العداء هودات التنمية

عبد اخلالق عبد اهللا، (باخلوصصة احلضارية و احملافظة على اهلوية الثقافية و تأكيد الشخصية الوطنية 
  )91، ص1993، 167ع

  

نموية، اليت كشفت الشواهد الواقعية عن ضعفها و من خالل إستعراضنا هلذه التيارات الت
عجزها و عدم جدواها يف تشخيص مقومات و معوقات التنمية لتبقى بذلك حمل نظر يتجاذا 
املفكرون دون أن يستقروا على رأي قاطع حوهلا، فضال عن ذلك نكشف يف إطار نظرا الضيقة 

لبيئي عند حديثها عن التنمية اليت تعتمد على األوحادية و حتيزها اإلديولوجي عن جتاهلها للبعد ا
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و مل تطرح اإلنعكاسات السلبية للسياسات التنموية اليت واكبت التطور و . املوارد الطبيعية احملدودة
  .التوسع و اإلنتشار للنمط اإلقتصادي و الليربايل الذي أثر على البيئة

  

السائد الذي يرتكز على قدرة نكشف عن مدى حلدود النظرية للفكر التنموي : و بالتايل
  .اإلنسان يف التحكم و استخدام املوارد الطبيعية لتلبية حاجاته كما يريد

و هذا مسح بظهور مفهوم جديد للتنمية يسعى لتوظيف البعد البيئي يعرف بالتنمية املستدمية   
إن ذملك ال يصادر او التنمية املستدامة او القابلة لإلستمرار او املطردة مهما غختلفت التسميات ف

  .جوهر املسمى الذي هو حتقيق تنمية تراعي متطلبات البيئة
رغم حداثة مصطلح التنمية املستدمية إال أن إستخدامه إنتشر يف أدبيات  :اإلجتاه اخلامس   

التنمية فضال على حماولة كال من التيارين احملافظ و الثوري إحتواء املفهوم و توظيفه توظيفا سياسيا   
  .ديولوجياو إي

                                  
فاإلجتاه احملافظ و الرمسي يود حصر التنمية املستدمية ضمن إطار اإلستعمار اإلقتصادي  و 
اإلداري الضيق، حيث تود الدوائر السياسية و اإلقتصادية احلاكمة اليت أظهرت محاسا مثريا 

البيئي و إدخال تقانات جديدة تكون أكثر توافقا للمفهوم، أن يعنيه هو اإلرتقاء بالوعي اإلداري 
مع الطبيعة و أكثر إنسجاما مع اإلعتيارات البيئية دون أن يؤدي ذلك إىل التشكيك يف صالحية 

  .النموذج اإلقتصادي الرأمساليي
  

غري أن هذا التيار يود اإللتفاف على املضمون النقذي للتنمية املستدمية و يتجاهل العالقة 
ور البيئي و بروز النظام الرألمسايل، و التدهور البيئي ال يعد إال نتيجة سلبية للنظام بني التده

و بالتايل فهذا اإلجتاه حياول توظيف مفهوم التنمية املستدمية . الرأمسايل املسترتف للموارد الطبيعية
ر مناهض لإلجتاه من أجل إغفاء عيوب و ناقص النظام الرأمسايل العاملي باملقابل، برز أيضا إجتاه آخ

احملافظ، أال وهو التري البيئي النقذي الذي يرى أن التنمية املستدمية كتعبري جديد عن حاجة اإلنسان 
املعاصر ملراجعة املسلمات و البديهيات احلياتية السائدة اليت برزت مع بروز احلضارة الصناعية 

هي اليت أخذت تشجعه على إستغالل احلديثة اليت تعترب املسؤلة عن مترد اإلنسان على البيئة و 
  .الطبيعة و إخضاعها لسيطرته، و تشبع بالقيم الرأمسالية اليت تغلب املصاحل الشخصية و األنانية
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و هلذا ال بد من وقف التوسع الصناعي العاملي و ال سيما يف الدول الصناعية و تثبيت النمو     
ة و ليست البحث عن كيفية احملافظة على اإلقتصادي يف هذه الدول و ضبطه بضوابط بيئية صارم

  ).98، 96، ص 1993، 167عبد اخلالق عبد اهللا، ع .( املوارد الطبيعية و حسن استغالهلا
  

إن حتقيق تنمية منسجمة مع إحتياجات و متطلبات البيئة، ال يعد مبدأ جديدا يف الفكر 
حلفاظ على البيبئة يعين إىل أن ا 1910يف عام  » Ginford Punchot «اإلنساين، فقد أشار 

حممد عبد الكرمي علي (احلصول أكرب عدد من األفراد على كم من السلع ألطول فترة زمنية ممكنة 
  ).294، ص2000عبد ربه، حممد عزت حممد إبراهيم غزالن، 

و للتعبري عن هذا املبدأ إستخدم مصطلح التنمية املستدمية، اليت برزت ألول مرة من خالل 
و بقي أسريا لندوات و املؤمترات العلمية املنبثقة  1972ومل حول البيئة اإلنسانية عام مؤمتر استوكه

  عن هذا املؤمتر، إال أن مت بلورته خالل الثمانينات و طرح كنموذج تنموي بديل 
  

حتت عنوان اإلستراجتية الدولية للمحافظة على  1981و عرف يف التقرير الصادر عام   
  :و عرفت على أا. ، وضع تعريف حمدد للتنمية املستدميةالبيئة مت للمرة األوىل

السعي الدائم لتطوير نوعية احلياة اإلنسانية مع األخذ باإلعتبار قدرات و إمكانات النظام 
  .البيئي الذي حيتضن احلياة

  .و تأثر هذا التعريف باإلستعمال املكثف ملفهوم اإلستدامة يف الزراعة
ية للبيئة و التنمية، فقد عرفت على أا التنمية اليت تليب حاجات أما يف تقرير اللجنة العامل  

، 16عبد اخلالق عبد اهللا،ع(احلاضر دون املسامهة على قدرة األجيال املقبلة يف تلبية احتياجام 
  ).100، 95، 94، 93، ص1993

و رغم كثرة استخدماته، و وضوح أبعاده إال أ ن املشكلة تكمن يف حتويله على مقايس  
فمفهوم اإلحتياجات يعد واضحا بالنسبة للفقراء أو . معايري ميكن استخدامها و تطبيقها يف الواقع

حممد عبد . (!املعدمني، و لكن ما معناه بالنسبة لعائلة تتوفر هلا احتياجاا األساسية و الكمالية؟
  ).295، ص2000الكرمي علي عبد ربه، حممد عزت حممد إبراهيم غزالن، 

توضيح اخللط القائم بني  1992ول أيضا تقرير املوارد العاملية الذي نشر عام كما حا   
التعريف و الشروط و املتطلبات الذي ميز أدبيات التنمية املستدمية من خالل إجراء مسح شامل 

  :تعريفا و توزيعها يف أربعة جمموعات 20ألهم التعريفات املتداولة للتنمية املستدمية، و مت حصر 
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  :التعريفات اإلقتصادية: هلاأو
  

  : فإقتصاديا و بالنسبة إىل الدول الصناعية يف الشمال، فإن التنمية املستدمية تعين  
إجراء خفض عميق ومتواصل يف استهالك هذه الدول من الطاقة و املوارد الطبيعية     و 

وذجها التنموي إحداث حتوالت جذرية يف األمناط احلياتية السائدة و امتناعها عن تصدير من
  .الصناعي عامليا

أما بالنسبة إىل الدول الفقرية و التابعة فالتنمية املستدمية تعين توظيف املوارد من أجل رفع 
  .املستوى املعيشي للسكان أكثر فقرا يف اجلنوب

  

  :التعريفات اإلنسانية و اإلجتماعية: ثانيا
  

ستدمية تعين السعي من أجل استقرار فعلى الصعيد اإلنساين و اإلجتماعي فإن التنمية امل   
النمو السكاين و وقف تدفق األفراد على املدن، وذلك من خالل تطوير مستوى اخلدمات الصحية 

  .و التعليمية يف األرياف وحتقيق أكرب قدر من املشاركة الشعبية يف التخطيط للتنمية
  

  : التعريفات البيئية: ثالثا
  

ستدمية هي تلك التنمية اليت حتمي املوارد الطبيعية و خاصة فعلى الصعيد البيئي فالتنمية امل  
  .الزراعية و احليوانية

إن التنية املستدمية هي اإلستخدام األمثل لألرض الزراعية و املوارد املائية يف العامل و مبا 
  .يؤدي إىل مضاعفة املساحات اخلضراء على الكرة األرضية

  

  :التعريفات التقنية: رابعا
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فإن التنمية املستدمية هي التنمية اليت تنقل اتمع إىل عصر من : الصعيد التقين أما على  
الصناعات و التقانات النظيفة اليت تستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة و املوارد و تنتج احلد األدىن 

، 1993، 167عبد اخلالق عبد اهللا، ع. (للحرارة و الضارة باألوزون..... من الغازات امللوثة 
  ).100، 90ص
  
  
  
  
  

  :بناءا على معطيات التعريفات السابقة ميكننا أن نسجل احملاور التالية  
  

تغيري األمناط اإلنتاجية املستخدمة يف الدول املتقدمة نظرا ألا تتميز باستعماهلا الكثيف  -1
ن باملقابل البد م، للموارد الطاقية مما تتسبب يف زيادة الغازات امللوثة و الضارة بالبيئة

حتسني الظروف املعيشية لألفراد يف الدول النامية لتقليل من نسبة الفقر باعتبار الفقر 
  .  يعد سببا و نتيجة للكثري من املشكالت البيئية

حتقيق منو سكاين ثابت و مستقر للتقليل من ضغط استرتاف املوارد الطبيعية احملدودة،  -2
ألرياف لوقف زحفها على املدن باإلضافة، العمل على حتسني الظروف املعيشية يف ا
 إخل...ألن ذلك سيؤدي إىل التلوث، ازدحام انتشار األمراض

 .املشاركة الفعالة للمواطنني عند التخطيط للتنمية، وال سيما على الصعيد احمللي -3
ترشيد استغالل املوارد الطبيعية احملدودة خاصة الزراعية و احليوانية منها، و العمل على  -4

 .لضمان استمراريتها لألجيال القادمةاحلفاظ عليها ا
إجياد صناعات و تقانات نظيفة ال تضر بالنظام البيئي، و تستخدم بأقل قدر ممكن  -5

 .للموارد و الطاقة، و من مثة يقل إفرازا من الغازات امللوثة و الضارة بالبيئة
  

  .و كل هذه الشروط جمتمعة متكن من حتقيق تنمية مستدمية غري ضارة بالبيئة
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  :العالقة بني البيئة و التنمية -2
  

لقد شكلت العالقة بني التنمية والبيئة أو باألحرى احملتوى الداخلي هلذه الثنائية من حيث   
التأثريات املتبادلة بينهما مدخال مناسبا لدراسة املشكالت البيئية و طرح قضية نضوب املوارد 

ديني الليرباليون على أا متوفرة بشكل غري حمدود يف الطبيعة   و اليت ينظر إليها اإلقتصا" الطبيعية 
و حىت املفكرون اإلشتراكيون يعتربون نذرة بعض املوارد اإلقتصادية يف أشكال امللكية و طبيعة 

هذا املوقف ترتب  ). 34، ص 2001عبد الوهاب مشام، (عالقات اإلنتاج و العالقات اإلجتماعية 
ة أثرت على مسرية التنمية ذاا، و بذلك وصلت العالقة بني التنمية    عنه حدوث اختالالت بيئي

  .و البيئة إىل وضع حرج يف ظل تنمية جتاهلت إىل حد كبري البعد البيئي
  

و استأثرت هذه العالقة باهتمام املسؤولني و الباحثني و العلماء، و توج هذا اإلهتمام   
 1971الدراسية عن التنميـة و البيئـة يف عـام  "فونيه"كحلقة "بانعقاد مؤمترات و الندوات 

، و ندوة 1972ومؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية الذي عقد يف استكهومل يف عام 
       1974 كوكويك حول أمناط استخدام املوارد و استراجتيات البيئية و التنمية يف املكسيك عام

دأت يف توضيح الروابط بني البيئة و التنمية، و منذ ذلك و غريها من احملافل و الدراسات اليت ب
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إىل إمكانية تكامل النمو و البيئة " النمو مقابل التنمية"احلني، بدأ النقاش مييل إىل التركيز بعيدا عن 
، و توصلت هذه الندوات و املؤمترات اليت عقدت يف )276، ص 1992مصطفى كمال طلبة، (

ة بأن التنمية و البيئة مها عمليتان متالزمتان و ال ميكن الفصل بينهما، السبعينات باستمرار إىل قناع
  .كما ال ميكن الفصل بني أهدافها

  

و ذلك أنه إذا كانت البيئة هي الظروف احمليطة باإلنسان فإن التنمية هي سعي اإلنسان إىل   
  ).94، ص 1993، 167عبد اخلالق عبد اهللا، ع . (تطوير ظروفه الطبيعية و احلياتية عموما

  
و خالصة القول، مبا أن التنمية عملية تطويرية دف إىل إشباع حاجات و رغبات األفراد،   

و البيئة هي املصدر اليت تأخذ منه املوارد لتحقيق أهدافها، و بالتايل يستوجب استغالل موارد البيئة 
لدول عند بناء إستراجتيتها و على ا، بأسلوب رشيد يتفق و قدراا مبا يضمن استمراريتها يف العطاء

            .       التنموية أال تغفل البعد البيئي لضمان حتقيق أهدافها
  

  
 :املشكالت البيئية يف العامل الثالث -3

    

قبل احلديث عن املشكالت البيئية، نتعرض لبدايات اإلهتمام بالقضية البيئية يف التراث 
ئة مع تنامي مشكالا  اليت تنوعت و تشعبت و بدأت النظري، و قد إنبثق اإلهتمام بقضية البي

ميكانيزماا  دد اإلنسان يف وجوده، غري أن هذا اإلهتمام مل ينطلق يف السبعينات إنعقاد مؤمتر 
عندما إستخدم ألول مرة مصطلح " أرنست هيكل" بل بدأ مع العامل االملاين " استوكهومل ، 
  .لنشوء و اإلرتقاء لداروين متأثرا بنظرية ا 1866إيكولوجيا عام 

  

على انه علم يدرس العالقة املتبادلة بني الكائنات احلية  و بني " اإليكولوجيا " و عرف   
املكان اليت توجد فيه، بالضبط  مثلما يدرس علم اجلغرافيا احليوية، قوانني التوزيع اجلغرايف         

إا فيزيولوجياالعالقة . اتمعات اليت تنتمي إليهاالكائنات احلية و اتمعات  احلية و ) املكاين ( 
  .املتبادلة بني مفردات الوسط و معه 

إن هذا العلم يدرس قبل كل شيء عالقات الصداقة و اإلنسجام و التعاون ، أو عالقات   
التعارض و اإلختالف و رمبا العداء بني هذه أو تلك من عناصر البيئة، سواء أكانت هذه العالقات 

، 176، ص 1997، 90حممد حممود سليمان، ع ( بشكل مباشر أو بشكل غري مباشر  تتم
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سباقا يف التطرق للظاهرة البيئية من خالل تطرقه  " أرنست هيكل " و بذلك كان )  177
للمشاكل اإليكولوجية اخلاصة بعالقات الكائنات احلية ببعضها البعض و كذلك بالوسط اليت 

  .تعيش فيه
  

هتمام باملشكالت البيئية ، بل تواصل مع بعض املـفكرين اإلقتصاديني و مل يتوقف اإل  
" ، حيث حذار كل من  18أفكار املدرسة الكالسيكية يف القرن " حيث نلتمس ذلك من خالل 

يف نظريته عن السكان من حمدودية "  روبرت مالتوس" يف نظريته عن الريع و "  دافيد ريكاردو
يف مواجهة التزايد السكاين و يعترب ذلك يف العرف اإلقتصادي أول  املوارد و األراضي الزراعية

  .حتذير إقتصادي و علمي من إسترتاف املوارد الطبيعية و ما يترتب عنه من مشكالت بيئته
أن التقدم الصناعي قد أدى  w.s jevons" جيفانس " و يف القرن التاسع عشر ، أشار   

  .خمزون الفحم الربيطاين حمدودإىل إستخدام مكثف للفحم و نبه إىل أن 
ملختلف  1936هريولد هوتلنج يف " ، فقد تعرض اإلقتصادي  20أما يف القرن العشرين   

، أول حتليل إقتصادي 1932كما ظهريف عام . القضايا البيئية املثارة اليوم على الساحة الدولية
يف ` ` pigou,athunciecilلظاهرة التلوث البيئي من خالل ما قدمه األقتصادي األجنليز

دراسته عن اقتصاديات الرفاهيت حيث يرى ان الرفاه ادا حتققة يف جمتمع فانه مت على احلساب 
  .جمتمع اخر

         

 Aynes,R.V et)ظهرت دراسة أعدها األمريكان 1969و يف عام          
Kness,A.V)  عن التلوث و نبهت اىل أن كل مدخالت العملية األنتاجية ال تتحول 

بكاملها اىل خمرجات بل يتخلف منها ما يسمى مبخلفات األنتاج؛كما أن املنتجات النهائية 
التستخدم بالكامل يف عمليات األستهالك بل تتخلف عنها ما يعرف مبخلفات 

    ).50.49ص،2001،شبايكي سعدان.(األستهالك
 

ايضا علماء آخرون  ظهر،باملوازاة مع اهتمامات املفكرين األقتصاديني بالبيئة و مشكالا
كانت املخاطر اليت حتدق بالبيئة دافعا قويا الثارة اهتمامهم ،من ختصصات خمتلفة يف العلوم الطبيعية

وهذا ما ساعد على ظهور أو والدة حركة الطبعيني اليت ميلكها العديد من العلماء ،ووعيهم البيئي
 Sand canty"ومنشورةAldo léopold"(1984-1887)" الغايب األمريكي: منهم

Almanac"(1949) الذي يدافع عن األخالقيات البيئيةوالذي كان تأثري كبريا ال سيما بعد
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حيث أصبح يعد مرجعا كالسكيا يف الفكراألجنلوسكسونيحول األخالقيات البيئية .وفاته
نشر عام  Rachel garsa"(1964-1907)" أما البيولوجي األمريكي .واألخالقيات الطبية

1962"Silent spring"كما ظهر يف .واجتمع اسم كتابه مع حركة الطبعيني اليت ظهرت
فرنسا علماء أخرون اهتموا بالبيئة،إذ جند مدير املتحف الوطين 

 Michel"يعترب للدفاع عن البيئة،أماRogerhein"(1979-1900)"الطبيعي،الربوفسور
serre"(1930)  وضع نقد مثري حول"Thanatocrate"من طرف  مبعىن موت الطبيعة

   (Azzouz kerdoun,2001,14).املركب احلرب التصنيع
كما شكلت القضية ومشكالا،قضية سياسية هامة يف اتمعات الصناعية،حيث قامت     

األحزاب السياسية يف الدول الدميقراطية بدور هام يف توعية اجلماهري بأمهية البيئة وإبراز خماطر 
  .ها بكل السبل السلميةاإلعتداء عليها والعمل على صيانت

ففي إطار التنظيمات الشعبية للعديد من الدول أنشأت جمموعات منأنصار احملافظة على البيئة       
و مناهضة األسلحة النووية حزبا اطلقوا عليه احلزب األخضر أو احلركة اخلضراء وقد نشأ هذا 

                                  .1990،ويف مصر عام 1983،اليابان1980احلزب يف أملانيامند عام 
وقد إنتشر احلزب األخضر يف الكثري من الدول املتقدمة وحىت النامية، وإىل جانب األحزاب     

السياسية يقيم دعاة احملافظة على البيئة من األفراديف اغلب دول العامل مجعيات خاصة غري سياسية 
ة على رعاية البيئية وصيانتها من التلوث ورفع حلماية البيئية،تعمل بكل السبل القانونية املتاح

  .مستوي الوعي البيئي لدى السكان،وحتذير اجلهات املعنية من املخاطر البيئية
  

مبصر،أقدم اجلمعيات البيئية يف الوطن العريب  1875وتعد اجلمعية اجلغرافية الىت تأسست     
                                                                                                                             ).                       16،15،ص1999ماجد راغب احللو،(

  

ولقد تنبأ القرآن العظيم مبا أصاب األرض بربها وحبرها من تلوث وفساد حيث قال اهللا 
يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض  ظهر الفساد"سبحانه وتعاىل يف سورة الروم 

  .من سورة الروم 41اآلية " الذي عملوا لعلهم يرجعون
  

بظهور "ويفسر بعض العلماء كلمة الفساد الواردة يف اآلية الكرمية، فقالوا أن املقصود 
لوا أنه اجلذب ظهر احلقد واحلسد والطمع والظلم، وفسر آخرون الفساد مبعناه املادي فقا" الفساد 

  .و القحط، وكثرة احلرق والغرق، وحمق الربكات من كل شيء وقلة املنافع وكثرة املضار
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يف اآلية الكرمية البد أن تؤخذ على إطالقها " الفساد"ويف حقيقة األمر، فإن كلمة 
األول  وتفهم مبفهومها املعنوي واملادي معا، فال يوجد ما يربر تقييد معناها أو قصرها على املفهوم

  دون الثاين، وهناك دالئل متعددة تفيد مشول معىن الكلمة للمفهوم 
أن الفساد فعال ظهر يف عصرنا احلايل يف البحر وهو ذلك الفساد املادي املتمثل : الثـاين، أمهها   

 44، ص 1999ماجد راعب احللو (يف تلوث البحر، إذ أصبحت البحار مستودعا للقاذورات 
– 47.(  

  

مما سبق ،فإن قضية البيئة ومشكالا إستحودت على إهتمام العديد من  ويتضح    
اجلهات،ممايؤكد على أن العامل املتقدم والنامي على حد السواء يفيق من غفوته متوجها من األثار 
السلبية للتدهور البيئي،ولذلك بات منالضروري البحث عن أساليب خمتلفة حلمايةالبيئة واحملافضة 

  .عليها
،ويف مدينة ريودي جانريو بالربازيل انعقد 1992أما يف النصف األول من شهر جوان عام       
الذي اشتهر مبؤمتر قمة األرض،وهو أكرب اجتماع عاملي يف التاريخ،حيث ضم " البيئة والتنمية"مؤمتر

من حاول من خالل طرح قضايا البيئة،وضع سياسة 100دولة،وحضره أكثر من  178ممثلي 
 .ملي والقضاء على الفقر مع احملافضة على البيئةللنمو العا

 

و قد إنعقدت عدة مؤمترات و ندوات دولية منها و حملية ، دف إىل طرح مشكالت 
)  1972( مؤمتر ستوكهومل : البيئة و التنبيه إىل إفرازاا السلبية على اإلنسان و النظام البيئي منها 

باإلحتاد السوفيايت، مؤمتر ) 1977( ، تبيليسي ) 1975 (بالسويد، ندوة بلغراد للتربية البيئية 
و الذي إشتهر بقمة األرض و الذي ناقش عددا من  1992البيئة و التنمية بريو دجيانريو يف 

إتفاقية مناخ األرض و إتفاقية  :املشروعات و اإلتفاقيات الدولية و وقع على إتفاقيتني منها فقط
مبدأ جيب اإلستناد إليها يف إدارة الكرة  27و تضمن  و أصدر إعالن ريو. التنوع احليوي 

  ).24،ص1999ماجد راغب احلو،. (األرضية
       

غري أن قمة األرض أخفقت يف عالج الكثري من القضايا لبيئية كاملساعدات اليت تقدمها 
ل ،جدول أعما"إعالن ريو"الدول املتقدمة للنامية،ومشكلة حرارة زيادة األرض باإلضافة اىل أن 

القرن الواحد والعشرين واتفاقييت تغيري املناخ والتنوع البيئي كلها نصوص غري مفصلة وغري ملزمة 
  .إال قليال
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إنتهى مؤمتر قمة األرض التايل الذي عقدته األمم املتحدة يف  1997ويف أواخر جوان عام     
جراءات جديدة ملقاومة نيويورك بالفشل يف إقرار بيان ختامي بشأن محاية البيئة يتضمن إختاد إ

ويغرى هذا الفشل إىل اخلالفات املستعصية بني الدول الصناعية  –إرتفاع درجة حرارة األرض 
ماجد راغب ( .اليت تطالب مببادرات بيئية،والدول النامية اليت تطالب مبساعدات مالية

  ).25،24،ص1999احللو،
    

حول البيئة،وإن كانت قد ركزت  ومن املالحظ أن معظم املؤمترات والندوات اليت عقدت 
حول الوضع الراهن للبيئة وما ألت إليه من تدهور مستمر يدعو إىل القلق، ألنه ال ميكن اإلهتمام 
باملشكالت البيئية على املستوى املادي واملعيشي بل ميتد أيضا إىل أخالق و قيم وتربية الفرد، هلذا 

  .بية البيئية وبأمهية البيئة يف حياة اإلنسانفهي تؤكد يف كل مرة على ضرورة اإلهتمام بالتر
  

إلن املشكالت البيئية ناجتة عن التصرفات الالمسؤولة جتاه البيئية لألفراد فإن احلد من هذه 
  .املشكالت يكون من خالل مسامهة األفراد على املستوى احمللي والوطين

  
حسب ، ل محاية البيئةمن خالل إستعراضنا ألهم أنشطة و جهود الدولة املبدولة يف جما

بل ، نكتشف أن اجلزائر و بالرغم من أن املشكالت البيئية ا مل تكن وليدة العهد، املعيار الزمين
بدأت منذ مرحلة اإلستعمار الذي إسترتف مواردها الطبيعية إال أن إهتمام اجلزائر بالبيئة مل ينطلق 

ازن بني السكان و املوارد البيئية الذي يف الثمانينات رغم تعرضها ملشكالت بيئية كاختالل التو
أدى إىل زيادة الضغط على البيئة لتلبية إحتياجات األفراد املتزايدة و هذا باتباع سلوكات مسترتفة 

حرائق ، انتشار القمامات، إضافة إىل اإلعتداء على األراضي الزراعية لبناء املساكن، للبيئة
  .إخل .....غابية

التنموية اليت تبنتها اجلزائر و القائمة على التصنيع دف حتسني  كما نتج عن اإلستراتيجية
إىل تفاقم املشكالت البيئية نتيجة عدم مراعات البعد ، مستوى املعيشة و زيادة الدخل القومي

البيئي عند إجناز املشروعات الصناعية و قيام الدولة بإقامة العديد من املصانع داخل املناطق 
  .ك إنتشار النفايات الصناعية و تلوث اهلواء أدت إىل إنتشار األمراضنتج عن ذل، السكانية

و يف ظل تردي األوضاع ، و بعد دخول اجلزائر التعددية السياسية و تبىن النظام الرأمسايل
، اإلقتصادية و اإلجتماعية و األمنية و سعيا منها لتطبيق مبادىء و قرارات مؤمتر ريودي جانريو
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يجيتها التنموية على أساس التنمية املستدمية و كثفت بذلك من جهودها و تبنت اجلزائر إسترات
  .أنشطتها يف جمال محاية البيئة على الصعيد الوطين أو الدويل

حيث على املستوى الوطين أنشئت مدريات و مفتشيات للبيئة و كذلك وزارة البيئة 
خالهلا مـواكبة املتغريات اإلقتصادية لتحقيق الشكل اإلداري للجهة املعنية بالبيئة و اليت ميكن من 

و مسحت ، و أصدرت تشريعات قانونية، كما سطرت برامج ملكافحةالتصحر، و اإلجتماعية
  .إخل...بظهور مجعيات محاية البيئة

كما  ، أما على املستوى الدويل شاركت يف مؤمترات دولية و مت توقيعها إلتفاقيات
  .احتضنت مؤمترات و ندوات دولية

ى املستوى اإلعالمي مل ختصص هلا حيزا كبريا إذ ركزت فقط على قضية تكوين و أما عل
إعداد الصحفيني يف جمال البيئة دون اإلشارة إىل دور وسائل اإلعالم يف تنمية الوعي البيئي ألفراد 

  .   اتمع السيما و أنه من أهم الوسائل ملواجهة التدهورالبيئي 
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يئية اليت تتعرض هلا دول العامل الثالث، فباإلضافة إىل و نستعرض يف هذا املقام املشكالت الب
واجلفاف، .. تعرضها إىل خماطر عديدة منها الكوارث الطبيعية كالزالزل والرباكني والعواصف 

تعاين من مشكالت بيئية ناجتة عن تدخل اإلنسان وتفاعله مع بيئته حبجة حتقيق التنمية وإشباع 
قب طبقة األوزون، التغريات املناخية ، التلوث بكل أنواعه، حاجاته ومتطلباته، فنجد مشكلة  ث

  .وغريها... التصحر، ندرة املوارد املائية،  
  

  :فنجد 
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أظهرت األحباث العلمية أن حمتوى الغالف اجلوي من األوزون بدأ يف :  تآكل طبقة األوزون 
ق القطب اجلنويب التناقص وأظهرت أيضا يف أواخر السبعينات ظهور ثقب يف طبقة األوزون فو
  .لألرض والذي صاحبه، تناقص مسك طبقة األوزون  يف مناطق خمتلفة من العامل

  

ويرجع السبب العلماء إىل غاز الكلور، هذا األخري الذي يدخل يف عملية إنتاج وتدمري   
  . األوزون، قد زاد تركيزه يف اجلو مما يؤدي إىل زيادة تدمري األوزون

  

دد من الكيماويات الغازية املصنعة مثل الكلور فلوركربون    وينتج غاز الكلور عن ع  
وكذلك األيروسوالت، وتستخدم عادة هذه الكيماويات الغازية يف إنتاج الثالجات 

  .واأليروسوالت واملنظفات الصناعية
  

إن تآكل طبقة األوزون مشكلة بيئية خطرية ذات بعد عاملي ، تؤثر على كل مناطق العامل،   
حدوث أضرار جسيمة نتيجة التعرض لألشعة فوق البنفسجية حيث تزداد إحتماالت ويتسبب يف 

بإضافة إىل ضعف إنتاجية ) املياه البيضاء(اإلصابة بسرطان اجللد وإصابات العيون بالكتاراكت 
حممد عبد الكرمي عبد اهللا، حممد عزت حممد إبراهيم غزالن، (احملاصيل الزراعية وتدمري بعضها 

  ).    270-269ص  2000
  

  :اإلحتبـاس احلراري 
باإلضافة إىل مشكلة تأكل طبقة األوزون، توجد مشكلة بيئة عاملية أخرى التقل خطورة 

اليت ترتبط خماطرها بإرتفاع درجة ) الصوب لزجاجية(عن سابقتها، هي ظاهرة اإلحتباس احلراري 
  .حرارة سطح األرض على املدى الطويل

    

ودة يف الغالف اجلوي بشكل طبيعي على حدوث نفس وتعمل عدد من الغازات املوج
العملية اليت حتدث يف الصوب الزجاجية ، فهي تساعد على إحتفاظ األرض جبزء من حرارة 
  .الشمس عن طريق اإلحتفاظ  تلك األشعة احلرارية ومنعها من اخلروج من الغالف اجلوي لألرض

  

رول والغاز الطبيعي إىل جانب قطع بعد ظهور التصنيع وإستخراج الطاقة من الفحم والبت  
اإلشجار لإلستفادة من األراضي للزراعة والرعي، وأكثر املناطق تعرضا هلذا النشاط الغابات 
اإلستوائية سواء يف أمريكيا الالتينية أو أسيا أو الدول الواقعة جنوب الصحراء الكربى يف إفريقيا، 
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اليت يتم منعها من اخلروج من الغالف اجلوي سامهت هذه العوامل يف إرتفاع نسبة حرارة الشمس 
  .لألرض

  

ومن املتوقع أن يؤدي هذا اإلرتفاع يف درجة حرارة جو األرض إىل إرتفاع عام يف 
مستوى سطح البحر نظرا لزيادة كميات املياه يف البحار واحمليطات والناتج بدوره عن زيادة 

وسوف يؤدي مثل هذا اإلرتفاع إىل  معدالت وذوبان اجلليد يف القطبني الشمايل واجلنويب،
  .تأثرياالت عديدة على سطح األرض كما سيؤثر بدرجات متفاوتة على أحوال الطقس

    

كما جند من ناحية أخرى أن التأثريات األساسية لظاهرة اإلحتباس احلراري على اإلنسان 
املرتبطة باملناخ خاصة  تتمثل يف التغريات املناخية وما ميكن أن يتتبعه ذلك من تغريات يف األنشطة

. الزراعة، كذلك من املتوقع حدوث تغريات يف أمناط النباتات الطبيعية وخاصة يف حالة الغابات
  )277 – 273، ص2000: حممد عبد الكرمي عبد ربه، حممد عزت حممد إبراهيم غزالن (

  

  : التنوع البيولوجـي
  

يش يف النظام البيئي لألرض يتعلق موضوع التنوع البيولوجي بعدد السالالت اليت تع
  .وإنقراض سالالت ميثل خسارة للتنوع الوراثي

  

مستويات، يتعلق املستوى األول باملخزون من املواد الوراثية،  3وينظر هلذا التنوع على    
وهي اليت حتتفظ باخلصائص املختلفة لكل كائن حي سواء من حيث قدرته على التأقلم مع 

ته وضعفه ودرجة مقاومة لألمراض املختلفة يتعلق املستوى الثاين الظروف املختلفة وخصائص قو
بتنوع السالالت واليت تتميز كل ساللة منها خبصائص معينة أما املستوى الثالث فيتعامل مع التنوع 
على مستوى النظام البيئي ككل، حيث يتطلب بقاء النظام البئي يف وضع صحي جديد يف املدى 

تنوع يف أجزائه خمتلفة، وجتدر اإلشارة إىل أن اإلنسان، على الرغم من الطويل توافر درجة من ال
إعتماده بدرجة كبرية على ما يربيه من احليوانات وعلى ما يزرعه من نباتات معينة اليستطيع 

من األدوية الطيبة %  25اإلستغناء عن احليوانات والنباتات الربية، حيث تشري اإلحصائيات أن 
تأيت من النباتات الربية، كما تعد أيضا النباتات الربية مصدرا مهما للزراعة، يف الدول املتقدمة 
نوع من الذرة الربية يف منطقة نائية باملكسيك، أظهرت الدراسات أنه  1979حيث إكتشف يف 

  .مقاوم بطبيعته لنوع مهم من الفريوسات اليت ميكن أن تصيب الذرة
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ال مهما يف زيادة معدل إنقراض السالالت نظرا وبالتايل، فإن األنشطة البشرية تعد عام
  ).مثال الصيد اجلائر(إلستغالل املبالغ هلذه السالالت 

  

كما تتعرض غالبيته السالالت األخرى لإلنقراض نتيجة، الضغوط اليت تنشأ عن تدمري 
ا هذه البيئة اليت تعيش فيها، وهو األمر الذي يرجع أساسا إىل عمليات حتويل األرضاي اليت تقطنه

احليوانات كالغابات ومناطق احلشائش الكثيفة إىل أراضي زراعية، فتنقرض الكثري من الكائنات 
حممد عبد الكرمي عبد ربه، حممد عزت حممد إبراهيم . (اليت التستطيع التكيف مع البيئة اجلديدة

  ).257-286-284-283، ض2000غزالن، 
  

سم بالتعقيد و إفرازاا السلبية التعرف إن هذه املشكالت البيئية هلا طابع عاملي ، تت
احلدود، وكل سكان العامل معنيون ا، مبا فيها دول العامل الثالث، رغم أا جاءت كنتيجة للتقدم 
الصناعي والتكنولوجي الذي يعتمد على إستخدام الطاقة من الفحم والغاز والبترول وإستخدام 

يف املصانع والسيارات، وما ينتج عنهم من دخان أيضا اآلالت باإلضافة إىل التزايد املستمر 
إخل  من مظاهر التقدم، ويف نفس الوقت فإن البيئة يف العامل الثالث تتعرض ... وفضالت كيمائية 

للتدهور ليس كنتيجة للتقدم وإمنا كذلك بسبب التخلف والفقر و زيادة عدد السكان مما يؤدي 
  .يتسبب يف التلوثإىل اإلستخدام املفرط للموارد الطبيعية و

    

  : و من هذه املشكالت البيئية
عملية تراكم لبعض العناصر واملركبات يف البيئة : الذي يعرف على أنـه :  لتلوثا – 1

مثل اإلنسان واحليوان : وبشكل يؤدي إىل اإلضرار ذه البيئة، والعناصر احلية املختلفة املرتبطة ا 
  .والنبات
    

أي مادة أو طاقة من املمكن أن تسبب تلوثا إعتمدا إما على وفقا هلذا التعريف فإن   
، 2000حممد عبد الكرمي علي عبد ربه، . ( تركيباا األساسية أو موقعها اجلغرايف أو كمياا

  ).54ص
  

و ترجع مشكلة التلوث البيئي يف العامل الثالث إىل عدة عوامل منها إتساع الصناعة يف هذه   
  .و السبعينات الدول يف فترة الستينات
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تعاين من مشكالت التلوث البيولوجي النامجة عن التخلف و الفقر، و يظهر ذلك من 
  .خالل أساليب الصرف الصحي املتخلفة، و أساليب مجع القمامة و تنقية مياه الشرب

إلقاء الدول املتقدمة نفاياا الصناعية يف مياه دول العامل الثالث أو دفنها يف أراضيها مقابل 
  ). 220 – 219، ص ص 2003إحسان حفظي، . ( صول على تعويض مايلاحل

  

  .والتلوث أنواع يف اهلواء، املياه و التربة  
  

إن مشكلة التلوث اهلوائي تعود إىل إستغالل وإسترتاف مواد الطاقة كالفحم :  تلوث اهلواء/ أ
ذا التلوث أضرار عديدة والطاقة النووية، وزيادة املركيز الصناعي والسكان يف املدن وينتج عن ه

  .بالبيئة منها
  

األمطار احلامضية وتتمثل خطورا يف تفتيت الصخور اجلرانيتية ورفع درجة محوضة البحريات  -
واألار، فتقضي على األمساك ا، كما تتلف احملاصيل الزراعية وأشجار الغابات، فضال عما تسببه 

ا مياه الشرب وزيادة نسبة الرصاص يف مياه الشرب من تآكل القنوات املياه واملعدات اليت ختزن 
  .املأخوذ من هذه اخلزانات

  

باإلضافة إىل التآثري يف طبقة األوزون وتأكلها وما ينتج عن ذلك من تأثريات سلبية على  -
  >92، ص 1999حممد منري حجاب <احملاصيل الزراعية وعلى صحة اإلنسان، 

  

  : تلوث املياه -ب
تواجه اإلنسان ليست فقط يف ضمان اإلمداد الكايف من املياه ، بل القلق  إن املشكلة اليت  

ناتج عن نوعية املياه بسبب التلوث للمياه السطحية، إضافة إىل تلوث املياه اجلوفية ، وعلى العموم 
  :ميكن حصر مصادر تلوث املياه على النحو التايل  

ص  1999حممد منري حجاب (إخل  ...صرف خملفات املدن، املصانع، تلوث املياه بالنفط - 
  ).86ص 

  

و بزيادة عدد السكان يف دول العامل الثالث زاد الضغط على اخلدمات األساسية كمياه 
الشرب و الصرف الصحي، حيث زاد حجم فضالم السائلة و الصلبة، و أصبح اإلنسان من 

  .خالل سلوكاته و زيادة أعداده مسؤوال عن تلوث مياهه
  



 113

ألبيض املتوسط نتيجة لعمليات التصنيع يف املنطقة و اليت نتج عنها طرح كما أن البحر ا
الفضالت السائلة و نفايات املصانع بشكل جتاوز احلدود، إضافة إىل تعرضه للتلوث النفطي و قد 

إحسان حفظي، . (أختري يف أحد املؤمترات الدولية اليت عقدت يف مالطا ليكون مثال للبحار امللوثة
  ).225 ،223، ص 2003

     
  

ونقصد بتلوث التربة إدخال مواد غريبة فيها، وتسبب هذه املواد تغريات :  تلـوث التربـة/ ج
للتربة، وينتج ذلك إستخدام املبيدات ) البيولوجية(يف اخلواص الفيزيائية أو الكيمائية أو احليوية 

عب دورا كبريا يف تلوثها   واألمسدة الكيماوية، واألمطار احلمضية، اليت تغري من خواص التربة وتل
  ).189، ص 1998أمحد حيىي عبد احلميد ( 

  

  : التصحر  -2
  

ويف هذا اخلصوص، أثبتت الدراسات العديدة اليت حاولت أن تستقصي أسباب التصحر   
وجود نوعا من العالقة بني الظروف املناخية املتدبدبة وغري املنتظمة واليت يصعب التحكم فيها 

اين السريع والذي كثريا ما يغرض نوعا من اإلستخدام اجلائر وغري العاقل للموارد وبينو النمو السك
  .البيئة مبا يعجل بإسترتافها وإشاعة التصحر

  

التصحر ظاهرة : كما أمجع املؤمترون يف مؤمتر األمم املتحدة عن التصحر يف كينيا على أن   
عليها املناطق املتصحرة عـــادة  بشرية بالدرجة األوىل واإلنسان صانع التصحر، ولذلك يطلق

  ).227، 225، ص ص 1981عبد اهللا املقصود، . (بصحراء اإلنسان
  

  
  
  
  : إزالة الغابات - 3

  

يكسب الغطاء اخلارجي للغابات أمهية كربى من الناحية األيكولوجية فهو حيمي ويثبت 
ات واحليوان، وأما من التربة واملناخ احمللي وتعد ملجأ للبشر لإلمداد بالعديد من أنواع النب

الناحية اإلقتصادية، فالغابات توفر اخلشب للصناعة، وللوقود والنباتات الطبيعية وغري ذلك 



 113

باإلضافة إىل ما تقوم به للحد من أثار  ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي وبالتايل 
  .املساعدة على إحتواء إرتفاع درجة حرارة األرض

  

امل الطبيعية والبشرية يف تدهور الغابات ، فاألمطار الطبيعية وتتسبب العديد من العو  
كاجلفاف والصقيع والعواصف وإنتشار األمراض الزراعية باإلضافة إىل احلرائق وتلوث اهلواء 
بالرواسب احلمضية واألكاسيد يؤثر يف الغابات بصورة مباشرة من خالل التأثري يف أوراق الشجرة 

  ).227، 225، ص ص 1981اهللا املقصود، عبد . (وتغيري خواص التربة
  
  

  : التحضر وإنشاء املدن - 4
  

يزداد التحضر يف البلدان النامية أسرع بكثري من البلدان املتقدمة حيث زاد مستوى التحضر 
يف  % 40ويتوقع أن يصل إىل  1990عام  % 34إىل  1970عام %  25يف البلدان النامية من 

  .2025عام  % 57اية القرن وإىل 
  

غري أن مييز التحضر يف البلدان النامية أنه يتم بدون ضوابط، حيث ما زال النمط األكثر 
شيوعا للنمو احلضري هو التوسع العشوائي، ويبتلع هذا التوسع األراضي ذات القيمة 
الزراعية  الكبرية إضافة إىل محلة ضضخمة من املشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئة، 

املتصلة بسوء املساكن واخلدمات، احلرمان من من إمدادات املياه كإنشار األمراض 
النظيفة، واملرافقة الصحية، الطرق املعبدة، واخلدمات اخلاصة جبمع النفايات والفضالت 
وزيادة إكتظاظ املدن السكان مما يؤدي بالعديد من األفراد السكن اليت تفتقر إىل أدىن 

  .شروط
  
  

 
 
 
  : الـتـصـنــيــع -5
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م من أن التصنيع وفر لنا العديد من متطلبات احلياة، إال أن إستخدامه املكثف واملستمر بالرغ
للطاقة بكل أشكاهلا، وما ينتج عن ذلك من خملفات كيمائية ضارة وسامة تتسبب بشكل مباشر 

  .يف تلوث املياه واهلواء
  

املوارد الغري متجددة       و يتطلب التصنيع استخدام املواد الطبيعية فزاد الطلب عليها،و هناك من 
و الواقع أن معظم املوارد تقع حتت حتدي خطري حيث تزامن إسترتاف املوارد مع النمو السكاين 
السريع، و منو إقتصاديات دول العامل الثالث اليت بدأت حتاول اللحاق مبستويات إستهالك الطاقة  

  . و اإلنتاج الصناعي يف الدول الصناعية املتقدمة
  

أن استخدام املوارد إلنتاج الطاقة مثال كزياد استخدام الوقود األحفوري هو املصدر كما   
السائد للطاقة، تؤدي إىل مشكالت بيئية، فانطالق غاز ثاين أوكسيد الكربون و غريه من الغازات 

حسان  . (األخرى ينتج عنه ارتفاع درجة احلرارة على املستوى العاملي و تلوث اال احليوي
  ).208، 207، ص 2003 حفظي،

  

  :نذرة املوارد املائية - 6
  

إن الزيادة السكانية يف العامل الثالث أدت إىل زيادة إستهالك املياه، و باعتبار أن املياه   
حمدودة، فتعرض هذا املورد ملشكلة النذرة يف العامل الثالث، إىل اإلفراط يف استهالك املياه اجلوفية 

على تعويض هذا اإلسترتاف، و تعد املياه اجلوفية واحدة من أكثر  مبعدل أسرع من قدرة الطبيعة
حاالت املياه اليت ال تتجدد حيث ال يصل إليها شيء من مياه لتعويض ما تفقده نتيجة اإلستهالك 
اجلائر، و من مث فإن الدول اليت تعتمد يف إنتاجها الزراعي على هذا املصدر للحصول على املياه 

، 213، ص ص 2003إحسان حفظي، . (جتف هذه اإلحتياطات ستقع يف مأزق حينما
214.(  

      

  :الفقر و الزيادة السكانية -7

وتساهم متغريات أخرى يف زيادة وإستمرار التدهور البيئي، وتربطها عالقة وطيدة ومعقدة   
الذي به ، مما جيعل املشكالت الناجتة عنها مستعصية وشائكة، ويف هذا السياق جند أن مؤمتر العامل 

، أكد على أن التزايد السكاين السريع هو سبب 1973نعيش فيه والذي عقد يف بون يف أكتوبر 
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عبد . (كل كوارث البيئة نتيجة للزيادة الكبرية يف إستهالك املوارد الطبيعية والضغط عليها بشدة
  )161، ص 1981اهللا املقصود 

أن الفقر : بيئي بطريقتني أوهلما فضال على ذلك جند أن الفقر هو اآلخر يرتبط بالتدهور ال
إخل كلها تأثريات سلبية … هو نتيجة للتدهور البيئي فإجنراف التربة، تلوث املياه، إزالة الغابات

على اإلمكانيات اإلنتاجية لألفراد واتمعات مفضية إىل درجات متباينة من الفقر، أما الطريقة 
لبيئي غالبا، فالفقر املدقع يعين معرفة علمية حمدودة الثانية فتتمثل يف أن الفقر هو سبب للتدهور ا

  .وكذلك نقصان يف املوارد املطلوبة للقيام باإلستثمارات الالزمة حلماية البيئة
وبذلك فإن التدهور البيئي والتزايد ) 239، ص1994، 111غسان فطني أبو السعود، ع(

  . منهم تربة خصبة لآلخر السكاين والفقر عوامـل جتمع بينها عالقة معقدة ، وميثل كل
  

و لقد كان هدفنا من إستعراض هذه املشكالت البيئة يف دول العامل الثالث، وذلك بصورة   
خمتصرة ، ليس رد السرد، ولكن لتبيان حقيقة هامة ، وهي أن هذه املشكالت ناجتة بالدرجة 

ن املشكلة يف أساسها مشكلة األوىل عن السلوكات الالمسؤولة لإلنسان جتاه بيئته، مما يظهر جليا أ
إنسانية أخالقية، ترتبط بسلوك اإلنسان ومنظومته القيمية، فهو املتسبب يف هذه املشكالت ويف 

  .نفس الوقت هو املتضرر منها
  

لقد تبني لنا بصورة جلية من خالل قراءة هذه املشكالت، عبث اإلنسان بالبيئة وتشويهه   
التنمية، فكانت عالقته مع بيئته حتكمها املصلحة الشخصية  هلا حتت إسم الصناعة والتقدم وحتقيق

واألنانية واجلشع فنتج عن ذلك مشكالت بيئية متشابكة مع بعضها البعض ومعقدة وأثارها السلبية 
  .التعرف احلدود

  

  . ومن هنا يربز دور الوعي البيئي وأمهيته يف إحتواء هذه املشكالت أو التقليل منها  
  

كالت البيئية يف دول العامل الثالث، يدفعنا للتساؤل عما إذا تأثرت ذه و احلديث عن املش
املشكالت اجلزائر باعتبارها تنتمي إىل العامل الثالث؟ و ما هي اجلهود و النشاطات اليت قامت ا 

  للتقليل من هذه املشكالت و احلفاظ على البيئة؟ 
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  :املشكالت البيئية يف اجلزائر - 4
  

ع اجلزائري تغيريا واضحا يف مقوماته البيئية و احلضارية و اإلجتماعية و نشأ عن شهد اتم  
هذه التغيريات و التطورات السريعة و املتالحقة مشكالت بيئية متنوعة، و هي ليست حديثة العهد 
و إمنا تضرب جبذورها يف عهد اإلستعمار، حيث عرفت اجلزائر عدة كوارث طبيعية يف عهد 

إىل جماعة يعود سببها إىل االمراض اليت  1938رنسي، حيث تعرضت يف سنة اإلستعمار الف
، 1847كما تعرضت إىل كارثة بيئية ثانية سنة . أصابت الزرع و إىل سقوط الثلج مدة شهر

و حدثت . حبيث زحف جراد كثيف على الزرع   و بقي ملدة ثبالثة سنوات متتالية يف اجلزائر
ذ وقع مرض يف الزرع إنتشرت الرمة و اهلكت معظم املواشي إ 1869- 1866الثالثة بني سنيت 

مرة ثانية اجلراد على  1868، كما إنتشر أيضا مرض وباء الكولريا، و زحف يف سنة 1867سنة 
و ما زاد األوضاع اإلجتماعية و اإلقتصادية تعقيدا و سوءا سلسلة املواسيم السيئة اليت . البالد

، و قد تسببت هذه الكوارث الطبيعية املتتالية يف تردي 1920تعرضت إليها البالد منذ سنة 
األوضاع اإلقتصادية        و إرتفاع سعر املنتجات الزراعية و ركود لعرض احلاجات األساسية 

  ). 95عبد احلميد دليمي، د س ، ص .   ( اخلاصة باملواطن اجلزائري
كما . ا الطبيعية و حتويلها إىل فرنساكما عرفت اجلزائر يف فترة اإلستعمار إسترتاف مفرط ملوارده

إذ تعد منطقة الرقان “ تعرضت لتجارب نووية قام ا اإلستعمار الفرنسي على األراضي اجلزائرية
و حميطها من أكثر املناطق تلوثا باإلشعاع يف العامل بسبب تفجريات اإلستعمار الفرنسي ألربع 

ا خرابا سيمتد آلالف السنني و األشعاع كيلوطن تركت ورائه 60قنابل نووية سطحية األوىل 
و ما يزيد املكلة حدة هي ، سيطول كل من يقترب أو يتوغل حنو منطقة احلمادية و صحراء رقان

ألن ،أن حدود منطقة اخلراب النووي يف رقان الزالت غري حمددة بالضبط من حيث حجم خماطرها
ة السطحية األربعة اليت فاقت قدرة قنابل املستعمر مل يترك خريطة دقيقة ملواقع التفجريات النووي

هريوشيما و نغازاكي من حيث القدرة التدمريية إضافة إىل ذلك دفنت املعدات و النفايات املشعة 
 ).  2003، 3836ع ، اخلرب( امللوثة 
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و بعد اإلستقالل عرفت اجلزائر مشكالت بيئية عديدة، فباإلضافة إىل معاناا كغريها من   
الثالث من اإلفرازات السلبية لثقب األوزون و اإلحتباس احلراري، تعاين أيضا من دول العامل 

  :املشكالت الناجتة بالدرجة األوىل  
الذي شكل ضغطا كبريا على املوارد الطبيعية و النظام البيئي  :التزايد السكاين السريع - 1

).  cnes  ،1999( ال سيما ان توزيع السكان كان بصفة غري منتظمة و عشوائية 
فبازدياد السكان تتزايد إحتياجات األفراد للمأوى و الغداء و يزيد الطلب على املوارد 

  .الطبيعية بشكل كبري
إن التنمية الصناعية سامهت بدورها يف التدهور البيئي بسبب :  التلوث الصناعي - 2

تواجد املؤسسات الصناعية يف املناطق الساحلية ، حيث تسببت يف إستهالك كمية 
ة من املياه، إضافة إىل قضائها على األراضي الزراعية، و من جهة اخرى تسببت كبري

النفايات الصناعية يف تلوث البيئة نتيجة عدم تواجد مصانيع ملعاجلة هذه النفايات، كما 
 ).cnes  ،1999( . تسببت يف ظهور أمراض كثرية

 

ركب أمسيدال      فوالية عنابة مثال تعاين من مشكالت بيئية عويصة بسبب تواجد م
ماليني متر مكعب من املياه املستخدمة يف الصناعة ترمى من  8و مركب احلجار، كل عام 

كلغ من  640و  soufreطن من الكربيت  20طرف مركب احلجار ، كذلك 
مليون متر مكعب من  255ترمى من طرف مركب أمسيدال ،  No3أوكسيد األزوت 

يف البحر، و تسببت الفضالت الصناعية إىل تعرض املياه املستعملة يف الصناعة ترمى 
، ص Leila Bouaziz،2002. (شخص ملشاكل ضيق التنفس ال مسا الربو 20000

91.(  
تعاين اجلزائر من مشكلة تلوث اهلواء بسبب السيارات و الشاحنات ال  :تلوث اهلواء  -3

 Le Monoxydeسيما يف املدن، فاحتراق البرتين مسؤول عن إنتاج غاز مضر مثل 
De Carbone  ،Les Oxydes D'azote ،Le Plomb .  

من  % 40سنوات و  10جتاوز عمرها  04سيارات من  03و باجلزائر العاصمة توجد 
     .و نفس الشيء ميكن قوله حول البرتين الذي تستخدمه. سنة 20السيارات أكثر من 

 )cnes  ،1999 .(  
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ث البحار ، حيث ان البحر االبيض و اجلزائر تعاين أيضا  من تلو:  تلوث البحار - 4
املتوسط تعرض للتلوث بسبب عمليات التصنيع يف املنطقة و ما نتج عنها من طرح 

  .  الفضالت السائلة و نفايات املصانع فيه 
بسبب املمارسات السلبية للفرد كالرعي اجلائر، إستغالل مفرط للموارد :  لتصحرا -5

تصحر يف اجلزائر مثلها مثل باقي غابات أدى ذلك إىل ظهور مشكلة ال... الطبيعية 
مشال إفريقيا ، قد مت تدمريها و حل حملها حشائش اإلستبسو اليت إختفت بدورها يف 
معظم املناطق حتت وطأة اإلفراط اإلستغاليل الرعوي لتتحول يف النهاية إىل بيئة 

 ).229، ص 1981عبد اهللا املقصود، . ( صحراوية فقرية املوارد

عرفت اجلزائر مؤخرا كوارث طبيعية كاجلفاف ،الزالزل          :  بيعيةالكوارث الط - 6
كزلزال الشلف، زلزال : و الفياضنات تسببت يف خسائر مادية و بشرية كثرية 

 . بومرداس، فياضانات باب الواد
  

  . باإلضافة إىل معانتها من ندرة املوارد املائية بسبب اجلفاف مثل باقي بلدان العامل الثالث
  

من خالل تقرير قدمه الس اإلقتصادي و اإلجتماعي عن البيئة و البلديات  أن أكثر من   
  :أخطار دد ماليني  اجلزائريني و هي صنفان  8

  :طبيعية و صناعية، فالتهديدات الطبيعية هي 
حرائق  –اجلفاف  –الرياح القوية  –اإلنزالقات األرضية  –الثلوج  –الفياضانات  –الزالزل 

  . اجلراد –بات الغا
أما املخاطر التكنولوجية أو غري الطبيعية ، فهي كثرية مثل تلوث املياه العذبة، و مياه البحر، 
النفايات الصناعية و التوسع العمراين الفوضوي، ذكر التقرير بأنه يف قسنطينة منطقة سكنية يعيش 

نفسه يف األغواط أيضا  فيها آالف األشخاص بنيت على منطقة مير حتتها أنبوب غاز، و االمر
اخلرب، ع ( سكنا و غريها  480مسكنا و تبسة  778سكنا و جباية  516سكنا و باتنة  269

  ).   2،ص2003، 3961
إن التدهور البيئي الذي عرفته اجلزائر يف السنوات األخرية و الذي نتج عنه خسائر 

إن هذه " النسق البيئي، جسيمة، كلف الدولة ميزانية ضخمة ملعاجلة اإلختالالت اليت مست 
اخلسائر تؤثر على التخصيص االمثل للموارد، ذلك ان جزءا هاما من املوارد سيخصص لإلنفاق 
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شبايكي سعدان، .( على ما أفسده هذا اإلنسان الذي سيعاين من اإلنقاص يف هذه املوارد
  ). 56، ص 2001

عمومية النامجة عن التلوث و تشري األرقام إىل ان اخلسائر اإلقتصادية و تدهور الصحة ال
  ). 04، ص 2003الشروق، ( من املنتوج الداخلي اخلام  % 7البيئي قد قدرت ب 

  :  أنشطة و جهود املبذولة من طرف اجلزائر حلماية البيئة – 5
مل تم اجلزائر بشكل رمسي ومؤسسايت مبشكالت البيئة إال يف بداية الثمانينات حيث مت يف   

نون عام متعلق باحلث على محاية البيئة واحملميات اليت أنشئت، ويف وضع قا 1983مارس  5
فرعا  13ذكر يف جلسة حكومية أن الوحدات الصناعية امللوثة للبيئة تنتمي إىل  1985أفريل 

ومت يف نفس اجللس وضع برنامج ) إخل... اإلمسنت، السكر املناجم اجللود، (صناعيا إنتاجيا منها 
  :أربعة حماور هـــــي  صودق عليه ويتمحور حول

  إجراءات ذات صبغة عامة  - 1
  وضع شبكة وطنية ملراقبة مصادر التلوث وللحراسة املستمرة حلالة البيئة - 
 إنشاء سلك للمفتشني واملراقبني للبيئة - 
 تنفيذ القانون املتعلق حبماية البيئة - 
 خمابر جهوية لتحليل البيئة 3إجناز  - 

  إجراءات لتخفيض التلوث الصناعي - 2
  تعيني الوحدات الصناعية اليت جيب أن جتهز بالوسائل املضادة للتلوث - 
 وضع جهاز وطين إلزالة النفايات واملواد السامة والوحل املكون للرواسب - 
 وضع أجهزة تسيري للمناطق الصناعية - 

  إجراءات ختفيض التلوث البحري  - 3
  لساحليةإستخدام وإجناز حمطات تطهري مياه املراكز احلضرية والسياحية وا - 
 وضع جهاز ملراقبة مياه اإلستحمام - 
 تقوية القدرات الوطنية للتدخل ضد التلوث البحري الطارىء - 

  إجراءات لتقليص التلوث الضار يف الوسط احلضري -4 
  إستعمال غاز البترول املميع كوقود - 
 حتويل األنشطة امللوثة يف املناطق الصناعية - 
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  :اور هذا الربنامج واليت تتمثل يفغري أن أسباب عديدة حالة دون حتقيق كل حم

  مواصلة اإلعتداء على األراضي الزراعية والغابات - 
 إستمرار املصانع الكيماوية يف التخلص من نفاياا بكيفيات مضرة بالبيئة - 
 تدهور يف حالة الكثري من احملميات الطبيعية - 
  

يف الثمانينات بل عرف  غري أن اإلهتمام بالبيئة يف اجلزائر يف التسعينات مل يكن ضعيفا كما
  :قفزة نوعية وذلك بسبب 

  

أن التعددية السياسية خلقت جماال وفضاءات لتمكني اتمع من التعبري واِإلشارة إىل   
أشكال وخماطر التلوث البيئي وظهور مجعيات محاية البيئة والدفاع عن الفضاء األخضر يف كثري من 

  .جهات الوطن
 – 56ص  2001شبايكي سعدان .. (د حياة اإلنسان فضال عن ظهور مشكالت بيئة د

58.(  
حيث ترتكز ، وهلذا فقد وضعت اجلزائر إستراجتية وطنية حلماية البيئة واحلفاظ عليها  

العناصر الرئيسية هلذه اإلستراتيجية على مبدأ تكامل بني البيئة والتنمية املستدمية تكون مدعمة 
ا تطبيق املبادىء والتوصيات املقدمة يف جدول أعمال بإطار قانوين ودستوري و هذا حماولة منه

و من      ، القرن الواحد والعشرون لريودي جانريو اليت تؤكد على ضرورة احلفاظ على البيئة ومحايتها
  :أهم مبادئ هذه اإلستراجتية نذكر ما يلي

   
  . توفري احلماية للمناطق السهلية و شبه الصحراوية املهددة بالتصحر - 
 .لتلوث الصناعيمكافحة ا - 
 .معاجلة النفايات الصناعية - 
 .احلفاظ على األراضي الزراعية و احلد من إنتشار العمران على األراضي الزراعية - 
 .شجيـــع البحث العلمي يف جمال البيئة - 
 . وضع اإلطار الدستوري اخلاص حبماية البيئة - 

  

  لى إنشاءكما أنشئت على مستوى وزارة الداخلية مديرية عامة للبيئة فضال ع
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  .على مستوى كل الواليات 1996مفتشيات للبيئة يف جانفي 
  

  

كتابة دولة للبيئة وهذا أعطى دفعا للبيئة يف اجلزائر  1996وكذلك مت ختصيص يف جوان   
  ، بإنشاء صندوق وطين حلماية البيئة يف حساب لدى كتابات أمني اخلزينة1998توج يف ماي 

  
  
  
  
لبيئة أمرا  بالصرف له ويهتم هذا الصندوق بتموين نشاطات الرئيسي ويكون كاتب الدولة ل 

  .وغري ذلك… مراقبة التلوث ، خراسة البيئة كذلك الدراسات األحباث البيئة إعانات اجلمعيات 
  

جملس أعلى للبيئة يضم ممارسني ومهتمني وباحثني  1997وأنشىء أيضا يف بداية سنة   
شبايكي سعدان، (زمة يف ميدان البيئة واحملافظة عليها جامعيني إلعطاء دفع ووضع اإلستراجتيات اال

  ).58، ص2001
  

عدة إجراءات وتدابري اهلدف منها محاية البيئة  2002كما عرف قطاع البيئة خالل سنة   
واحملافظة عليها من األخطار، وهذا ما يعكس فعليا إهتمام احلكومة ذا القطاع ، وتتمثل التدابري 

  :يما يلي واإلجراءات املتخدة ف
  

مصادقة جملس الوزراء على مشروع متهيدي للقانون املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية  -
 05املؤرخ يف   03 –83املستدمية، يهدف ملعاجلة مواقع الضعف والنقص املسجلة يف القانون 

  .املتعلق حبماية البيئة 1983فيفري 
  

ني اإلدارة من بلوغ أهدافها وحتقيق وجاء هذا املشروع لتعزيز أدوات التدخل لتمك  
املبادىء السياسية اليت ينبغي أن تقود عملها يف تنفيذ قانون البيئة، وكذا توضيح شروط التكفل 
بأهداف محاية البيئة من خالل صياغة سياسات عمومية وتفضيل الفضاء املتعدد اإلختصاصات 

  .للتكفل بالسياسة البيئة
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ة جتلى بتنظيم ورشة وطنية حول اإلتفاقية األممية اإلطار بشأن تغري مسعى التكفل بالقضية البيئ -
" كيوتو"اليت ناقشت مدى جدوى تصديق اجلزائر على بروتكول  " كيوتو"كمناخ وبروتوكول  

  .1996التابع إلتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ واليت صادقت عليه اجلزائر سنة 
توصيات منها إنشاء فوج عمل وزاري يتابع تطبيق اجلزائر لقرارات خروج هذه الورشة بعدة  -

مؤمتر الدول األطراف يف اإلتفاقية وحتديد مواقف اجلزائر إزاء املواضيع املسجلة على مستوى 
  .إجتماعات اخلرباء واملتعلقة باملنظومة املناخبية

ص أو عنصر على فرض ضرائب جزائية على كل شخ 2002/2003نص قانون املالية لـ  -
  .يساهم  يف التلوث البيئي

إصدار أول تقرير وطين عند الدخول اإلجتماعي يتضمن تقييم شامل للثروة اإليكولوجية  -
  . املتنوعة واملتضررة فضال عن وضع احللول واإلستراجتيات

مليون دج لتمويل مشاريع  30إنشاء جملس علمي للبيئة وختصيص ميزانية له تقدر بـ  - 
حول تسيري النفايات ، محاية املوارد املائية، يئة اإلقليم إىل جانب إرسال  البحث العلمي

  قوانني 
تنظيم ملتقى جهوي للتحسيس بضرورة جتسيد خمتلف القوانني قصد محاية البيئة من  - 

 .األخطار الناجتة عن األنشطة الصناعية
 لوجية مليار دج لتطهري السواحل اليت تعرف مشاكل إيكو 1,2ختصيص الدولة لـ  - 
الوقاية من كل أشكال التلوث البحري وكذا " تال البحر"إنشاء جلنة وطنية وجلان جهوية  - 

إختاد كل اإلجراءات والتدابري لتحسني وتعزيز طاقات وإمكانيات تدخل اجلهات املكلفة 
 .ذه املهمة

اين، املدن النظيفة من طرف وزير يئة اإلقليم والبيئة السيد شريف رمح 2002إعالن سنة  - 
   . وذلك لتحسني تسيري مجع ونقل وإزالة ومعاجلة وإنتقاء النفايات الصناعية

تنظيم قطار البيئة للقيام حبملة حتسيسية حتول أمهية احملافظة على ابيئة يف خمتلف واليات  - 
الوطن إدراج البيئــــة ضمن الربامج الدراسية ملختلف األطوار التعليمية كأول جتربة 

والية اهلدف منها كسب احلس البيئي  14دىء األمــر على تطبق يف بـــــا
  .املدين لدى اإلجيال القادمة
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يف العاصمة " مساء صافية"إنشاء شبكة املراقبة نوعية اهلواء ومستوى التلوث اجلوي  - 
وإنطالق مشروع يئة الساحل يف إطار املخطط األممي حول البيئة والذي قدرت تكاليفه 

 .دوالر 660.000مبا يقارب عن 
كما شهد قطاع اإلعالم والصحافة تأسيس نادي الصحافيني املتخصصني يف اال البيئي  - 

ملساعدم يف مجع املعلومات ومتابعة نشاطات القطاع عن كتب ومنحهم إمكانية التكوين 
 .باخلارج

كذلك تنظيم ورشة تكوينية لفائدة أعوان اجلمارك يف شهر نوفمرب لتعريف بالقوانني  - 
بإسترياد وتصدير املواد اليت دد طبقة األوزون وإطالعهم حول كيفية تطبيق هلذه  اخلاصة
 .القوانني

إنشاء مؤسسة صحاري العامل للمحافظة على املساحات الصحراوية الشاسعة اليت تعترب إرثا  - 
 ).04ص  ،2003الشروق، . (مشتركا لإلنسانية مجعاء

  

وعة اليت قامت ا اجلزائر على الصعيد احمللي إىل جانب نشاطاا املكثفة واإلجراءات التن
عملت أيضا على جتاوز اإلطار احمللي والوطين، : والوطين، ألجل احلفاظ على البيئة ومحايتها 

  :والقيام بإجراءات وأنشطة على الصعيد اإلقليمي والدويل تذكر منها يف هذا اخلصوص 
افحة التصحر يف البلدان اليت تعاين اجلفاف اإلنضمام واملوافقة على إتفاقية األمم املتحدة ملك -

  .1996أو التصحر وخاصة يف إفريقيا وذلك يف جانفي 

اإلنضمام واملواقة على اإلتفاقية املتعلقة بالصندوق الدويل للتعويض عن أضرار التلوث  - 
 ). 59ص  2000شبايكي سعدان، ( ، 1998الزييت يف أفريل 

 . باملبادرة من أجل البيئة إحتضان اجلزائر للجنة املديرة املكلفة - 
ومت من خالل هذا اللقاء التعريف بأهم " نيباد" ضمن الشراكة اجلديدة للتنمية يف إفريقيا  

التحديات اليت تواجهها دول القارة يف االني البيئي والتنموي، وحتديد األولويات البيئية اليت جيب 
ومن بني هذه األولويات مكافحة . املستدمية التكفل ا قصد حتسني أوضاع البيئة وحتقيق التنمية

التصحر وتدهور وضعية األرض إىل جانب البحث عن السبل الكفيلة حلماية وتسيري املناطق الرطبة 
ومحاية البحار والشواطىء من التلوث واحلفاظ على املياه الصاحلة للشرب والذابات والنباتات، إىل 

ناخية ومحاية التنوع البيولوجي وكذا إستغالل الثروات جانب مكافحة تلوث اهلواء والتغريات امل
  .الطبيعية
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تنظيم اجلزائر يف شهر جوان ندوة عاملية ضمت املمولني الدوليني حيث مت عرض برنامج  - 
طموح حول النشاطات املوجهة للبيئة والتنمية املستدمية وساهم هذا  2012 – 2002عشري 

األساسية لإلستراتيجية اجلديدة للبيئة ومبخطط األنشطة ،  اللقاء يف تعريف شركاء اجلزائر بالعناصر
مع تقدمي خمتلف املشاريع املزمع جتسيدها، وكان رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقـة، قد 

من املوارد الضرورية  % 40مليون دوالر أي  400أكد يف هذه الندوة أن  اجلزائر رصدت 
  .2004 – 2001إطار املخطط الثالثي لإلنعاش اإلقتصادي لتمويل إستراجتيتها البيئوية يف 

مشاركة اجلزائر بشكل مكثف يف قمة جوهنسبورغ حول التنمية املستدامة حيث دعا فيها  -
ريودي (املصادق عليها خالل قمة األرض األوىل  21الوفد اجلزائري إىل ضمان تطبيق أجندة 

، تتضمن مجلة من التدابري ..رحية باتهبصفة تشاورية وبواسطة إلتزامات ص) 1992جانريو 
واإللتزامات املقررة بريودي جانريو لفائدة التنمية والنمو ومكافحة الفقر ومحاية البيئـة، ويعترب 

الشروق (تطبيقها من خالل برنامج عمل أحد األهداف األولية املسطرة لقمة جوهانسبورغ 
 ).4، ص 2003
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  :بدايات التغطية اإلعالمية للقضايا البيئية -1
  

ال يعترب اإلعالم عن قضايا البيئة حديث العهد، بل متتد جذوره يف ثقافات و عادات   
الشعوب القدمية، فمنذ أالف السنني كان مقتشوا األراضي الزراعية يف الصني ميرون على القول   

كذلك غهتم قدماء املصريني . ة و وسائل منع ذلكو يرشدون املزالرعني إىل تدهور التربة الزراعي
و تواصل هذا اإلهتمام يف العصور احلديثة ). زهرة اللوتس مثال(باحلدائق و الزهور و احلفاظ عليها 

حيث أنشئت مجعيات أهلية للحفاظ على احلياة الربية، وكان من نشاطتها إعالم الناس عن فوائد 
ذ أكثر من مائة عام بعض االت العلمية العامة اليت كذلك صدرت من. احلياة و ضرورة صوا

أولت البيئة الطبيعة إهتماما خاصا مثل جملة اجلغرافيا الوطنية يف أمريكا و اليت يبلغ توزيعها اآلن 
  .أكثر من عشرة ماليني نسخة يف مجيع أحناء العامل

  

و يعود ذلك اإلهتمام على و اهتمت أيصا وسائل اإلعالم يف القرن احلايل بالقضايا البيئية،   
النشاط اجلماهريي يف بلدان خمتلفة، فجمعيات صون الطبيعة و محاية احلياة الربية و الرأفة باحليوان 
وغريها،  مارست ضغوطا شديدة من أجل نشر رسالتها، و كان البد أن تتفاعل معها وسائل 

  .اإلعالم
  

عالم يف الستينات دور كبري يف إرغام و كان هلذا التآلف بني احلركة البيئية و وسائل اإل  
احلكومة األمريكية على إصدار أول قانون حلماية البيئة، و إنشاء و كالة محاية البيئة يف أواخر 

  ).131، ص 1991عصام احلناوي، (الستينات 
  

، 1972يف السبعينات، توج اإلهتمام بالبيئة بانعقاد مؤمتر استكهولـم بالسويـد سنـة   
احمللي         (بداية مضيئة يف هذا اال لتخرج بذلك قضية البيئة من حيزها الضيق  و الذي يعترب

إىل املستوى العاملي حيث أصبحت القضايا العاملية تطرح بإحلاح و بشدة ) و اإلقليمي و الوطين
ألجل تضافر اجلهود الدولية حللها، و يف ظل هذا احلدث التارخيي مل تتوارى وسائل اإلعالم عن 

على جانب أنه كان لـها و لضغط "هتمامها و زيادة اهتمامها أكثر فأكثر بالقضايا البيئية، ا
  ).131، ص 1991عصام احلناوي، ." (احلركة البيئية أثر كبري يف إقرار عقد هذا املؤتـمر

و تؤكد ذا اخلصوص كافة الدراسات و البحوث أن نقطة اإلنطالق يف اإلهتمام   
يئة قد بدات و تنامت بعد مؤمتر استكهومل الذي أكد على حق اإلنسان يف اإلعالمي بقضايا الب

اإلعالم البيئي، حيث أن وسائل اإلعالم املقروءة و املرئية و املسموعة تلعب دورا مركزيا يف 
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تشكيل الوعي البيئي لدى اجلمهور العام سواء يف إطار تزويده باملعلومات البيئية الصحيحة أو 
املواقف جتاه قضايا البيئة و أيضا يف حتديد األولويات البيئية على كافة تشكيل اجتاهات و 

  ).245، ص 1998أمحد حيىي عبد احلميد، (املستويات احمللية و اإلقليمية و الدولية 
  

و نشري يف هذا الصدد، إال أن فعالية و سائل اإلعالم و تطور أسلوب معاجلتها اإلعالمية   
بتنامي احلركة البيئية و تطورها،حيث أن هذه األخرية اختذت هذه للقضايا البيئية، قد تنامت 

مثل مجاعة (الصحافة اليومية و االت و اإلذاعة و التلفزيون منابر لعرض أرائها عن تلوث البيئة 
و مجاعة السالم األخضر املعروفة بنشاطها ) دولة 30أصدقاء األرض اليت هلا فروع يف أكثر من 

ل هذه اجلماعات البيئة حلبة السياسة، و أصبحت اإلهتمامات البيئية تتكامل الدويل، كما أن دخو
مع القضايا األخرى احمللية و الدولية اليت تشكل جزءا أساسيا من السياسة و يف بعض الدول أملانيا 

أو األحزاب السياسية اإليكولوجية، و يف " اخلضر"ظهرت األحزاب ... اإلحتادية، السويد و مصر
ظهرت العناصر األخرى داخل أحزاب سياسية قائمة، و هذا التسييس للبيئة صاحبه  دول أخرى

ظهور اإلعالم السياسي البيئي، فاخلضر أصبحت هلم صحفهم اليومية و األسبوعية، و اتسعت 
التغطية البيئية لتشمل جوانب مل تكن متداولة من قبل مثل املناداة برتع السالح و العالقة بني 

... ئة و التنمية وظهور ماعرفه املستهلكني اخلضر والدعاية للمنتجات املالئمة للبيئةالتسلح و البي
  ). 131، ص 1991عصام احلناوي، (إخل 

  

كذلك اهتمت الدول النامية بالقضايا البيئية إعالميا يف السبيعينات، حيث أخذت وسائل   
املنظم الذي يقوم به املقاولون يف اإلعالم يف اهلند و خباصة الصحافة يف إبداء قلقهم على التخريب 

  .جبال اهلمااليا
  

و حوايل اية السبيعينات، و بعد قيام حركة التجديد اليت مشلت الدميوقراطية بعد النكسة   
اليت أصابتها يف منتصف العقد نفسه، بدأ الصحفيون يف اهلند يطورون التحقيقات أو صحافة 

  .ئةالتقصي، و مشل هذا التطور بشكل واضح البي
  

، مت إنشاء مركز للصحافيني يتبادلون فيه الرأي حول املشاكالت البيئة، 1985و يف   
وكانت أول حماولة قام ا الصحافيون يف هذا الشأن، غري أن األمور مل تكن قد نضجـت بعـد 

  : سنوات و ذلك بسبب 3و كان ينبغي اإلنتظار 



 116

روق الغربية جلبال اهلند، أحيطت بدعاية واسعة أن املؤمتر و املسريات اليت نظمت من أجل إنقاذ احل
قامت ا وسائل اإلعالم، ويف املؤمتر الذي عقد حول املوضوع نفسه و الذي أقيم يف رامنايت جبوا، 
عرب ممثلوا وسائل اإلعالم اهلندية احلاضرون عن اقتناعهم بأن الوقت قد حان إلقامة احتاد 

  .للصحفيني خيتص مبشكالت البيئة
  

ن دفعة مهمة هلذا املسعى كانت قد صدرت من قبل عرب مؤمتر بانكوك، وكانت قد كما أ  
  .دعت إليه و نظمته اللجنة اإلقتصادية و اإلجتماعية لألمم املتحدة آلسيا و احمليط اهلادي

  

قدم مركز صحفي للبيئة يف اهلند طلبا للتسجيل طبقا لقانون تسجيل  1989و يف عام   
صحفي رغبتهم يف اإلنضمام هلذا املركز  100، وأبدى حوايل 1920 اجلمعيات و الشركات لسنة

و يهد هذا املركز إىل إرهاف حس الرأي . و قد جاءوا من خمتلف مناطق اهلند إال املنطقة الشرقية 
العام حول املسائل اخلاصة بالبيئة و تشجيع اإلنسياب احلر لإلعالم البيئي، كما يقوم بتنظيم 

ارات يف وسائل اإلتصال، و قد قرر ايضا التعاون مع اهليئات املهنية و حوارات مع أصحاب القر
و قد ساعدت الرحالت الدراسية اليت يقوم ا هذا ... اجلمعيات العلمية و التجارية و املؤمترات،

غري أن أهم نشاط يقوم به هي الدراسات املنتظمة حول تغطية وسائل اإلعالم . املركز الصحفيني
  ).174، 173، ص ص 1991خليل صابات، . (ية وتزويد أعضاءه بالبياناتاملشكالت البيئ

  

غري أن ما جيب اإلشارة إليه عند حديثنا عن تغطية وسائل اإلعالم للقضايا البيئية يف الدول   
  .النامية، أن هذه التغطية مل تكن ذات فعالية كما هو الشأن يف الدول املتقدمة

  

م يف الدول النامية قد أخفقت إخفاقا كبريا يف نشر فقد أوضحت عدة دراسات أن اإلعال"  
الوعي البيئي خاصة يف املناطق الريفية، ويرجع هذا لعدة أسباب أمهها سيطرة احلكومات على 

و كذلك ضعف الربامج اإلعالمية .) مما حيد و حيدد من املواد اإلعالمية املختلفة(وسائل اإلعالم 
  .بيئة إىل إحتاد وسائل اإلعالم الغري التقليدية لتوصيل رسالتهمالبيئية، مما دفع جبماعات محاية ال

كما أوضحت أيضا ذا اخلصوص، دراسة لليونسكو عن تأثري التعليم الصحي و التغذية يف   
أن البائعني املتجولني الذين يبيعون األعشاب الطبية هلو تأثري قوي يف توصيل رسالة *  سري النكا*

ذلك فعالية من يقومون باأللعاب البهلوانية و قارعي الطبول كذلك جند محاية البيئة على جانب ك
أيضا املسرحيات، األغاين و الرقص الشعيب و اليت تعد أكثر تأثريا يف نيبال و بعض مناطق اهلند، 

  ).133، ص 1991عصام احلناوي، .(لفيليبني و أندونيسيا، تايالندا
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و شكلت ، النظري بإختالف التخصصات العلمية رغم أن القضية البيئية قضية طرحت يف التراث
حمور النقاش يف املؤمترات و الندوات العلمية إال أن ذلك كانت فعاليته حمدودة التأثري وهذا بسبب 
بدخول وسائل اإلعالم كشريك آخر أعطى دفعا جديدا لقضية البيئة و أخرجها من حيزها الضيق 

  إىل قضية يومية تشغل بال املواطن   
لى احلكومات لدفعها إلختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية البيئة باملقابل كانت فعالية التغطية ضغط ع

اإلعالمية للقضايا البيئية يف الدول النامية ضعيفة بسبب ضعف إمكانياا و سيطرة احلكومات على 
  .وسائل اإلعالم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 118

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ية للقضايا البيئيةسلبيات و تناقضات االتغطية اإلعالم -2

  

تفاعلت وسائل اإلعالم بشكل ملحوظ مع احلركة البيئية يف الستينات و السبيعينـات      
و حىت مع املشكالت البيئية اليت كانت حتدث حيث تقوم بتغطيتها إعالميا، إال أنه يالحظ على 

اليتها يف نشر وتنمية هذه التغطية الكثري من السلبيات و التناقضات، و تؤدي إىل ضعفها و عدم فع
هذه  1979الوعي البيئي ألفراد اتمع و هذا نلتمسه يف تقرير جلنة كيمي الذي نشر يف عام 

  :اللجنة شكلها الرئيس جيمي كارتر لتقصي احلدث و أثاره و لقد قدمت عدة حقاءق منها
ثل فأحداث م" حدث مثري"إن التغطية اإلعالمية لقضايا البيئة ترتبط أساسا بوقوع  -1

،        1963، أو يف نيويورك عام 1952الضباب القاتل الذي حدث يف لندن عام 
، أو غرق ناقلة )1976انفجار مصنع كيماويات يف إيطاليا عام (أو حادث سيفريزو 

و غريها ... 1984، أو حادث بوبال يف اهلند عام 1978النفط أموكو كاديس عام 
ونفس الشيء . ة وقتية سرعان ما توقفتمن األحداث، قد لقت تغطية إعالمية واسع

يف " الذرة من أجل السالم"حدث، عندما تعلق األمر بتغطية ملشروع الرئيس إيزاور 
  .اخلمسينات



 119

إن التغطية اإلعالمية للحدث البيئي غالبا ما تركز على أثاره السلبيـة و خسائـره،    -2
حيات بعض املسؤولني أو و غالبا ماتكون هذه التغطية سطحية معتمدة أساسا على تصر

 .بعض من ذوي اخلربة
ناذرا ما حتدث متابعة للحادث بعد وقوعه، و ناذرا ما حياول اإلعالم تغطية أسباب  -3

احلادث من الناحية اإلعالمية، إذ نترك اجلماهري دون إحاطة علمية واضحة عن أسباب 
ع مثل هذه أي نترك دون خلق وعي بيئي قد يؤدي إىل جتنب وقو(احلادث و تبعاته 

 ).134، ص 1991عصـام احلناوي، . (األحداث مستقبال او احلد من أثارها
  

و بوجه عام فإن دور وسائل اإلعالم قائم على رد الفعل أكثر من ابتكاريا، فالتغطية تعلو     
قد تكون كوارث فعلية أة كوارث حمتملة الوقوع " أحداث مثرية"و بط استجابة لـ 

  ).260، ص 1992مصطفى كمال طلبة، (
  

يؤدي إىل عدم دقة األخبار " باحلدث املثري"كما أن تركيز وسائل اإلعالم على ما يعرف   
املقدمة حول قضايا البيئة، و غالبا ال توضح هذه القضايا بطريقة سليمة، مما يفسح اال 

  .لتكهنات و التفسري الغري سليم السيما عند غياب املعلومات األساسية
  

عن عدد  -و بالتايل أمهيته اإلعالمية–م وسائل اإلعالم على خطورة احلدث و يكون حك  
ضحاياه و أضراره املادية ، فيتم التركيز على احلوادث الكبرية و الناذرة الوقوع بالرغم من أن 
ضحاياه أقل بكثري من احلوادث العادية و الكثرية احلدوث فضال على أن خطورة الكارثة ال 

قيمتها اإلجبارية بل توجد عوامل إقتصادية و سياسية تتدخل يف عملية تدل بالضرورة على 
كما أن الرتوح الطبيعي ). 135، 134، ص ص 1991عصام احلناوي، (التغطية اإلعالمية 

لوسلئل اإلعالم حنو ما هو مأسوي فإمنا يعين هذا، أن املعلومات املقدمة من طرف وسائل 
 كافية، فعندما يرد نبأ عن خطر بيئي ما، ينصب التركيز اإلعالم حول املخاطر البيئية تكون غري

عادة على مالحمه األكثر إثارة للفزع، كما أم لغة اخلرب الصارخة أي الكلمات و الصور 
املستخدمة يف نقل املعلومة تترك هي األخرى جماال للتأويل السيما يف غياب املعلومات 

  ).260، ص 1992مصطفى كمال طلبة، . (األساسية
  

و بالتايل، مل تكن هذه التغطية يف أغلب األحيان ذات مردودية و فعالية، ألا كانت وقتية   
تنتهي بانتهاء اخلطر البيئي، فال نتوقع منها أن تساهم يف تنمية الوعي البيئـي لألفـراد، 
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و أن الصحفيني أغلبيتهم حسب ما أوضحته دراسة مفصلة أجريت يف الواليات "السيما 
مريكية، ليست لديهم احلساسية أو اإلهتمام الكايف بالقضـايا البيئيـة، و معظمهم املتحدة األ

لديهم خربة قليلة باملوضوعات املختلفة و من مث يواجهون مشاكل متعددة يف عرض 
  ."املوضوعات البيئية، و أغلبها موضوعات علمية تتطلب مهارات خاصـة و خربة واسعة

  

ة إىل اإلعتماد على أراء بعض اخلرباء و على ما متدهم به و يلجا الصحفيون يف هذه احلال  
املؤسسات املعنية من موضوعات مما يؤدي يف حاالت كثرية إىل عدم عرض احلقائق من منظور 

كما أن وسائل اإلعالم حتولت يف . سليم مما يؤدي على تقلص ثقة اجلمهور يف وسائل اإلعالم
أقامت مكاتب عالقات عامة هدفها إمداد  بعض الدول على أداة دعاية لشركات عمالقة

وسائل اإلعالم باملعلومات اليت تريد إبرازها و للرد على اإلنتقادات املوجهة لنشاطتها املختلفة، 
و ذلك مل تعد تعرب وسائل اإلعالم عن مصاحل اجلمهور، و يف الصدد صرح رئيس أكادمية 

بأن اإلجتاهات غري العلمية أصبح تتغلغل " فيليب هاندر"العلوم يف الواليات املتحدة اإلمريكية 
أن " رونالد رجيان"املستشار العلمي للرئيس " جورج كيورت"بدرجة كبرية يف اإلعالم، 

عصام (املراسلني الذين يقومون بتغطية األخبار العلمية و التكنولوجية يتعمدون تشويه احلقائق
  ).137، 136، ص ص 1991احلناوي، 

  

السلبيات اليت ميزت التغطية اإلعالمية للقضايا البيئية تساهم بدرجة عن هذه التناقضات و   
كبرية يف التقليل من فعالية وسائل اإلعالم و مسامهتها يف تنمية الوعي البيئي لألفراد بإعتبار 

  .ذلك خطوة حتمية حلماية البيئة و صيانتها
  

على األثار السلبيـة و فاإلعتماد على أسلوب اإلثارة يف عرض احلدث البيئي، و التركيز   
و ما إىل ذلك مما ذكرا يفقد الرسالة اإلعالمية فعاليتها و قدرا التأثريية على ... اخلسائر

  .الشعور و املعرفة و السلوك
كما على الصحفي ان يبدل جهدا متواصال إلعالم اجلمهور و ان يزيد باستمرار وعيه   

ة على فهم املعلومات الفنية و العلمية شديدة بالبيئة كما بتعني عليه ان تكون لديه القدر
دون ان تغيب ... التخصص، و ان يستطيع الكتابة عنها بأسلوب بسيط يالئم مجهور القراء

و تعد هذه االخرية ميزة الصحفي ... و ان تكون له خلفية علمية... عنه أي حقيقة علمية 
صل على املعلومات عن طريق قراءة املهتم مبسائل البيئة، و لكن مثل هذا الصحفي ميكن أن حي

  . املوضوعات اليت تنشرها املنظمات الدولية املختلفة مثل برنامج االمم املتحدة للبيئة
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  )124،  123، ص ص 1992تو، . ج.هستر، واي الن. ل.ألربت ( 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :التغطية اإلعالمية و الوعي البيئي يف العامل -3

  

ا يف مواجهة املشكالت البيئية اليت أصبحت ذات طابع عاملي، يعد الوعي البيئي عامال حامس  
و قد حاول بعض علماء اإلجتماع ، ال تؤثر يف نوعية احلياة فقط بل دد بقاء اجلنس البشري

املهتمني بالقضايا البيئية البحث عن سالح أقوى و أكثر فعـالية و إستـمرارا من القـوانني 
تغالل اإلنسان للموارد و صيانة البيئة و هذا السالح هو و التشريعات و ينجح يف تنظيم إس

و يقصد به الوصول باإلنسان إىل درجة من اإلدراك الواعي بكيفية التعامل مع ، الوعي البيئي
فهو بذلك اإلحساس بروح املسؤولية ، البيئة مبا يصوا و حيافظ على صحة األفراد و سالمتهم

  ).385ص ،  2003، حفظي إحسان( اخلاصة و العامة حنو البيئة
و توج هذا ، و قد إنبثق اإلهتمام بالوعي البيئي مع نتامي اإلهتمام بالبيئة منذ الستينات

اإلهتمام بانعقاد الكثـري من املؤتـمرات  و الندوات، اليت كانت تؤكد دوما على ضرورة 
  .اإلعالم إجياد الوعي البيئي و تنميته من خالل استخدام وسائل متنوعة أبرزها وسائل
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،يعترب  1972إذ جند أن مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية الذي عقد يف استكهومل يف عام   
  . البداية العاملية للوعي البيئي

يف " تبليس"، نظمت اليونسكو مع برنامج األمم املتحدة للبيئة مؤمتر 1988و يف عام   
  :هلذا املؤمتر ما يلي اإلحتاد السوفيايت سابقا، و جاء يف التقرير اخلتامي

و لضمان ... أن احلاجة ماسة لربامج يف التربية البيئية لتوعية اجلمهور العام و تعريفه بيئته"
املشاركة النشطة من اجلمهور يف حل املشاكل البيئية يف اتمع املعاصر و تلعب وسائل اإلعالم 

وسائط املثالية للوصول إىل أوسع قاعدة دورا هاما يف نشر وتدعيم التربية البيئية، إذ أا متثل ال
  ."مجاهريية ممكنة

ساحل العاج حتت اسم " ياموسكرو"إجتماعا يف  1989يف " اليونسكو"و عقدت أيضا   
املؤمتر الدويل للسالم يف عقول البشر، ربطت فيه بني السالم و تصفية الصراعات من ناحية     

  .ني هذين احلدثني و اإلعالم من جهة ثالثةو بني احلفاظ على البيئة من ناحية أخرى، و ب
  :موضوعه الربئيسي تتمثل فيما يلي

إستغالل طاقة اإلعالم و وسائل اإلتصال و قدرا  اجلبارة و سطوا البالغة على عقول " -1
البشر و وجدام، يف إقناع اجلميع بأن حتقيق السالم و محاية البيئة، حفاظا على مستقبل البشرية 

حلديثة من التدمري و اإليار أو على األقل من التدهور،  و التأثري لن يتم إال باإلقناع و حضارتنا ا
و التوجيه عرب تلك اآللة السحرية اليت تسمى وسائل اإلعالم و اإلتصال، اليت منحتها ثورة 
 املعلومات و التكنولوجيا سحرا و تأثريا كبريا، لتبقى هي القادرة على الوصول بسرعة فائقة إىل

العقول و الضمائر و املشاعر، تغزو و حترك و تؤثر، و تؤسس اإلطار الواسع لتلك الثقافة املطلوبة 
 ".ثقافة السالم يف العقول و األفهام"املرغوبة 

مؤمتر ريو    22/03/1990يف  44/ 228القرار رقم (و قد أوصت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
أن يؤكد على التربية البيئية، خصوصا بالنسبة لألجيال ). 1992دي جانريو عند انعقاده يف حزيران 

حممد صفى الدين أبو .(الشابة، وكذلك على اإلجراءات األخرى لزيادة الوعي بقيمة البيئة
  ).16ص، 1991،العز

وعلى املستوى العريب كان هناك أيضا إهتمام بالقضية البيئية من خالل عقد ندوات و مؤمترات 
و جاء هذا اإلهتمام كنتيجة ، ي البيئي و دور وسائل اإلعالم يف تنميتهحتث على نشر الوع

إلستحفال املشكالت البيئية يف ظل إنتشار الفقر و إرتفاع نسبة األمية و تدين اخلدمات اإلجتماعية 
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واختالل العالقة بني السكان و املوارد الطبيعية وكل هذه العوامل سامهت يف تنوع و تشعب 
  .ة يف خمتلف البلدان العربيةاملشكالت البيئي

اإلعالن العريب عند البيئة و التنمية الصادر عن املؤمتر العريب الوزاري األول "و قد دعا   
إىل دعم الوعي البيئي، كما دعا البيان املشترك الصادر عن املؤمتر العريب الوزاري ) 1986تونس (

من خالل برامج البحث (إىل القيام  1991عن البيئة والتنمية الذي عقد يف القاهرة يف سبتمرب 
بزيادة الوعي العام بالتراث البيئي   و الثقايف و ) العلمي و التعليم و التدريب و نشر املعلومات

فهم و تشجيع اتمع، و خاصة املرأة، على اختاذ موقف إجيابية جتاه البيئة، و التأكيد على ضرورة 
، ص 1991حممد صفى الدين أبو العز، . (مج محاية البيئةتعزيز آليات املشاركة اجلماهريية يف برا

18.(  

أعماله يف اسكندرية يف عام ... كما عقد مؤمتر اإلعالم العريب و دوره يف تنمية الوعي البيئي
، و ناقش يف جلساته السياسية  و اإلعالمية العربية يف جمال البيئة و دور اإلعالم العريب يف 1999

  .تنمية الوعي البيئي
نادية مكرم عبيد وزيرة الدولة لشؤون البيئة أن اإلعالم هو شريك أساسي /و قد أكدت د  

يف عملية التنمية البيئية املتواصلة و أن جهود اإلعالم املبذولة من أجل البيئة ملموسة و الخيفى على 
  .ديثةأحد ما يتطلبه تناول القضايا البيئية املعقدة من تعامل وسائل تكنولوجيا املعلومات احل

  
  

و أشارت أيضا إىل أمهية دور اإلعالم يف املسامهة يف إجياد مزيد من جتمعات و شبكات   
اإلعالم بوسائله املختلفة يف كل التخصصات، يف حماولة إلدماج البيئة يف احلياة اليومية للفرد 

  ). 74، ص 1991املدينة العربية، (
تأكيد على أمهية اإلعالم و دوره يف التوعية و بالتايل أسفرت هذه الندوات و املؤمترات على ال

بالقضايا البيئية و ذلك من خالل تزويد الفرد باملعلومات البيئية و املفاهيم و تكوين اإلجتاهات 
اإلجيابية اليت حتكم سلوكهم إزاء بيئتهم متكنهم من التصرف الصحيح عند مواجهة املشكالت 

درة الصحفي على صياغة رسالة إعالمية فعالة و ذات و يبقى ذلك مرهون بق، البيئية اليت تعترضه
مردودية إقناعية يتفاعل معها الفرد، و تؤثر فيه، و هذا التأثري يساعد على تبين سلوكات إجيابية 

أن الدراسات على اختالفها تشري إىل أن سلوك اإلنسان املدمر "إزاء املشكالت البيئية، السيما و 
من قصور الوعي البيئي لديه و جهله و عدم درايته الكافية بالبيئة           للبيئة يف الغالب يكون نابعا 

و نظامهما الدقيق و كذلك القوانني و العالقات القائمة بني خمتلف عناصر البيئة كاألرض       
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أو التربة و املاء و اهلواء و غريها ما يشتمل عليه من مكونات عضوية أو غري عضوية و موارد 
، ص 2000حممد معوض، ." (جتماعية و غريها و اليت جتعل من البيئة نظاما متوازنامادية أو ا

101.(  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :التغطية اإلعالمية و الوعي البيئي يف الدول العربية -4
  

لقد تبنت الدول العربية النموذج التنموي الغريب الذي جتاهل البعد البيئي متاما دف اخلروج 
وى املعيشة و زيادة الدخل القومي و توفري مناصب الشغل إال أنه من التخلف و حتسني مست

نتج عن هذه التنمية مشكالت بيئية مرتبطة بالتصنيع إىل جانب مشكالت بيئية نتيجة لعوامل 
  .التخلف و املمارسات السلبية لألفراد إجاه البيئة
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إذ ال ، م مل يكن فعاالو رغم استمرار و تزايد درجة التدهور البيئي إال أن دور وسائل اإلعال
  .ختتلف التغطية اإلعالمية للقضايا البيئية يف الدول العربية عن نظريا يف الدول الغربية

  

، وغالبا ما يركز على القضايا العامة نقال عن "فهي تعتمد أساسا على احلدث و اخلرب املثري
كانت القضية املثارة يف اإلعالم  فإذا... اإلعالم الغريب، و نادرا ما تتناول قضايا حملية أو قومية

الغريب هي ثقب األزون فوق القطب اجلنويب فإننا جند هذا املوضوع حيتل مركز الصدارة يف 
اإلعالم العريب، و كثريا ما يتم تناول هذه القضايا بترمجات تتسم باألخطاء العلمية و التشويه،      

بني ثقب األوزون و بني ارتفاع درجة و هذا ماحدث يف إحدى الصحف القاهرية، عندما أخلط 
  ."حرارة اجلو

  
  

فضال على عدم الدقة يف عرض املوضوعات، فإن معظم الصحف العربية تعرض أخبار   
و ليست موضوعات حتليلية تناقش فيها أسباا و طرق عالجها،          " أخبار"البيئة على أا 

أي أنه يدخل يف إطار (ة أو أجنبية و بعض هذه األخبار تنشر بدعم مادي من هيئات دولي
  ).اإلعالنات املدفوعة األجر

  

كما تتعرض وسائل اإلعالم للقضايا احمللية و القومية إذا ما أثريت سياسيا أو عند و قوع   
ففي مصر مثال أعطيت تغطية إعالمية لعدد من القضايا البيئية كالصرف الصحي، . حدث مثري

ضايا، إال أن ما نشر عنها عرب عن وجهات نظر اجلهات الرمسيةو تلوث مياه النيل و غريها من الق
القلة من الراي اآلخر وجدت هلا مكانا يف صحف املعارضة، وبني اجلهات الرمسية    و القلة 
املعارضة مل حتاول إدماج الرأي العام و إحاطته باحلقائق العلمية دف نشر التوعية البيئية و حثه 

  ).141، 140، ص ص 1991عصام احلناوي، (يف مواجهة القضايا البيئية على املشاركة الفعالة 
و يف دول اخلليج مل تم و سائل اإلعالم بالقضايا البيئية إال يف السبعينات و الثمانينات     

و التسعينات السيما بعد ظهور التصنيع و التسرب النفطي يف مناطق متعددة يف منطقة اخلليج 
و الصراعات و من أخطرها احلرب العراقية و اإليرانية و كذلك حرب العريب، وكذا احلروب 

الكويت، مما أدى إىل تلوث ذي أبعاد بيئية خطرية يف املاء و اهلواء و التربة مما يشكل حتديا 
  .حقيقيا يف منطقة هامة من مناطق العامل

 

فة اخلليجية كما أشارت الدراسات السابقة إىل قصور وسائل اإلعالم بصفة عامة و الصحا  
بصفة خاصة يف اإلهتمام باملشكالت و القضايا البيئية، كما كشفت الدراسات اخلليجية      
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و منها دراسة حتليلية لعينة من الصحف و االت السعودية أا ال تسهم كثريا يف رفع مستوى 
  .الوعي البيئي

  
  

منها املرئية          يف دراسات خليجية أخرى، أشارت إىل ضعف وسائل اإلعالم السيما  
  .و املسموعة حنو القيام بدورها يف التوعية البيئية

  

أما الدراسة اإلستطالعية اليت قام ا املعهد العريب إلمناء املدن، فقد اشار إىل عدم وجود   
جهد إعالمي دائم و منظم لتوعية أفراد اتمع العريب باملشكالت البيئية، و منها التخلص من 

و أغلب وسائل اإلعالم تثري القضايا البيئية على حسب مناسباا فإن انتهت املناسبة القمامة، 
  .ال جتد تغطية إعالمية هلذه القضية

  
  

كما أشارت أيضا إحدى الدراسات اخلليجية احلديثة اليت اهتمت يتحليل مضمون مخس   
من أبو ظيب خالل صحف خليجية باإلضافة إىل برامج إذاعة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

  :ثالثة شهور متصلة إىل عدد من املالحظات اهلامة منها
قلة القضايا البيئية بشكل عام يف الصحف اخلليجية و إذاعة اإلمارات،    قتصارها    - 1

على التغطية اإلخبارية اخلاصة ببعض أخبار التلوث الناجم عن حرب اخلليج    و بعض 
  .القضايا البيئية العاملية

كانت التغطية اإلعالمية متقلبة و غري مستمرة خالل مدة الدراسة، و ال تقدم    -  2
تفسريا وافيا للمصطلحات العلمية و املتخصصة اليت وردت فيها، و خلت من أي رأي حنوها 
كما افتقدت للتقسيم املوضوعي و مل تتعرض التغطية للبعد البيئي من القضايا التنموية احمللية، 

اسة ايضا إىل وجود عدم توازن بني املوضوعات املطروحة عاملية أو حملية،   كما توصلت الدر
من إمجايل ما ينشر من أخبار بيئية، كما كان  %20و قلت نسبة التغطية احمللية إىل حوايل 

هناك تركيز يف التغطية على العواصم و أهم املدن، و متيزت بتغطية اجلوانب الرمسية املرتبطة 
  ).105، 103، ص 2000حممد معوض، (لبيئية ببعض املوضوعات ا

  

و من خالل إستعراضنا هلذه الدراسات املتعلقة بواقع التغطية اإلعالمية للقضايا البيئية يف 
الدول العربية نصل إىل حقيقة هامة ان اإلعالم العريب ال زال دوره ضعيفا يف نشر و تنمية 

يرجع بالضرورة إىل ضعف فعالية النظام  الوعي البيئي ألفراد اتمع العريب و هذا القصور
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اإلتصايل و قلة التعرض للقضايا البيئية و مشكالا و حتليلها و تفسريها من طرف الصحفيني 
اللذين تقل خربم حول هذه القضايا البيئية إىل جانب وضعية و موقع هذا النظام يف اتمعات 

  .العربية اليت مازالت حتت سيطرة احلكومات
  

ا يأسف له فإن احلوار حول أي من قضايا البيئة القومية يبدأ فجأة مث ينتهي فجأة    مم" و 
و تبفى الغالبية من الناس حيارى مل تفهم إال القليل من التغطية اإلعالمية و ال تعرف ما إنتهى 

بذلك أخفقت التغطية اإلعالمية يف خلق و تقوية الوعي البيئي ، و حث اجلماهري . إليه االمر
لى املشاركة الفعالة يف معاجلة القضايا املختلفة ، و بذلك اصبحت الظاهرة السائدة يف معظم ع

و ال خيتلف التلفزيون كثريا ... الدول العربية هي ترك االمور إىل احلكومة لتتصرف مبعرفتها
عن الصحف الرئيسية يف معاجلة قضايا البيئة، اإلختالف اجلوهري هو حماولة التلفزيون حشر 

  ).141، ص 1991عصام احلناي ، ( وضوع البيئة يف برامج خمتلفة م
غري أن احلكومة وحدها ال ميكنها احلفاظ على البيئة بل يتطلب مشاركة األفراد مجيعا 
لتنفيد املشروعات و الربامج املسطرة حلماية البيئة و احلفاظ عليها باعتبار أن قضية البيئة قضية 

كلهم و ال ميكن إلقاء مسؤوليتها على عاتق الدولة وحدها مهما  جمتمعية ختتص بأبناء اتمع
ذلك ألنه حىت يف حالة قيام الدولة باختاد اإلجراءات الكفيلة حبماية ، بلغت إمكانيات الدولة

  ) 130ص ،  1997، عبد الرمحن حممد عيسوي( البيئة فإن ما تبنيه الدولة يدمره األفراد 
فراد يف احلفاظ على البيئة فعالة كلما ساعد ذلك يف و بالتال كلما كانت مشاركة األ

مواجهة املشكالت البيئية و التقليل من خماطرها و لوسائل اإلعالم دور كبري يف تنمية الوعي 
  . البيئي لألفراد و دفعهم للمشاركة يف احلفاظ على البيئة و صيانتها

شعيب و احلكومي مع عدم و قد أدى التطور البطيء  يف الوعي البيئي على املستويني ال
  املباالة باملظاهر السلبية املرئية و النفسية للتلوث و غريه من اشكال التدهور، إىل عدم اإلكتراث 
بإجتاهات الرأي العام عند إعداد خطط و برامج محاية البيئة، و على الرغم من أن الوعي 

ساتية الزالت ال تسمح مبساءلة اجلماهريي يف الوطن العريب يزداد تدرجييا إال ان اآللية املؤس
صانعي القرار من جانب اجلماهري أو اجلماعات األهلية املعنية باحلفاظ على البيئة، و بالرغم من 
احملاوالت اجلادة ألجهزة محاية البيئة و الصحة العامة و التعليم و اإلعالم، لنشر و تعميق الوعي 

الفعل السليب لدى القطاعات العريضة من اجلماهري  البيئي، إال ان االحوال املتدهورة للبيئة و رد 
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حممد صفا الدين أبو العز، . ( يدل على ان التوعية البيئية ال زالت تواجه العديد من املشكالت
  ).19-18، ص ص 1991

  
وحتتاج الدول العربية حلل مشكالا البيئية إىل وسائل اإلعالم ال سيما منها الصحافة 

تأثري واإلقناع وهذا ملواكبة ومساندة خططها وبراجمها املسطرة حلماية املكتوبة اليت حتدث ال
البيئة  وتعمل أيضا على دفع األفراد للمشاركة يف تنفيد هذه الربامج وال ميكن حتقيق جناح هذه 

  .الربامج يف ظل إحجام األفراد عن املشاركة 
       

شكالا يف اجلزائر، فإا ال ختتلف عن و بالنسبة لواقع التغطية اإلعالمية للقضايا البيئية و م
مثيالا يف الدول العربية، و حسب الواقع اإلعالمي يف اجلزائر نالحظ من خالل متابعة برامج 

تبث كل يوم االحد على الساعة " البيئة و اتمع"التلفزيون اجلزائري وجود حصة حول 
عرض من خالهلا السلوكات السادسة حتاول هذه احلصة تقدمي سلسلة من الربورتاجات ت

  .السلبية للمواطن اجتاه البيئة مرفقة بتدخالت املسؤولني
  

تتطرق فيها للقضايا " نظرة على الطبيعة"كما تبث فقرة ملدة دقائق يف حصة  صباحيات 
البيئية و مشكالا و مواضيع متفرقة و انشطة و جهود الدولة يف جمال محاية البيئة يومي اإلثني 

و قام التلفزيون  بالتغطية اإلعالمية لكارثيت الزلزال و الفياضانات نظرا لتعرض و اخلميس، 
  .اجلزائر هلما، و لكن سرعان ما توقف احلديث عنهما ائيا بعد إنتهاء اخلطر

  

و احلال ال خيتلف متاما عن واقع املمارسة اإلعالمية الصحفية، هذه االخرية غالبا ما يطغى 
ا للقضايا البيئية و مشكالا، رغم اننا جند أن جريدة الشروق القالب اخلربي عند عرضه

خصصت صفحة خاصة حول البيئة يوم اإلثنني مفتوحة جلميع املهتمني بالبيئة، كما خصصت 
صفحة خاصة بالبيئة أيضا مفتوحة  2004إبتداءا من شهر جانفي  le matin أيضا جريدة

  . جلميع املهتمني بالبيئة
ليلة يف ظل ندرة البحوث العلمية اليت تتناول اوضاع اإلعالم البيئي يف و تبقى مالحظاتنا ق

                                                       .                  اجلزائر
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  متهيد
أحد املصادر اليت تساهم يف تنمية ) الوطنية و اجلهوية (تعترب الصحافة املكتوبة بنوعيها   

كتحديد اهلدف، : الوعي البيئي ألفراد اتمع، إال أن ذلك يبقى مرهونا بتوفر عوامل التأثري 
احبة حتديد اجلمهور املستهدف، مــضمون الرسالة اإلعالمية و األساليب اإلقـنـاعية املص

و كل هذه العوامل جمتمعة بإستطاعتها أن تصنع الظروف .هلا و القالب الذي تعرض من خالله
املالئمة اليت ميكن يف ظلها تنمية وعي األفراد بيئيا من خالل تزويدهم باملعلومات البيئية 

  .الصحيحة و الكاملة و تكوين إجتاهات إجيابية اجتاه البيئة
  

ذه العوامل بالتفصيل ، مع تبيان دور الصحافة املكتوبة و يف دراستنا هذه، نتطرق هل  
يف تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع و املعوقات اليت تعترضها      ) الوطنية و اجلهوية ( بنوعيها 

  .و السبيل ملواجهة هذه املعوقات
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  : عوامل التأثري – 1
  

يف تنمية الوعي البيئي لدى أفراد اتمع ، إال أن  من املسلم به أن لوسائل اإلعالم دور  
و تتمثل . حدوث ذلك بيبقى مرهونا بتوافر عوامل معينة تساعد على إحداث اإلقناع و التأثري 

هذه العوامل يف حتديد اهلدف، حتديد طبيعة اجلمهور املستهدف، إختيار الوسيلة اإلعالمية ، 
 و كل هذه العوامل. ذلك بناء رسالـة إعالمية مقنعةإختيار القائم باإلتصـال، إضافـة إىل 

  :أو الشروط نتطرق إليها بالتفصيل يف دراستنا          
  

 : حتديد اهلدف 1-1
  

  

رغم تزايد الوعي البيئي يف الدول النامية يف السنوات االخرية نتيجة إلنتقال املعلومات   
طنني تعد البيئة املخاطر اليت دد البيئة عن قضايا التلوث، إال أنه ال تزال قطاعات كبرية من املوا

و إزاء .  غري مفهومة من جانبهم فضال على الالمباالة من طرف املسؤولني و رجال الصناعة
   .هذه الوضعية ، يتطلب نشر و تنمية الوعي البيئي من خالل وسائل اإلعالم يف الدول النامية

  

ية بطريقة عشوائية، بل يستلزم أوال حتديد و ال تتم هذه املعاجلة اإلعالمية للقضايا البيئ  
األهداف اليت تسعى إىل حتقيـقـها فباإلضافـة إىل العـمل على زيادة املعرفة بالقضايا البيئية 
و خلق و عي باملشكلة ، حناول أيضا خلق إجتاهات جديدة اجتاه البيئة ، و يف نفس الوقت 

  ).و املعنيني بعملية التنميةخاصة رجال الصناعة ( نسعى لتغيري إجتاهات البعض 
كما نتطلع إىل التاثري على السلوك و قد تسعى لتحقيق كل هذه األهداف اتمعة يف آن واحد، 
وقد نركز يف مرحلة معينة تسليط الضوء فقط على مشكالت البيئة إلثارة إهتمام اجلماهري 

  .اذ القرارو قد يكون هدفنا الرئيسي تغيري سلوك املسؤولني عن اخت. بشكل عام
جيهان رشيت، (و اجلدير بالذكر أن كل هدف نسعى لتحقيقه يتطلب معاجلة إعالمية خمتلفة 

  )151،152، ص1991
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  :حتديد مجاعات اجلمهور املستهدف 1-2
  

  

نظرا ألن اجلمهور كبري ومتنوع، على القائم باإلتصال حتديد مجاعات اجلمهور 
  .و إيصاهلا له بوسيلة معينة املستهدف و ما يناسبه من رسالة إعالمية

  

فإذا كنا بصدد توجيه رسالة بيئية للجمهور العام، يتطلب استغالل إمكانيات اإلتصال   
للتعريف باملشكالت البيئية و ما يتطلب على الفرد القيام به لعالج هذه املشكالت، فمن 

لكي ميارس الضغط الضروري إذن تقدمي للفرد كل املعلومات الضرورية حول القضايا البيئية، 
على املسؤولني لتبين سياسات تنموية غري مضرة بالبيئة كما قد يلجأ بعض أفراد اجلمهور إىل 
تكوين مجاعات ضغط ملتابعة املشكالت البيئية بشكل يتسم باإلستمرار و لتنظيم و تعبئة 

  .اجلماهري لتبين مواقفها
  

العاملني يف اإلعالم و صانعي : يف حني إذا تعلق األمر جبماعات اجلمهور اخلاصة مثل   
القرار و رجال الصناعة و اخلرباء يف املعاهد العلمية ، فإن هلم دورا كبريا يف حتقيق أهداف 

فنجد أن تفهم العاملني يف وسائل اإلعالم للمشكالت البيئية جيعلهم يقدموا . السياسة البيئية
  .على السلطة معلومات حوهلا و حلول هلا للجمهور، مما يساهم يف الضغط

  

أما بالنسبة لصانعي القرار و كبار العاملني يف الدولة و قادة نقابات العمال و رجال   
الصناعة فلهم أمهية خاصة كجمهور مستهدف، باعتبار أن سلطة صنع القرار يف أيديهم، و إن 

تأثري على أمكن الوصول إليهم باملضمون العلمي يزداد إحتمال تبين سياسة سليمة بيئيا و ميكن ال
  . سلوكهم
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كما أن مناقشة القضايا البيئية من طرف املتخصصني و اخلرباء و توضيحها يف الندوات،   
ميكن توفري مادة علمية لوسائل اإلعالم و إستفادة صانعي القرار من هذا املضمون العلمي، 

حول فضال على إمكانية اتمع العلمي من ترمجة املشاعر الغامضة للقلق اجلماهريي 
و جتدر اإلشارة . املوضوعات البيئية غري املؤلوفة أو غري املتبلورة و حتويلها إىل قضايا فنية حمددة

إىل أن مجاعات الضغط تلعب دورا أساسيا يف توفري املعلومات، و هي مكونة عـادة من خرباء 
  .أو يوجهها خرباء

  
 هلا أمهية كبرية و ال بد و جند أيضا االطفال و طلبة املدارس من مجاعات اجلمهور اليت  

من التركيز عليهم، باعتبار أن التأثري يكون سهال على األطفال أكثر من الكبار و بإمكان 
، 1991جيهان رشيت ، . ( األطفال الضغط على أولياء أمورهم للمحـافظة على البـيـئـة

  ). 153-152ص 
  

ن مجاعات اجلمهور اليت هلا باإلضافة إىل االطفال و طلبة املدارس، فإن النساء أيضا م  
أمهية كبرية، فإعالم املرأة بقضايا البيئة و صون املصادر الطبيعية له أثارا بعيدة الـمـدى حمليا 

إذا علمت رجال فإنك تعلم فردا واحدا ، أما إذا علمت " " املهامتا غاندي " و قوميا، لقد قال 
ا يتعلم من أمه، و املرأة اليت لديها وعي ، فالطفل يتعلم أول م"إمرأة فإنك تعلم أسرة بأكملها

بيئي قادرة على أن تزرع هذا الوعي يف أطفاهلا و أسرا و هذا حيقق فوائد متعددة ليس لألسرة 
  ). 143، ص 1991عصام احلناوي، ( فحسب بل حىت للوطن كله 

على احلكومة  فهي قضية جمتمعية وال تقتصر، وبالتايل فكل شرائح اتمع معنيون حبماية البيئة
إال أنه يتطلب على الصحفي عند إعداد الرسالة اإلعالمية أن يراعي مستوى كل مجاعة ، فقط

  .مستهدفة حييث حيتاج اجلمهور معلومات سهلة و بسيطة لكي يفهم القضية البيئية
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  :  إختيار الوسيلة  1-3
  

 اال البيئي طبقا لقدرا         يتفاوت الدور الذي تقوم به كل وسيلة إعالمية يف  
على التأثري اليت تنفرد ا كل وسيلة مقروءة كانت او مرئية او مسموعة وأظهرت إستطالعات 
الرأي اليت أجريت يف هذا الصدد على أن التلفزيون يتقدم سائر وسائل اإلعالم كمصدر رئيسي 

بينما شغلت الصحافة املرتبة الثانية للمعلومات البيئية بالنسبة للجمهور يف الريف واحلضري 
أمحد حيىي عبد (للنخب املثقفة والقيادات واخلرباء يف إستقاء املعلومات ومتابعة القضايا البيئية 

  ).245،ص1998احلميد،
  

ونظرا ألن موضوع التنمية البيئية متشعب وحيتم تقدمي املعلومات بشكل مستمر البد من       
م املختلفة حىت تشترك مجيعها يف إحداث التأثري املطلوب واإلستعانة التكامل بني وسائل اإلعال

  .أيضا بوسائل اإلتصال املباشر مثل خطبة اجلمعة
  

وإن كان التلفزيون من أكثر وسائل اإلتصال قدرة على نقل الرسالة واخلرب واللون       
ماهري العريضة وتعبئة والصوت و الصورة وقدرته على التكبري، فإنه مالئم أكثر للوصول إىل اجل

الرأي العام، والوصول إىل األطفال وطلبة املدارس ولكن الوسائل املطبوعة هلا أمهية كبرية يف 
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الوصول إىل الصفوة وصانعي القرار،وهي مالئمة أكثر لتقدمي املواد الطويلة واملعقدة، وتتسم 
إعدادالربامج التلفزيونية واإلذاعية  القضايا البيئية بالتعقيد حتتاج للشرح والتفسري،كما أحيانا يتم

  ).154،ص1991جيهان رشيت،.(بناءا على تقارير صحفبة
  

  

  : القائم باإلتصال 1-4
  

ن للقائم باإلتصال أمهية كبرية يف اإلقناع، والتأثري على الفرد لكونه يتمتع مبصداقية  إ      
انة أو يتمتعوا خبربة كبرية واحترام كبرية على اجلمهور، فكلما ساند القضايا البيئية أفراد هلم مك

لذلك من الضروري التركيز .بني املواطنني زاد إحتمال إلتفات اجلمهور للرسالة وإقتناعهم ا
على إقناع الصفوة أواألفراد الذين يتمتعون مبكانة خاصة ألم أقدر على إقناع األخرين 

  )155،ص1991جيهان رشيت،(
  
  
  
   : الرسالة اإلعالمية1-5
 

ترب الرسالة اإلعالمية أكثر عناصر اإلتصال قعالية وقدرة إلحداث اإلقناع لدى تع
وعملية اإلقناع تفترض التأثري على القارئ لتغيري أفكاره ومواقفه وسلوكاته،ولكن هذا .اجلماهري

التغيري ال يتم بشكل أيل ووحيد،بل يتجسد مبختلف األساليب كاإلستعانة باإلستماالت 
وغريها من األساليب اليت تصل إىل رغبات و ميوالت ...واهد وأدلة،التكرارالتخويف، تقدمي ش

وتزداد أمهية هذه األساليب عندما يتعلق األ مر مبعاجلة مواضيع علمية و معقدة . القارئ الدفينة
  .مثل القضايا البيئية –و غري مألوفة لكل أفراد اتمع 

  :نتخد قرارات حول موضوعني  و لكن عند احلديث عن املضمون اإلعالمي البد أن
  .احلقائق و اآلراء اليت ستقدم –أ   
  .األساليب اإلقناعية املستخدمة يف الرسالة اإلعالمية –ب   
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  :  احلقائق و اآلراء املقدمة يف الرسالة اإلعالمية -  أ
  

بالنسبة للحقائق فمن الضروري اإلشارة إىل انه ال جيب قصر املفهوم البيئي على التلوث 
فالتوعية البيئية تتطلب جعل اإلنسان . هو املفهوم السائد حىت اآلن بني عامة الناس وحده، و

أكثر تفـهـما للبيئـة اليت يعيـش فيها و االضرار اليت تصيبها جراء تدخل اإلنسان         
و تطويعها خلدمته، فضال على إدراك العالقات األساسية بني مكونات البيئة و اإلنسان و مدى 

  .إلنسان و تأثره بالبيئةتأثري ا
  

و رمبا تطلب االمر تكوين مجاعات منظمة رمسية و شعبية لتوفر املعلومات بشكل يتسم   
باإلستمرار لوسائل اإلعالم، و تنظيم محالت طويلة املدى دف للتأثري على قطاعات اجلمهور 

بالبيئة لتوفري حقائق حول املختلفة، و اإلشتراك يف بنوك املعلومات البيئية و يف الدورات املعنية 
األوضاع البيئية، غري أن املعلومات البيئية وحدها غري كافية ، فال بد من العمل على ربط 

... املوضوعات باإلهتمام املباشر للفرد كتوضيح تأثري املبيدات و الضوضاء على صحة اإلنسان 
  . و غري ذلك

املوضوعية واحلياد،فيما يقدمه من معلومات على القائم عند تقدميه لرسالة إعالمية،أن يلتزم ب -
قد يعكس وجهة نظر،ومجيع القصص اجلدابة تقريبا تعكس وجهة نظر إن كانت متصلة 

يف تقدمي   مبوضوع ختتلف حوله األراء تقول املنظمات املعنية نالبيئة إن الصحافة تبالغ أحيانا
ال جيب أن يبقى اإلعالمي وجهيت النظر حول هذا املوضوع بالذات، وترى أنه الميكن، و 

حمايدا  و هو يتعامل مع موضوع البيئة، و لكن البعض يرى انه كلما زادت أمهية القصة املتعلقة 
بالقضايا البيئية كان على الصحفي أن حيتفظ بدوره كمراقب و حملل متوازن و عادل و غري 

  .متحيز
التعامل مع أخبار  كما يواجه القائم باإلتصال صعوبة كبرية يف حتقيق احلياد يف -

البيئة،وصعوبة احلصول على معلومات حمايدة عنها سواء من السلطة الرمسية أو رجال 
الصناعة ورجال األعمال الذين مييلون إىل التحريف أو التحيز لإلقناع بوجهة نظرهم، ألن 

أو ما يهمهم تنفيد مشروعام بأقل قدر من التكلفة حىت لو نتج عنها أضرارا متس البيئة، 
كذلك من اجلماعات املعنية بالبيئة كمصادر لألخبار فإا ملتزمة إديولوجيا ذه القضية 
لدرجة قد جتعلها تتطرف يف أحكامها أو يف تقييمها لألحداث فهذه اجلماعات البيئية ختضع 
للجماعات الصناعية و الزراعية يف موضع الدفاع عن النفس بشكل جيعل تلك اجلماعات 
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معلومات عن أنشطتها ولذلك تقل املعلومات املتوفرة وال تسلط الضوء على تتجنب توفري 
األنشطة التنموية اليت قد تدمر البيئة الطبيعية،غري أنه بزيادة الوعي البيئي يف التسعينات، 
ستجد وسائل اإلعالم نفسها تسري على حافة موجة دد بإغراقها يف فيضان املعلومات 

  .البيئية
  

لقصص البيئية يستخدم فيها العديد من املصطلحات الفنية وتقوم دائما على جدال باعتبار أن ا -
بني خرباء، كما تتسم باإلتساع والتشابك، مما يتطلب على اإلعالمي مساعدة املتلقي لفهمها 
. وكذلك عليه أن يعرف كيف تعمل املؤسسات احلكومية، ويفهم احلقائق حول واقع البيئة

من اإلعالميني من لديهم اخللفية العلمية اليت تساعدهم على فهم أبعاد ويبقى أن القليل فقط 
  . املشكالت البيئية وتبسيطها للمتلقي

إن جناح املضمون اإلعالمي يتوقف على حتديد املطلوب من املتلقي لتعبئة األفراد للقيام بعمل  -
  .ما
كما أا تركز غالبا على عادة تم وسائل اإلعالم باملشكالت البيئية بعد حدوث الكارثة، -

املشكالت البيئية اليت تقع يف اتمعات األخرى، ومييل اجلمهور إىل إعتبار هذه املشكالت البيئية 
كما أن وسائل اإلعالم احمللية تتجاهل املشكالت البيئية يف .يف اتمعات األخرى أكثر خطورة

ة املتصلة بالبيئة تعطي اإلهتمام األكرب دوهلا،وقد أثبتت الدراسات أنه بالنسبة للمادة اإلخباري
للمناطق البعيدة ومل اتمع احمللي،ويؤدي ذلك إىل إزدياد التباعد بني اجلمهور واملشكالت 

  .البيئية
وذا اخلصوص، يتطلب من القائمني باإلتصال أن يكونوا أكثر وعيا حىت ال يقعوا يف هذا 

  .اخلطأ
ئية ال يتم اإللتفاف إليها كمشكالت إال بعد أن تصل اىل إن نسبة كبرية من املشكالت البي -

مرحلة اخلطر فقط، وبعد أن تتكرر وتتفاقم، وهذا جيعل دور املتلقي يف التعامل مع تلك 
املشكالت حمدودا جدا، ومقتصر على جمرد املعرفة واإلحساس باألمل، ويؤدي هذا على املدى 

جيهان (اجلمهور حيال املشكالت البيئية الطويل إىل ازدياد اإلحساس بالالمباالة من 
  ).158-155،ص1991رشيت،
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  : األساليب اإلقناعية املستخدمة يف الرسالة اإلعالمية /ب 
  

إنبثقت األساليب اإلقناعية من النظريات املتضمنة يف عدد كبري من الدراسات اإلجتماعية       
يزت بالتراكم يف السنوات األخرية،وينتج عن استخدام هذه والنفسية لعلمية اإلقناع اليت مت

  .األساليب اإلقناعية إعداد رسالة إعالمية ذات مردودية إقناعية مؤثرة
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  : وفيما يلي نستعرض هذه األساليب
  
  : استماالت التخويف/  1
 
عند  تعترب استماالت التخويف من اإلستماالت اإلقناعية اليت يستعني ا القائم باإلتصال   

إعداد رسالة إقناعية دف إىل تنمية الوعي البيئي للمتلقي،وهي تركز بدورها على األخطار أو 
  .ويتأثر األفراد ذه اإلستماالت بطرق خمتلفة . النتائج غري املرغوب فيها

إثارة اليقظة واإللتفات للمعلومات اليت تؤثر على عمليات اإلدراك واإلهتمام وعلى : أوهلا
سلوك، ويزداد استعداد  الفرد للقيام بأعمال إحتياطية استجابة ألي داللة تشري عمليات ال

  .بوجود اخلطر، فالبد أن يفهم الفرد ما ميكن أن يقوم به
  

و هذه . ازدياد اإلحتياج للتأكيدات اليت تبعث على الطمأنينة لكي خيف التوتر العاطفي: ثانيها
وحيدث إدراك إنتقايل . ا يعرفه الفرد و على سلوكهالتأكيدات املطمئنة قد حتدث تغيريات على م

للعبارات خاصة تلك اليت تقلل اخلوف و تقلل من شأن اخلطر، فتتدعم قدرة الفرد على مواجهة 
  .اخلطر
يكون الفرد إجتاها يعترب حال وسطا، يلتزم احلذر يف نفس الوقت يشعر بالطمأنينة،       :ثالثها

  .وير هذا اإلجتاهو جناح اإلستمالة يتوقف على تط
  

و كلما كان القائم باإلتصال يتطلع لدفع اجلمهور للقيام بعمل سريع كلما زاد احتمال     
  ).169،170، ص ص 1991جيهان رشيت، . (الوصول للسلوك املطلوب باستمالة التخويف

  

  
  
  
  :ذكر اهلدف بوضوح أو ترك اهلدف ضمنيا / 2
  

  

كثر فعالية و تأثري على املتلقي عند ذكر أجريت حبوث عديدة ملعرفة أي من املبدأين أ
  .أهداف الرسالة و نتائجها بوضوح أو ترك ذلك للجمهور عبء استخالص النتائج بنفسه
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أن نسبة األفراد الذيت غريوا " ماندل"و " هوفالند"و يف هذا اخلصوص، وجدا الباحثان     
حدث نتائجه بشكل حمدد،    اجتاهام يتوافق مع أهداف الرسالة بلغت الضعف حينما قدم املت

و ذلك باملقارنة إلفى نسبة الذين غريوا اجتاهام بعد أن تعرضوا لرسالة ترك املتحدث نتائجها 
  .ليستخلصها اجلمهور

  

أنه كلما كان اإلقتراح الذي يقدمه القائم " كاتز"و " الزر سفيلد"كذلك وجذا 
اد مكاوي، ليلى حسين السيد، حسن عم(باإلتصال حمددا، ازداد احتمال اتباع النصيحة 

  ).193، ص 1998
  

و من جهة أخرى يتوقف استخدام إحدى املبدأين على عوامل عديدة منها املتعلقة 
باملتلقي و أخرى متعلقة باملوضوع باتإلضافة إلىب عوامل مرتبطة باملصدر حيث إذا كان الفرد 

كانت مصداقية القائم  أقل ذكاءا و تعليما و ليست له معلومات سابقة عن املوضوع أو
باإلتصال ضعيفة، أو اتسم املوضوع بقدر كبري من التعقيد، أو قدمت الرسالة سلسلة من 

كل هذه احلاالت تستلزم أن تقدم الرسالة النتائج بشكل حمدد، … احلجج املعقدة و غري املالوفة
  . ذلكعلى أن تترك للجمهور مهمة اخلروج ذه النتائج ألن املتلقي قد ال ينجح يف

  

و بطبيعة احلال فإن املوضوعات املتصلة بالبيئة معقدة و غري مألوفة، و لذلك فهي حتتاج 
  ).161، 160، ص ص 1991جيهان رشيت، . (أكثر لتقدم نتائجها بشكل حمدد

  

  
  :إستخدام اإلجتاهات أو اإلحتياجات املوجودة/ 3
  

  

ية اليت ؤحتقق احتياجات قائمة الفرد يكون أكثر استعدادا إلستماع إىل الرسالة اإلعالم  
فكلما كان الرأي أو السلوك الذي . لديه فعال، عن الرسالة اليت تسعى خللق احتياجات جديدة

تقترحه الرسالة يبدو للمتلقي على أنه وسيلة لتحقيق احتياجاته املوجودة فعال، زاد احتمال 
  .حتقيقها للتأثري املطلوب

  

مت ربط الرسالة البيئية باحتياجات الفرد و يف هذا اخلصوص نؤكد، أنه كلما   
. إخل، كلما زاد من إحتمال تغيري سلوكه و إجتاهاته... كاحتياجاته هلواء نقي، طعام غري ملوث

  ).161، ص 1991جيهان رشيت، (
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  :تأثري رأي األغلبية/ 4
  

  

، كلما بدت املعلومات و كأا تتفق مع الرأي السائد إزداد احتمال قبول الفرد هلا  
فضال على ذلك، جند أنه كلما بدت الرسالة و كأا تعكس رأي اخلرباء زاد تقبل اجلمهور 

الكل "، "الكل جيمع"فالفرد يكون أكثر تقبل للسلوك أو الرأي باستخدام عبارات . ملضموا
  ).161، ص 1991جيهان رشيت، ". (يرى

  

  

معقدة ومتشابكة تتطلب و يف هذا السياق، جند أن املواضيع البيئية مواضيع علمية   
إستشارة اخلرباء و املتخصصني إليضاحها و تقدمي معلومات حوهلا، و ذكر اإلجراءات الالزمة 
اختاذها عند التعامل معها، و هي أمور تستلزم على القائم باإلتصال إدراجها يف رسالته 

متثل رأي  اإلعالمية لتزداد من مصداقيتها و من مثة يزيد تقبلها من طرف اجلمهور و هي
  .األغلبية

  

  :التكرار و تأثري تراكم العرض/  5
  

  

يعد تكرار الرسالة اإلعالمية من العوامل املساعدة على اإلقناع، إال أن التكرار قد يبعث   
امللل يف نفس املتلقي من موضوع الرسالة فيتالشى تأثريها تدرجييا، مما يتطلب التوجه حنو 

أن التكرار الرسالة بالتنويع " بارتليت"اسات اليت أجراها التكرار مع التنوع حيث تؤكد الدر
يقوم بتذكري املتلقي باستمرار باهلدف من الرسالة، و يشري يف نفس الوقت إىل إحتياجاته       

  ). 193، ص 1998حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد، (و رغباته 
  

سيم املوضوع إىل أفكار لذلك كان من األفضل عند ختطيط محالت التوعية البيئية تق  
رئيسية و أفكار فرعية، مث نتناول كل فكرة حمددة يف رسالة و تكرارها لعدد حمدود من املرات 

مث اإلتقال لفكرة أخرى، و يتطلب هذا بالطبع مجع معلومات متكاملة حول القضايا البيئية،     
جيهان رشيت، (يف التقدمي  و معاجلة األبعاد املختلفة بشكل يتسم بالتكامل و بأساليب متنوعة

  ).161، ص 1991
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  :تقدمي الرسالة ألدلة وشواهد/  6
  

  

إن اإلعتماد على األدلة و الشواهد يعد من األساليب اليت حتقق اإلقناع و تضفي   
  .الشرعية على الرسالة ال سيما إذا كانت ذا طابع علمي كالقضايا البيئية

  :حول تأثري تقدمي األدلة و الشواهد منها و بشكل عام، ميكن تقدمي بعض التعميمات  
يرتبط استخدام األدلة و الشواهد يف الرسالة بإدراك املتلقي ملصداقية املصدر، فكلما  -1

  .زادت مصداقية املصدر، قلت احلاجة ملعلومات تؤيد مايقوله
حتتاج بعض املعلومات ألدلة أكثر من غريها، و خاصة تلك املوضوعات غري املرتبطة  -2

 .ات السابقة للمتلقيباخلرب
 .يقلل التقدمي الضعيف للرسالة من وقع أي دليل -3
تقدمي األدلة يكون أكثر تأثريا على اجلماهري الذكية، أي أولئك الذين يتوقعون  -4

 .إثبات لألفكار املعروضة عليهم
. يتوقف تأثري الدليل على ما إذا كان املتلقون يعتربونه صحيحا أو غري صحيح -5

 ).195، 194، ص ص 2001ليلى حسني السيد، حسن عماد مكاوي، (
  

و مبا أن موضوع البيئة معقد، و القضايا املطروحة ذو طابع عامي لذلك من الضروري 
اإلهتمام بتقدمي أدلة وشواهد على احلجج اليت نقترحها أو األراء اليت نقدمها، و يكون تأثريها 

  ).162، ص 1991جيهان رشيت، . (أكرب على اجلماهري األكثر ذكاءا و علما
  

  
  
  :عرض جانب واحد و عرض اجلانبني املؤيد و املعارض/  7

  

أجرى قسم املعلومات و التعليم يف وزارة الدفاع األمريكي خالل احلرب العاملية الثانية   
يف " شيفيلد"و " ملزدين"و " هوفالند"سلسلة من األحباث حول هذا املوضوع، نشرها الباحثون 

وقد وجد الباحثون أن تقدمي احلجج املؤيدة         ". تصال اجلماهرييجتارب على اإل"كتام 
و املعارضة أكثر فعالية و أقدر على التعبري لدى الفرد املتعلم، و حني يكون اجلمهور متردد 
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، ص 2001حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد،. (فتقدمي اجلانبني يكون أقوى أثرا
195.(  

  

أو املوضوعات اليت هلا طابع علمي، و اليت دف للوصول إىل  بالنسبة للقضايا البيئية  
  .اجلماهري األكثر ثقافة، من األفضل تقدمي جانيب املوضوع املؤيد و املعارض

  

و حينما تقدم مضمونا متصال بالبيئة للصفوة أو لصانعي القرار او لإلعالميني من   
  ).162 ، ص1991جيهان رشيت، . (األفضل تقدمي كل جوانب املوضوع
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   :األنواع أو القوالب الصحفية املستخدمة يف الصحافة املكتوبة -2
  

  

لتقدمي املادة اإلعالمية يستخدم الصحفي قوالب أو أنواع صحفية خمتلفة تتفاوت قدرا   
و يتوقف إختيار الصحفي لنوع صحفي أو آخر حسب . من حيث التبليغ و التعبري و التأثري

  .املوضوع و متطلباته
  

أشكال أو صيغ تعبريية هلا بنية داخلية متماسكة   "و تعرف األنواع الصحفية على أا   
و تتميز بطابع الثبات و اإلستمرارية، تعكس الواقع بشكل مباشر و واضح وسهل و تسعى إىل 

سالة حمددة تقدمي و حتليل و تفسري األحداث و الظواهر و التطورات، مستهدفة بذلك إيصال ر
للقارىء لتخاطب ا ذهنه و مشاعره قصد ترسيخ حمدد لديه، و من مث متكينه من أن يفهم 
الواقع على ضوء هذه القناعة، و بالتايل دفعه ألن يسلك سلوكا يف اتمع يتوافق مع هذه 

  ).9، 8، ص ص 1991نصرالدين لعياضي، . (القناعة
  

ية املستخدمة يف الصحافة اجلزائرية و تقدمي و يف دراستنا هذه، نذكر األنواع الصحف  
  .لكل نوع تعريف حندد فيه خصائصه و وظيفته

هو من األنواع الصحفية اإلخبارية حيث يكتفي الصحفي عادة بتقدمي : اخلرب -1
النتيجة أو ما توصلت إليه األحداث و يعرضها على اجلمهور ليكون على علم بأخر 

 . تفاعالا
، عن نقل أو تقدمي حدث أو واقعة من خالل منظور ذايتعبارة  :التقريرالصحفي -2

أي أن يكون الصحفي شاهد عيان للحادث، شرط أساسي و ضروري و هو نوع 
 .إخباري، تشكل املعلومات العنصر احلاسم و احملدد فيه
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هو نوع صحفي بالغ األمهية، يستخدم من أجل تقدمي رأي  :التعليق الصحفي -3
أو واقعة، ينطلق من الواقعة ليقدم الرأي، و هو  واضح و صريح و معلن إزاء حدث

 .نوع صحفي ذو طابع فكري، موجه أساسا إىل ذهن القارىء
من الواقعة، يقدم رأي الوسيلة اإلعالمية  نوع صحفي ينطلق من: املقال اإلفتتاحي -4

إزاءها، يتمتع بقدر كبري من العمقو اتلحيوية و هو نوع فكري موجه إىل ذهن 
اساسا بوظيفة الدعاية و يوجه للشرحية األكثر و عيا و جدية من  القارىء و يقوم
 ).18، 13، ص ص 1991نصرالدين لعياضي، . (مجهور القراء

هو نوع فكري تشكل األحداث و الظواهر و التطورات الراهنة  :املقال الصحفي -5
 موضوعه، يتميز مبعاجلة هذه املوضوعات العامة و اآلنية بقدر كبري من الشمولية   
و العمق مستخدما أسلوب العرض و التحليل و التقييم و اإلستنتاج، هادفا إىل 
تقدمي رؤية نظرية إيديولوجية معمقة هلذه األحداث و الظواهر و التطورات و ربطها 

 .ببعضها البعض، و مبجمل التطور املادي و الفكري احلاصل يف اتمع
 أا ال تعرب بالضرورة عن املوقف و إن كانت هلجته تقترب من هلجة اإلفتتاحية، إال

  .اجلماعي للجريدة اليت تنشرها
  

  : العمود الصحفي -6      
            

هو مساحة حمدودة من الصحيفة ال تزيد عن عمود تضعه الصحيفة حتت تصرف               
   أحد كبار الكتاب ا يعرب من خالله عما يراه من أراء و أفكار و خواطر أو         

  .باألسلوب الذي ترضيه... انطباعات فيما يراه من قضايا و موضوعات و مشاكل
  و غالبا ما حيتل مكانا ثلبتا على إحدى صفحات اجلريدة و ينتشر حتت عنوان ثابت           
  .و يظهر يف موعد ثابت       

  :الروبورتاج الصحفي -7    
           

الصفي أو املخرب عناصرها من املكان اليت  هي جمموعة مواد صحفية إخبارية ينتقي 
جرت فيه احلادثة، سواء أثناء وقوعها، أو من أفواه من شاهدوها مباشرة و يكتفي 
احلايف فيها بالنقل املوضوعي، بشكل رائع و فاتن كما مسعه و شهده حارما نفسه من 

  .إصدار تعليق شخصي
  :التحقيق الصحفي -8    
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املشكالت اليت تواجه اتمع، و حتليل نفسي لألشخاص هو حتليل واقعي لألحدث و 
الذين يتصلون ذه األحدث و املشكالت و اإلستقصاء لألبعاد و الظروف اليت حتيط ا 
و ما هلا من إمتدادات يف املاضي و أثره يف احلاضر، و ما يكون هلا من تأثري بالنسبة 

ام و اإلحصائيات حىت تكون للمستقبل و البد أن يكون هذا موضحا ومدعما باألرق
احلقائق مؤكدة و التحقيق الصحفي خيتلف عن الروبورتاج لكون التحقيق يدور حول 

مشكلة أو قضية يفسرها و حيللها يف حني أن الروبورتاج ال يهدف إىل تفسريها        
  .و حتليلها بقدر ما يكتفي بتسليط الضوء على الشخصيات اليت تكون وراء األحداث

  

   :معرض الصحف - 9 
  

هي مقتطفات من الصحف اليت تصاغ وفق شكل معني و تتمحور حول موضوع معني 
  ).79، 49، 58، 47، 31، ص 1991نصر الدين العياضي، (

  

و بالرغم من ان هذه القوالب أو األنواع الصحفية تستخدم كلها و بدرجات متفاوتة     
  .ت من نوع إىل آخريف الصحافة املكتوبة إال أن تأثريها هو أيضا يتفاو

هلذا فعند معاجلة القضايا البيئية و مشكالا يتطلب اإلنفتاح على كل هذه األنواع الصـحفية 
اخلرب املختصر و القصري حول " و توظيفها خري توظيف لإلستفادة من إمكانياا، و ذلك ألن

تنشرها الصحف،  حدث ما مثله مثل بقية األخبار الصغرية و الوقائع اليومية العادية اليت
سينساها القارىء بعد أيام أو حىت ساعات قالئل من قراءته و ميكن ان يأزر و يساعد أو 

يف حني املقاالت اجلوهرية العميقة ... يساهم يف إطالع املواطن على بعض اإلهتمامات البيئية
ك من اليت تشكل األسلوب اآلخر لإلعالم البيئي تشكل بدورها وسيلة جيدة للعمل و التحر

  ).      196، ص 1998باتريك ترمييج، ." (أجل محاية البيئة
و بالتايل كلما إسترسل الصحفي يف شرح و عرض و تفسري القضايا البيئية و مشكالا     

بصورة متكررة و بأسلوب بسيط وواضح فإن ذلك سيساهم يف إتاحة الفرصة للجمهور املتلقي 
  . مية و من مث يؤدي إىل تنمية وعيه البيئيإىل فهم و استعاب مضامني الرسالة اإلعال
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  :الصحافة املكتوبة و دورها يف تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع  -  3
 

  

د إليها الفضل يف تعد الصحافة املكتوبة أقدم وسائل اإلعالم يف التاريخ البشري ، يعو  
احلفاظ على تواصل املعارف و العلوم بني األجيال منذ القرن اخلامس عشر، و استطاعت 
احلفاظ على حضورها يف حياة اتمع بالرغم من التطور املطرد الكمي و الكيفي للوسائل 

صول إىل اإلعالمية اإللكترونية يف العصر احلديث هذه األخرية، تتميز بقدرا الفائقة على الو
اجلماهري املتناثرة بشكل أين و مستمر ملغية بذلك حواجز الزمان و املكان لتزويدهم باألخبار               

و األحداث، و يعزى ذلك ألن الصحافة طورت يف آلية أدائها بفضل إستفادا من التكنولوجيا 
تمعية املتجددة و احلديثة و كيفت وسائلها حسب املتطلبات و اإلحتياجات الفردية و ا

حيث تم بإيراد التفاصيل عن الوقائع و االحداث مصحوبة بالتحليل و التفسري و . املتغرية
التعليق و هي بذلك أكثر مالئمة ملعاجلة املواضيع الطويلة و املعقدة، فضال على اا تتيح للقارئ 

  .التعامل معها وفق ظروفه   و مىت يشاء
  

بة إهتماماا يف معاجلة كل القضايا و االحداث السياسية     كما وسعت الصحافة املكتو  
و اإلقتصادية و الثقافية و اإلجتماعية و حىت البيئية منذ الستينات، و كانت منربا للجمعيات 
البيئية للتعبري عن آرائهم و عرض نشاطام فيما يتعلق بالبيئة، و أصبحت بذلك من املصادر 

البيئي الا مالئمة أكثر ملعاجلة القضايا البيئية اليت تتسم بالتعقيد و اليت تساهم يف تنمية الوعي 
حتتاج للشرح   و التفسري ، باإلضافة إىل قدرا التأثريية على املعرفة   و اإلجتاه و السلوك، و 

  :ذلك على النحو التايل 
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  :اجلانب املعريف: أوال 
ده باملعارف و املعلومات       تكوين وعي بيئي لدى اجلمهور املتلقي من خالل تزوي -1

و املفاهيم و احلقائق املتعلقة بقضايا البيئة و مشكالا للتعريف ا و بأسباا و 
  .تأثرياا و كيفية معاجلتها

التربة، اجلـو، املاء ( إلقاء الضوء على كافة القوانني املنظمة ملقاومة التلوث البيئي  -2
.( 

القرارات اليت تتخدها اهليئات و اجلهات املختصة  تركيز إنتباه اجلمهور املتلقي على -3
 . حبماية البيئة من التلوث

 ...تعريف اجلمهور باملخاطر الناجتة عن ملوثات املياه أو اهلواء أو التربة  -4
  

  :اجلانب املهاري: ثانيا
إكساب اجلمهور مهارة اإلتصال الفعال مع اآلخرين يف األعمال املشتركة اة  -1

  .ث البيئيمشكالت التولو
 ... حث اجلماهري على زراعة النباتات و احملافظة على املساحات اخلضراء -2
  : اجلانب الوجداين: ثالثا 

جيب ان يرتقي دور اإلعالم إىل تكوين اإلجتاهات اإلجيابية و قيمهم و امناطهم السلوكية   
ن يف أوجه سلوك البيئية السليمة، باعتبار أن األسباب الرئيسية ملشكالت التلوث البيئي تكم

  ). 128-126، ص 2000حممد معوض، . ( األفراد و اجلماعات جتاه البيئـة
  

و يبقى جناح أي رسالة إعالمية تستهدف خلق الوعي البيئي ألفراد اتمع مرهون 
بقدرة الصحفي على توظيف املعلومات البيئية اليت تزيل أي لبس أو غموض يكتنف قضية أو 

اوز التعارض أو التناقض الناتج عن نقص املعلومات باإلضافة إىل تكوين مشكلة بيئية معينة و جت
إجتاهات إجيابية حنو البيئة أو تعديل اإلجتاهات القائمة يف اتمع و اليت تضر بالبيئة و هكذا 
يتمكن الفرد من اإلنتقال من حالة الالوعي إىل حالة الوعي و من مث مشاركة الفرد يف احلفاظ 

و تنمية الوعي البيئي . صيانتها و حتمل املسؤولية الفردية و اجلماعية حلل مشكالا على البيئة و
هذه االخرية اليت . مهمة ال تقع على عاتق الصحافة الوطنية بل تقوم ا أيضا الصحافة اجلهوية

و تشارك منظمة اليونسكو جبهود "تعد أقرب إىل اتمع احمللي تعرب عن إحتياجام و مطالبهم 
لحوظة يف تشجيع إنشاء وسائل إعالم حملية و قد طالبت املنظمة يف تقريرها السنوي لعام م

بضرورة تطوير إتصال أفقي على نطاق واسع من خالل الربط بني اإلعالم و خطط  1997
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التنمية مبا يسمح مبشاركة أكرب لألفراد للتعبري عن وجودهم و احتياجام اخلاصـة عـرب 
  ).  207، ص 2000منال طلعت حمـمد، ". ( ليـةوسائل اإلعـالم احمل

  

و تزداد امهية الصحف اجلهوية و احمللية و تركيز حمتواها على االحداث اجلهوية و 
معاجلتها بأكثر فعالية من الصحف الوطنية اليت قد ملها او ختصص هلا حيزا ضيقا يف اجلريدة و 

ت البيئة احمللية  و شرح سلوكات بالتايل فإن إستغالل هذه الصحف اجلهوية لعرض مشكال
املطلوبة للقيام ا لدرء هذه املشكالت فيساعد على تفاعل أفراد اتمع احمللي مع كافة اجلهود 

  .اليت تقوم ا اجلهات احلكومية و الغري حكومية حلماية البيئة و صيانتها
  

من هذا القبيل و خاصة بني و جند يف البلدان املتقدمة ، وعي متزايد باحلاجة إىل وسائل      
األقليات و اموعات ذات املصاحل اخلاصة و من أجل أنشطة اتمع احمللي و األنشطة 
السياسية، و حيث جيد الناس أنفسهم يف اتمعات الصناعية يف مواجهة مشكالت البيئة  و 

نولوجية و غريها التلوث و القضايا اإليكولوجية و أزمات الطاقة و التكيف مع التغريات التك
من القضايا ، فإم يشعرون باحلاجة إىل التعبري عن أنفسهم على الفور و بالوسائل املتاحة هلم و 

  ).  134، ص 1981شون ماكربايد، .   ( يف متناول أيديهم
و رغم أمهية الصحافة املكتوبة اجلهوية و اعتبارها مصدرا من املصادر اليت تساهم يف   

ي ألفراد اتمع مثل الصحافة الوطنية، إال أن فعاليتها تبقى مرهونة بتحقيق تنمية الوعي البيئ
  .التكامل بينها و بني الصحافة الوطنية و ذلك بالتخطيط و اإلعداد و التنسيق بينهما

و اجلدير بالذكر، أن نشري إىل ضرورة وجود التكامل بينهما بدال من أن يكون تقليد        
حول تأثريات " وارين بريد"إذ أشارت دراسة "ة للصحف الوطنية، و حماكاة الصحف اجلهوي

الصحف الكربى على الصحف الصغرى اليت تعتربها يف مرتلة قادة الرأي يف إختيار نفس املواد    
و ترتيب أمهيتها، كما أنه يتطلب أيضا الدراسة حول تأثري وسائل اإلعالم املركزية على القائم 

قليمية حيث تتجه هذه األخرية على احملاكاة و التقليد ألفكار و حمتوى باإلتصال يف الوسائل اإل
و بالتايل، فإن احملاكاة و التقليد تؤدي ) 109، ص1997حممد عبد احلميد، " (الوسائل املركزية

إىل التشابه يف التغطية و املعاجلة الصحفية، و هذا بدوره قد يؤدي إىل احنراف الصحف اجلهوية 
ضايا و املشكالت احمللية السيما منها البيئة و بالتايل يضعف من مسامهتها يف عن معاجلتها للق
  .نشر الوعي البيئي
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إن عرض املشكالت البيئية عرب الصـحف اجلهوية و الوطنية بأسلوب بسيط و 
مفـهوم و شرح السلوكات املطلوبة للقيام ا لدرء هذه املشكالت، يساعد على دفع أفراد 

ة و التفاعل مع كافة اجلهود اليت تقوم ا خمتلف اجلهات احلكومية و غري اتمع  للمشارك
  .احلكومية حلماية البيئة و صيانتها

  

و إذا انتقلنا للبحث يف واقع الصحافة املكتوبة يف النموذج اإلعالمي اجلزائري كمعظم 
غري أنه يف . دول العامل الثالث جند نظاما إعالميا  مركزيا تتركز معظم أدواته يف العاصمة

التسعينات، بعد إقرار التعددية اإلعالمية، أعطيت له الفرصة إلصدار الصحف اجلهوية و 
  .إخل...إنتشارها يف واليات عديدة من الوطن كوالية عنابة، غرداية

  

  
و اجلزائر يف أمس احلاجة إىل هذه الوسيلة اإلعالمية الستخدامها يف تنمية الوعي البيئي   

اجلزائري يف ظل تفاقم املشكالت البيئية كما و نوعا يف السنوات األخرية بسبب ألفراد اتمع 
تردي األوضاع اإلقتصادية و اإلجتماعية و األمنية اليت سامهت بشكل كبري يف اكتظاظ السكان 

باإلضافة ، يف املدن و العيش يف األحياء القصدرية هذه األخرية اليت تفقد إىل أدىن شروط احلياة
ار القمامات و التلوث بكل أشكاله إىل جانب تعرض اجلزائر إىل  اجلفاف الزالزل إىل انتش

الفياضانات هذه املخاطر التكنولوجية و الطبيعية و اليت نتج عنها خسائر إقتصادية جسيمة غالنا 
ما تثار هذه املشكالت يف املناسبات و بشكل غري مستمر رغم أا حتتاج إىل تغطية إعالمية 

و هلذا فال ميكن إثارا يف  CNESألا دد ماليني اجلزائريني حسب تقرير ، دائمةمستمرة و 
إذ ال بد من وضع إستراجتية ذات أهداف حمددة و واضحة لتعريف القارىء ا ، املناسبات فقط

، و ذلك ال يكون بطرحها يف قالب خربي، و مبخاطرها و طرق عالجها و كيفية جتنبها
ىل خرب صحفي يذكره بوجود قمامات منتشرة يف مدينته فهو يدرك ذلك و فالقارىء ال حيتاج إ

يراها يوميا بل يتطلب تذكريه باملخاطر و األمراض اليت تنتج عنها و تأثر على صحته و تبني له 
مسؤوليته يف ذلك و تطرح له الطريقة املثلى للتخلص من القمامات و تدفعه ألن يشارك هو 

فة و التعاون مع اجلهود احلكومية لتحقيق ذلك ألن احلكومة ال أيضا يف احلفاظ على النظا
تستطيع احلفاظ على البيئة وحدها و أيضا تبيان لرجال الصناعة و املعنيني بعملية التنمية وظائف 
املتعددة للبيئة و خماطر التدهور الذي ينتج عن إجناز مشروعات صناعية دون مراعاة النظام 

  .البيئي
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ركز الصحفي على اجلوانب احمللية للمشكالت البيئية و تقدميها من خالل كما أنه كلما  

  .الصحافة اجلهوية فيؤدي ذلك إىل إثارة إهتمامه و شعوره بأن املشكلة مشكلته فيهتم ا أكثر
  

إن املشكالت البيئية مشكالت معقدة و صعبة ترجع أساسا إىل سلوكات الفرد الالمسؤولة 
الثقافة املادية و الالمباالة و عليه ال ميكن التعامل مع قضية البيئة كباقي إجتاه البيئة بسب سيطرة 

القضايا اليومية ألنه كلما زادت املشكالت البيئية كلما تعقدت حياتنا و صعب علينا تلبية 
إحتياجاتنا املختلفة و ال ميكننا حتقيق أهداف التنمية باعتبار أن العالقة بني البيئة و التنمية 

  . وطيدة
  
  
  

ألن اجلزائر تقوم بإصالحات إقتصادية يتوجب عليها يف ظل اإلعتراف العاملي بأمهية البعد البيئي 
  .و التكفل ذا البعد الذي ال ميكن جتاوزه عند إجناز املشروعات الصناعية

أن تعكس اإلهتمام الكبري الذي توليه ) الوطنية و اجلهوية( و على الصحف اجلزائرية بنوعيها 
  .  ة ملكافحة التدهور البيئياحلكوم
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 :معوقات التغطية اإلعالمية للقضايا البيئية و مشكالا و كيفية مواجهتها -4
  
  

الوطنية              ( مل نعد حباجة إىل التدليل على امهية و دور الصحافة املكتوبة بنوعيها   
لبيئي ألفراد اتمع من خالل تزويدهم باملعلومات البيئية      يف خلق و تنمية الوعي ا) و اجلهوية

إال أا عند أداء مهمتها تعترضها معوقات حتول دون . و إكسام اجتاهات إجيابية حنو البيئة
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حتقيق هدفها املتمثل يف تغيري سلوكات األفراد الالمسؤولة اجتاه البيئة، و من بني هذه املعوقات 
  :نذكر ما يلي 

فوسائل اإلعالم إستطاعت توفري األخبار منذ سنوات طويلة و زاد حجمها و دورها يف  " -
غري أن هذه . اإلتصال اجلماهريي إذ ، ميكن القول أن هذه الوسائل أدخلتنا يف جمتمع املعلومات

الثورة اإلعالمية ليست هلا نتائج إجيابية فقط ، بل أغرقت وسائل اإلعالم و اجلمهور يف كم 
 , christian Baylon" ( ن املعلومات و األفكار مما أدت به إىل عدم قيامة باستجابةهائل م

scavier mignot, 1999, p 175( مريتون و الزرسفيلد"، و قد أشار يف هذا الصدد كل من "
إال أن  إغراق وسائل اإلعالم مجهورها باملعلومات بشكل يؤدي إىل عملية ختذير بدال من 

عنه إحساس بالالمباالة لدى اجلمهور و يف هذه احلالة يكون الفرد سلبيا،  عملية تنشيط، ينتج
  .ال يقوم بأي سلوك و لكن هو فقط يعرف

  

على هذا الوضع مشكلة اإلعالم اجليد الذي ال يؤدي إىل " ويـبـي "قد أطلق " و
الية يؤدي إىل معرفة ع) وسائل اإلعالم ( نتيجة   و هذا اإلعالم الذي يتم من خالل وسيط 

املستوى      و لكن يصاحبه إحساس بالبعد عن األحداث اهلامة و عدم القدرة على التأثري 
و هذا ما ينطبق عل القضايا البيئية و مشكالا ). 163، ص 1991جيهان رشيت ،". (عليها

إذ جند أن الفرد الذي يتعرض لوسائل اإلعالم السيما منها الصحافة املكتوبة يستقبل كم هائل 
  .املعلومات البيئية ال تساهم يف دفعه للقيام بسلوك إجيايب حنو البيئةمن 

   

و الذي يزيد من اإلحساس بعد اجلدوى بالرغم من املعرفة اجليدة تأكيد وسائل "  
اإلعالم على دور املؤسسات و ليس على دور االفراد كادوات رئيسية للتنفيذ أو مواجهة 

ة عن كل املشكالت اإلجتماعية ، و عن إجياد حلول املشكالت ، أي إعتبار املؤسسات مسؤول
لتلك املشكالت ، و يشجع منط تقدمي االخبار يف وسائل اإلعالم مثل هذا اإلجتاه أيضا، فهذا 

  ).164،ص1991جيهان رشيت،"  ( رد قراءاته ... النمط يهدف عادة إىل مكافأة القارئ 
  

م به املؤسسات املعنية بشؤون البيئة فعلى الرغم من الدور احليوي الذي ميكن أن تقو  
ألجل احلفاظ عليها، إال ان حتقيق جناحها مرهون بالتعاون و التنسيق مع الفرد باعتباره املسؤول 

الذي يتحول إىل جمرد مالحظ اليشارك " االول عن التدهور البيئي لسبب قصور وعيه البيئي و 
و بالتايل ) 165،ص 1991ان رشيت،جيه( ، فهو مستبعد و غري قادر على حتديد النتائج 
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تكون هناك فجوة بني إدراك الفرد للمشكالت البيئية و بني سلوكه الذي يكون يف الغالب 
  .مضرا بالبيئة

  
  :و لتخطي هذه املعوقات يوجد منوذجني أكثر فعالية للتأثري على سلوك الفرد  

لوك فاإلعالم يدعو الفد النموذج األول يتمثل يف اإلعالم الذي ينجح يف التأثري على الس
  .للمشاركة فهو يقدم سلعة أو خدمة يستخدمها الفرد يف حياته

أما النموذج الثاين فهو الطريقة اليت يتعامل مبقتضاها ذووا النفرذ مع مضمون وسائل اإلعالم و 
،ص ص 1991جيهان رشيت،( استغالل الضغط اجلماهريي جلعلهم حيققون املصلحة العامة 

  .تخدام هذين النمودجني يساعد على دفع األفراد للمشاركة يف محاية البيئةإن إس 170 168
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  :فهرس التمثيالت البيانية 
 
 

  
يبني موقع نشر القضايا البيئية و مشكالا على صفحات الصحف )   : 1(التمثيل البياين رقم 

  .-حمل الدراسة -
  .يبني توزيع مساحة املوضوع باألسطر حسب موقع النشر)   : 2(التمثيل البياين رقم 
  . لعرض القضايا البيئية و مشكالا يبني العنوان املستخدم)   : 3(التمثيل البياين رقم 
  .يبني الصور و الرسوم املصاحبة للقضايا البيئة و مشكالا)   : 4(التمثيل البياين رقم 
يبني توزيع القضايا البيئية و مشكالا طبقا ملدى وضعها داخل )   : 5(التمثيل البياين رقم 

  .إطار
الب الصحفية اليت عرضت من خالها القضايا يبني توزيع القو)   : 6(التمثيل البياين رقم  

  .البيئية  و مشكالا
  .يبني توزيع مساحة املوضوع باألسطر حسب القوالب الصحفية)   : 7(التمثيل البياين رقم  

  .يبني توزيع املوضوع حسب الصحف)   : 8(التمثيل البياين رقم 
  .ب املوضوعيبني توزيع توزيع املساحة حس)   : 9(التمثيل البياين رقم 
  .يبني املصادراملعتمدة لتغطية القضايا البيئية و مشكالا) : 10(التمثيل البياين رقم 
  .يبني وظيفة املواد اإلعالمية املنشورة) : 11(التمثيل البياين رقم 
  . يبني إجتاه مضمون املواد اإلعالمية املنشورة) : 12(التمثيل البياين رقم 
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  : عرض و حتليل البيانات حسب الشكل -1
  
  
  

  :حجم اإلهتمام بالقضايا البيئة و مشكالا 1 -1
  
  

توجد مؤشرات عديدة ميكن من خالهلا الكشف عن حجم إهتمام صحف الدراسة بقضايا   
، موقع  حجم معدل نشر هذه القضايا و مشكالا، على صحف الدراسة: البيئة و مشكالا منها 

  ).الصور و الرسوم املصاحبة، العنوان املستخدم ، اإلطار(  ئل اإلبراز املصاحبة للنشر النشر ، وسا
  

  :نعرضها فيما يلي بالترتيب   
  

  :معدل نشر القضايا البيئية و مشكالا 1 – 1–1
  
  

  يوضح معدل تكرار نشر القضايا البيئية و مشكالا يف صحف الدراسة) 03( اجلدول رقم
  
  
  

  
% 

  
 م
 

 
% 

  
 ك
 

  الفئات         
  الصحف

  الشروق 25  31.25 896 28.33
9.08 287 15 12 Le Matin 
 آخر ساعة 25 31.25 700 22.14
40.44 1279 22.5 18 L’Est Républicain 
 موعا 80 100 3162 100
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تكشف بيانات حتليل فئة معدل نشر القضايا البيئية و مشكالا على صفحات الصحف 
فبالرغم . اإلخنفاض النسيب يف معدالت تناوهلا هلذه القضايا ومشكالا –حمل الدراسة  –األربعة 

من توسيع نطاق مفهوم القضايا البيئية و مشكالا، ليشمل جبانب الكوارث الطبيعية، املشكالت 
 الناجتة عن تدخل اإلنسان، و نشاطات اهليئات الرمسية و اجلمعيات البيئية و اإلصدارات املتعلقة

عددا، أما عدد مرات ) 84(مبوضوع البيئة، و بلغ العدد اإلمجايل لألعداد اليت خضعت للتحليل 
مرة إذ تراوح عدد  80ظهور القضايا البيئية و مشكالا على صفحات هذه الصحف مل يتجاوز 

ا كم، مرات ظهور القضايا البيئية و مشكالا يف العدد الواحد ما بني مرة واحدة إىل أربع مرات
كانت  هناك أعداد كاملة و أحيانا متوالية، مل تظهر على صفحاا القضايا البيئية و مشكالا      

  . ذه القضايا –حمل الدراسة  -و هذا ما يعكس ضآلة إهتمام الصحف 
  

باملقابل بلغت نسبة مساحة تغطية القضايا البيئية و مشكالا على إمتداد فترة التحليل 
و هي أكرب نسبة ،مث تليها صحيفة  % 44،40 بنسبة l’est républicainبالنسبة لصحيفة 

يف حني ،  %22.14بنسبة  " آخر ساعة " مث تليها صحيفة   %33،28بنسبة " الشروق"
حيث مل تتجاوز  Le Matinإخنفضت نسبة مساحة تغطية القضايا البيئبة و مشكالا يف  صحيفة 

9.08% .  
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  :  موقع النشــر 2 -1 - 1

            
  
  
  
  
  

  : يوضح موقع نشر القضايا البيئية ومشكالا على صفحات صحف الدراسة)04(اجلدول رقم 
  
  

  الصحف     
  

 نوع الصفحة

   الصحف اجلهوية الصحف الوطنية
  اـمـوع

  

  

 الشروق
  

Le Matin 
 

  

  آخر ساعة
 

L’Est républicain 

 % ك % ك %  ك % ك % ك
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 3.75  3 -  - 16  4 -  - -  - أوىل

 87.5  70 88.88  16 85  16 100  12 100  25 داخلية

 8.75  7 11.11  2 20  5 -  - -  - خلفية

 100  80 100  18 100  25 100  12 100  25 اموع
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .يوضح توزيع مساحة املوضوع باألسطر حسب موقع النشر) 05( اجلدول رقم
  
  
  

  

  الصحف     
  

 نوع الصفحة

   الصحف اجلهوية الصحف الوطنية
  اـمـوع

  

  

 الشروق
  

Le Matin 
 

  

  آخر ساعة
 

L’Est Républicain 

 % م % م %  م % م % م
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 5،21  165 -  - 23.05  165 -  - -  - أوىل

 89.12  2818 92.02  1177 65.42  458 -  287 -  896 داخلية

 5.66  179 7.97  102 11  77 -  - -  - خلفية

 100  3162 -  1279 -  700 -  287 -  896 اموع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مؤشرا مهما نعتمد عليه ملعرفة درجة اهتمام الصحف يقضايا البيئة و " موقع النشر"يعتري 
مشكالا، حيث يشري خرباء اإلخراج الصحفي إىل تفاوت أمهية الصفحات املختلفة يف اجلريدة، 
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لة انقراءية كل منها وعادات القراءة لدى القراء، وهنا يشار دائما إىل أن الصفحة تبعا ملدى سهو
عبد الفتاح عبد . (األوىل مث اخللفية على الترتيب حتظى بأمهية مطلقة باملقارنة بالصفحات الداخلية

  ).76، ص 1992النيب، 
  

ت معاجلة و تشري بيانات هذا اجلدول إىل أن الصفحة الداخلية كانت أكثر الصفحا  
، يف حني لوحظ إختفاء كلي لظهور )87,5%(ملوضوع الدراسة بأعلى نسبة قدرت بـ 

 " ، "الشروق"قـضـايا البيئـة و مشكـالتـها على الصفحات األوىل على مستوى الصحف 
le Matin"، "l’Est Républicain " يف حني مل تتجاوز نسبة ظهورها على الصفحة األوىل يف

، رغم أن الصفحة األوىل تعترب الواجهة اليت تعرض فيها معظم )% 3,75(عن جريدة آخر الساعة 
و أهم األخبار احملتواة يف الصفحات الداخلية للجريدة جيلب اإلنتباه و دعوة القراء ملتابعة احلدث 
بالتفصيل كما ال يتجاوز أيضا نسبة ظهور موضوع الدراسة على الصفحة اخللفية يف جريدة 

"l’Est Républicain"  و هذه البيانات تؤكد على اإلخنفاض الكبري لدرجة )% 5,47( عن ،
بقضايا البيئة و مشكالا ألن املكان الذي ينشر به  –حمل الدراسة  –اإلهتمام النسيب للصحف 

  . يعكس لنا اإلهتمام احلقيقي للجريدة يف حماولة التعمق  أو التضييق من قيمة هذا املوضوع
  

ع املساحة باألسطر حسب موقع النشركما توضحه بيانات اجلدول رقم أما فيما خيص توزي  
، باعتبار أن القضايا )% 89,12(، فإننا جند أن أكرب نسبة كانت يف الصفحة الداخلية ) 05(

  .البيئية و مشكالا مت عرض أغلبيتها يف الصفحة الداخلية
  

، )%5,66( ىل عن يف حني مل تتجاوز نسبة املساحة يف الصفحات اخللفية و األو  
على الترتيب و يرجع هذا اإلخنفاض إىل قلة عرض القضايا البيئية و مشكالا على ) 5,21%

هاتني الصفحتني كما أنه مت اإلشارة إىل موضوع الدراسة على الصفحة األوىل باختصار على 
  . شكل عنوان ، و يف الصفحة اخللفية كان يعرض على شكل خرب خمتصر
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  يبني موقع نشر القضايا البيئية و مشكالا 01التمثيل البياين رقم 
  على صفحات الصحف حمل الدراسة
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  يبني توزيع مساحة املوضوع باألسطر 02التمثيل البياين رقم 
  .حسب موقع النشر 

  
  
  
  
  . وسائل اإلبراز املصاحبة للمواد اإلعالمية املنشورة   3– 1– 1
  
  
  : العنوان املستخدم/ أ 

  

  
  
  
  
  

  .  وضح العنوان املستخدمي): 06(اجلدول رقم 
  
  
  

L'est républicain 
 

 
Le matin 

 الصحف
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  الصحف     
  
  

 العنوان املستخدم

   الصحف اجلهوية الصحف الوطنية
  اـمـوع

  

  

 الشروق
  

Le Matin 
 

  

  آخر ساعة
 

L’Est Républicain 

 % ك % ك %  ك % ك % ك

 2.05  2 -  - 4  1 -  - 4  1 مانشيت

 25  20 44.44  08 16  4 25  3 20  5 رئيسي

 57.5  46 44.44  8 56  14 66.66  8 64  16 ممتد

 15  12 11.11  2 24  6 8.33  1 12  3 عادي

  100  80  100  18  100  25  100  12  100  25  اموع

  
  
  
  
  
  
  
  

يقوم الصحفي إلبراز موضوع معني و توضيحه ، باستخدام وسائل اإلبراز كالعناوين ، 
لقارئ ملتابعة تفضيالت الصور و الرسوم و اإلطار و اليت تلعب دورا كبريا يف إثارة إهتمام ا

  .موضوع معني
  

حمل  - و وسائل اإلبراز مؤشر آخر نعتمد عليه ملعرفة حجم إهتمام الصحف االربعة    
  .ملوضوع البيئة –الدراسة 

  

و إذا إنتقلنا إىل أشكال العناوين املصاحبة لقضايا البيئة و مشكالا ، فنجد ان بيانات   
العظمى من القضايا البيئية و مشكالا املنشورة على  تؤكد ان الغالبية)  06( اجلدول رقم 

،  % 57،5ظهرت و هي مصجوبة بعناوين ممتدة  بنسبة  –حمل الدراسة  –صفحات الصحف 
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، يف حني مل  % 25مث تليها ظهور قضايا بيئية و مشكالا مصحوبة بعناوين رئيسية بنسبة 
على  % 2،05،  % 15عادي عن  تتجاوز نسبة ظهورها و هي مصحوبة بعناوين مانشيت أو

  .الترتيب
   

ظهرت أغلبية القضايا البيئية و مشكالا حتت عناوين ممتدة بنسبة " الشروق"ففي جريدة    
، يف حني مل تتجاوز  ظهور القضايا  % 20، و ظهرت أيضا حتت عناوين رئيسية بنسبة % 64

  .و هي نسب منخفضة % 4 ، % 12البيئية و مشكالا حتت عناوين عادية أو مانشيت عن 
  

إذ جند أن اجلانب االكرب من  le matinو مل خيتلف االمر كثريا على مستوى جريدة   
مث تليها ظهور ها حتت  % 66،66القضايا البيئية و مشكالا ظهر حتت عناوين ممتدة بنسبة 

وى ، يف حني مل تتجاوز نسبة ظهورها حتت عناوين عادية س % 25عناوين رئيسية بنسبة 
  .و هي نسبة منخفضة ، و اختفى متاما ظهزرها حتت عنوان مانشيت % 8،33

  

، فإن اغلبية القضايا البيئية و مشكالا ظهرت على "آخر ساعة " أما على مستوى جريدة   
مث تليها ظهور قضايا بيئية و مشكالا حتت عناوين  % 56صفحات حتت عناوين ممتدة بنسبة 

، و باقي الواضيع االخرى ظهرت حتت عناوين رئيسية   و مانشيت عادية عكس الصحف الوطنية
  .و هي نسب منخفضة % 4،  % 16بنسبة 

  

  "l'est républicain"و على خالف الصحف الثالثة ، جند على مستوى جريدة   
و هي  % 44،44ظهور أغلبية القضايا البيئية و مشكالا حتت عناوين ممتدة و رئيسية بنسبة 

 % 11،11أما بقية املواضيع االخرى ظهرت حتت عناوين عادية بنسبة  –ية بينهما نسبة متساو
  .و هي نسبة منخفضة و إختفى متاما ظهورها حتت عنوان مانشيت

  

تعمل على دفع القارئ إىل متابعة  –على إختالفها و انواعها  –و رغم أن العناوين   
يعدان أكثر العناوين جدبا      " رئيسي  "و " مانشيت "موضوع معني و إثارة إهتمامه ، إال أن 

حسب بيانات  –حمل الدراسة  –و إبرازا ألي موضوع ، غري أن إستخدامهما يف الصحف األربعة 
، و هذا يعكس ضآلة  % 2،05هذا اجلدول كان بنسب منخفضة ، ال سيما مانشيت بنسبة 

     .  بالقضايا البيئية و مشكالا –حمل الدراسة  –إهتمام الصحف 
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  يبني العنوان املستخدم لعرض 03التمثيل البياين رقم 
  .القضايا البيئية و مشكالا

  
  
  
  
  
  
  
  

Le matin L’est républicain 

 الصحف
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  :صاحبة الصور و الرسو م امل/ ب 
  
  
  
  
  
  

  يوضح الصور و الرسوم املصاحبة القضايا البيئية مشكالا ):  07(اجلدول رقم 
  

  

  الصحف           
  
  

 الصور و الرسوم

   الصحف اجلهوية الصحف الوطنية
  اـمـوع

  

  

 الشروق
  

Le Matin 
 

  

  آخر ساعة
 

L’Est républiquain 

 % ك % ك %  ك % ك % ك

 26.27  27 77.77  14 8  2 25  3 32  8 توجد صور و رسوم

 73.25  53 22.22  4 92  23 75  9 68  17 ال توجد صور و رسوم

 100  80 100  18 100  25 100  12 100  25 اموع
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تعترب الصور و الرسوم من اهم العناصر اليت يستخدمها الصحفي إلبرازموضوع معني      
  .و إضفاء عليه احليوية و التشويق

  

تظهر لنا ، ان الغالبية العظمى من املواد املنشورة ) 7(و بالرجوع إىل بيانات اجلدول رقم 
باملقابل مل  % 73،25حول القضايا البيئية و مشكالا مل تصاحبها صور أو رسوم بنسبة 

 26،74تتجاوز نسبة ظهور هذه القضايا و مششكالا و هي مصحوبة بالصور أو الرسوم عن 
بإبراز القضايا البيئية     –حمل الدراسة  –النسب توضح جليا عدم إهتمام الصحف ، و هذه  %

  .و مشكالا
  

و على مستوى كل جريدة ، جند اإلخنفاض الكبري يف معدالت إستخدام كال من جريدة 
و جريدة آخر ساعة للصور ، حيث مل تتجاوز نسبة ظهورها عن  le matinالشروق و جريدة 

  .على الترتيب و مل تستخدم ائيا الرسوم % 8، % 25، % 32
  

إستخدمت عند " l'est républicain" و على خالف هذه الصحف الثالثة ، جند 
عرض القضايا البيئية و مشكالا، الصور و الرسوم معا حيث جند الرسوم ال سيما عند احلديث 

  . % 77،77إذ بلغت بذلك نسبة إستخدامها للصور و الرسوم . عن احلياة الطبيعية
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  يبني الصور و الرسوم املصاحبة 04التمثيل البياين رقم 
  للقضايا البيئية و مشكالا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :اإلطارات املصاحبة ملوضوع الدراسة / ج
  
  
  

Le matin L’est 
républicain 

 الصحف
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  .يوضح توزيع القضايا البيئية و مشكالا طبقا ملدى وضعها داخل إطار): 08(اجلدول رقم

  
  
  
  
  

  الصحف                  
  

  مدى وضع القوالب 
 الصحفية يف داخل اإلطار

   الصحف اجلهوية الصحف الوطنية
  اـمـوع

  

  

 الشروق
  

Le Matin 
 

  

  خر ساعةآ
 

L’Est républicain 

 % ك % ك %  ك % ك % ك

 7.5  6 5.55  1 16  4 -  - 4  1 داخل إطار

 92.5  74 94.44  17 84  21 100  12 96  24 بدون إطار

 100  80 100  18 100  25 100  12 100  25 اموع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ز املضمون الصحفي و شد يعترب اإلطار من وسائل اإلبراز اليت يستخدمها الصحفي إلبرا
إنتباه القارىء إليه و غري أن بيانات هذا اجلدول تشري إىل أن الغالبية العظمى من املوضوعات 
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، يف حني مل تتجاوز )92,5%(وضعها داخل إطار بنسبة  املتعلقة بالبيئة و مشكالا قدمت بدون
ورة على صفحات من إمجايل القضايا املنش) 7,5%(نسبة ظهورها و هي داخل إطار عن 

  .و هي نسبة منخفضة –حمل الدراسة  –الصحف 
  

مل تستخدم ائيا اإلطار إلبراز القضايا البيئية          "Le Matin"فعلى مستوى جريدة   
و مشكالا يف حني وصلت نسبة استخدام اإلطار لعرض هذه القضايا يف جريدة الشروق، آخر 

  .على الترتيب) 5,55%(، )16%( ،)%4(إىل "  l’Est Républicain"ساعة، 
  

و بالتايل فإن هذه البيانات تشري إىل اخنفاض معدالت استخدام اإلطار على الرغم من   
أمهيتها التحريرية و اإلخراجية يف إبراز القضايا البيئية و مشكالا على صفحات الصحف        

ف بإبراز القضايا البيئية         و هذه النتيجة تعكس اخنفاض درجة اهتمام الصح –حمل الدراسة  –
 .و مشكالا
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  يبني توزيع القضايا البيئية و مشكالا 05التمثييل البياين رقم 
  .طبقا لوضعها داخل إطار
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  : القوالب الصحفية املستخدمة 2 – 1
  
  
  
  

يوضح  توزيع القوالب الصحفية اليت عرضت من خالهلا القضايا البيئـة ): 09(اجلدول رقم 
  . و مشكالا 

  
  
  
  
  

  الصحف     
  

  القوالب 
 الصحفية

   الصحف اجلهوية الصحف الوطنية
  اـمـوع

  

  

 روقالش
  

Le Matin 
 

  

  آخر ساعة
 

L’Est Républicain 

 % ك % ك %  ك % ك % ك
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 55  44 3.33  6 80  20 66.66  8 40  10 خرب

 31.25  25 27.77  5 20  5 33.33  4 44  11 تقرير

 6.25  5 11.11  2 -  - -  - 12  3 حتقيق

 6.25  5 22.22  4 -  - -  - 4  1 مقال

 1.25  1 5.55  1 -  - -  - -  - حديث

 100  80 100  18 100  25 100  12 100  25 اموع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . توضح توزيع مساحة املوضوع باألسطر حسب القوالب الصحفية): 10( اجلدول رقم
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  الصحف     
  

  القوالب
 الصحفية

   الصحف اجلهوية الصحف الوطنية
  اـمـوع

  

  

 الشروق
  

Le Matin 
 

  

  آخر ساعة
 

L’Est Républicain 

 % م % م %  م % م % م

 34.94  1105 18.06  231 74.28  520 65.50  188 18.52  166 خرب

 32.57  1030 28.14  360 25.71  180 34.49  99 43.63  391 تقرير

 19.92  630 26.19  335 -  - -  - 32.92  295 حتقيق

 8.50  269 17،59  225 -  - -  - 4.91  44 مقال

 4.04  128 10  128 -  - -  - -  - حديث

 100  3162 100  1279 100  700 100  287 100  896 اموع

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يستخـدم الصحفـي لتقـدمي املـادة اإلعالميـة قوالب و أنـواع صحفيـة خمتلفـة   
  . و هذا حسب طبيعة املوضوع املراد نشره) إخل...كاخلرب، املقـال، التقرير، التحقيق ( 

تكشف لنا أن أكثر القوالب تناوال للموضوع كان ) 09(غري أن بيانات اجلدول رقم   
باعتبارها  –حمل الدراسة  -و هذا يعكس طبيعة الصحف  )%55( نسبة قدرت ب  للخرب بأعلى
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صحف يومية إخبارية بالدرجة األوىل تم جبمع األخبار و تروجيها ، مث يليها إستخدام التقرير 
و الذي هو أيضا نوع إخباري ال يهمه كثريا الشرح   و التفسري يف حني مل )  % 31,25( بنسبة 

على ) %1,25( ، )%6,25( ،)%6,25( م قوالب التحقيق و املقال و احلديث يتجاوز إستخدا
  .الترتيب

  

و على مستوى كل صحيفة، و من خالل املقارنة بني الصحف األربعة جند بعض   
مل يستخدما ائيا " آخر ساعة"و جريدة "  le Matin"اإلختالفات، إذ جند على مستوى جريدة  

ضايا البيئية و مشكالا، رغم أمهيتهما يف طرح و إثارة هذه القضايا املقال و التحقيق يف عرض الق
علـى الترتيـب على ) % 20( و ) % 80( و اقتصرا على استخدام اخلرب و التقرير بنسبة 

نسبـة  فكـانت" le Matin" مستوى جريدة آخر ساعة ، أمـا علـى مستـوى جريـدة 
  .لـى الترتيـبع) %33.33( و ) % 66.66(اخلـرب و التقرير 

  
  

باقـي القوالـب األخـرى " Est Républicain ’l"و " الشروق"باملقابل إستخدمت   
بنسبة ضئيلة حيث مل تتجاوز إستخدام الشروق للمقال و التحقيق ) التحقيق ، املقال، احلديث( 

  .على الترتيب) %14(و ) % 12( عن 
  

عن  l’Est Républicain جريدة و مل يتجاوز استخدام املقال و التحقيق و احلديث يف  
و يرجع عدم . على الترتيب لكل من هذه القوالب) 5,55%(و ) %22,22(، )%11,11(

الثراء يف استخدام هذه القوالب إىل ضعف املمارسة العملية و اإلعتماد يف تغطية القضـايا البيئيـة 
  .و مشكالا على األخبار

  

    
 
 
 
 
 

سطر حسب هذه القوالب كما يبينه اجلدول رقم         أما فيما خيص توزيع املساحة باأل
، و مث يليها التقرير  34,94%)(فإننا جند أن أكرب نسبة كانت للخرب حيث بلغت ) 10(
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، و النتيجتني متقاربتني، و هذا ألن التقرير، و الذي هو نوع خربي يركز )32,57%(ة ـبنسب
  .خلرب يكتفي بتقدمي النتيجةعلى السرد و عرض الوقائع بالتفصيل، يف حني أن ا

  

فكانـت بنسب منخفضة مل تتجاوز      ) التحقيق، املقال، احلديث(أما باقـي القوالب   
على الترتيب و هذا راجع لعدم توظيفها ملعاجلـة ) %4,04(، )%8,50(، )%19,92(

 –دراسة حمل ال - . قضايـا البيئـة و مشكالا، و هذه البيانات تؤكد على عدم إهتمام الصحف
و باعتبار أن موضوع الدراسة يتعلق بدور الصحافة يف نشر الوعي البيئي من بالبيئة و مشكالا 

خالل معاجلتها لقضايا البيئة و مشكالا اليت تتسم بالتعقيد و ذو طابـع علمـي، و حتتـاج 
ركزان على للتحليـل و التفسري لذا يتطلب األمر إستخدام قوالب التحقيق و املقال لكوما ي

الشرح و التحليل و التفسري مما يساعد على خلق و تنمية الوعي البيئي، أكثر من إستخدام قالب 
  .اخلرب الذي ال يهمه كثريا الشرح و التفسري
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  يبني توزيع القوالب الصحفية اليت عرضت 06التمثيل  البياين رقم 
  من خالهلا القضايا البيئية و مشكالا 
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  يبني توزيع مساحة املوضوع 07التمثيل البياين رقم 

  باألسطر حسب القوالب الصحفية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :عرض و حتليل البيانات حسب املضمون – 2
  
  :املعلومات البيئية  1 – 2

  .يوضح توزيع املوضوع حسب الصحف): 11( اجلدول رقم
 

  الصحف     
  

 املوضوع

   الصحف اجلهوية الصحف الوطنية
  اـمـوع

  

  

 الشروق
  

Le Matin 
 

  

  آخر ساعة
 

L’Est 
Républicain 

 % ك % ك %  ك % ك % ك
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 11.25  9 5,55  1 20  5 8,33  1 8  2 الكوارث الطبيعية

 8,75  7 -   - 16  4 8,33  1 8  2 تلوث املياه و إهدارها

 2,5  2 5,55  1 -  - -  - 4  1 تلوث اهلواء

 2,75  2 -  - 8  2 -  - -  - التلوث البحري

 5  4 -  - 8  2 -  - 8  2 لوث الصناعيالت

 13,75  11 12  3 12  3 16,66  2 12  3 القمامات

  6,25 5  8 2  12 3  - -  - -  حرائق غابية

إستغالل مفرط 
   للموارد الطبيعية

1 4  - -  1 4  1 5,55  3 3,75  

  2,5 2  - -  8 2  - -  - -  إرتفاع درجة احلرارة

  10 8  22,22 4  - -  8,33 1  12 3  احلياة الطبيعية

أنشطة و جهود 
الدولة يف جمال محاية 

  البيئة

8 32  6 50  2 8  4 22,22  20 25  

  أنشطة مجعيات
  و هيئات بيئية 

2 8  - -  1 4  - -  3 3,75  

  5 4  8 2  - -  8,33 1  4 1  اإلعالم البيئي

  100 80  100 18  100 25  100 12  100 25  اموع

للقضايا  –سة حمل الدرا–توضح بيانات هذا اجلدول أن التغطية اإلعالمبة للصحف األربعة 
مث )25%(البيئية و مشكالا، ركزت على أنشطة و جهود الدولة يف جمال محاية البييئة بنسبة 

باملقابل نالحظ )  % 11,25( مث الكوارث الطبيعية ب ) 13,75%(بنسبة يليها موضوع القمامات 
أما ) 2,5%(و )  %10(وحت ما بنيإخنفاض كبري يف عرض باقي املواضيع بنسب متقاربة ترا

  . كانت لتلوث اهلواء، التلوث البحري، إرتفاع درجة احلرارة) 2,5%(أقل نسبة و هي 
  

و على مستوى كل صحيفة ، جند يف جريدة الشروق التغطية اإلعالمية ألنشطة و جهود 
مث يليها موضوع احلياة الطبيعية           )%32(الدولة يف جمال مجاية البيئة حتتل الصدارة بنسبة 

لكليهما، و هي نسبة متساوية بينهما ، أما الكوارث )  %12( ضوع القمامات  بنسبة و مو
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أنشطة هيئات و ، استغالل مفرط للموارد، التلوث الصناعي، تلوث اهلواء ، تلوث املياه، الطبيعية
) %4(و) 8%(مجعيات بيئية و اإلعالم البيئي مت التعرض إليها بنسب منخفضة تراوحت ما بني 

   .تفت متاما بقية املواضيعبينما اخ
فهي أيضا حتتل الصدارة موضوع أنشطة و جهود  le matin أما على مستوى جريدة   

، أما باقي املواضيع كالقمامات، الكوارث الطبيعية ، تلوث ) %50( الدولة يف جمال البيئة بنسبة 
ها بنسب منخفضة تراوحت ما املياه و إهدارها ، احلياة الطبيعية، اإلعالم البيئي فقد مت التعرض إلي

  .و اختفت متاما بقية املواضيع)  %8،33(و) % 16،66( بني 
، هذه االخرية  l’est républicainو نالحظ أيضا ان االمر ال خيتلف يف جريدة   

ركزت على تغطية أنشطة و جهود الدولة يف جمال محاية البيئة و على موضوع احلياة الطبيعية 
مث يليها تركيز إهتمامها على موضوع القمامات بنسبة           . همالكل من) %22،22(بنسبة

أما بقية املواضيع الكوارث الطبيعية، تلوث  11.11%، و احلرائق الغابية بنسبة ) 16.66%(
اهلواء، اإلستغالل املفرط للموارد الطبيعية، اإلعالم البيئي، فكانت بنسب منخفضة تراوحت ما بني 

كانت للكوارث الطبيعية، تلوث اهلواء ، )% 5،55(، و أقل نسبة )% 5،55(إىل )  % 8(
   .اإلستغالل املفرط للموارد الطبيعية

التلوث الصناعي، ، و أمهلت هذه اجلريدة بقية املواضيع كتلوث املياه، التلوث البحري  
ملناطق أنشطة هيئات و مجعيات بيئية رغم أمهيتها السيما بالنسبة لوالية عنابة ألا تعد من ا
مثل ( الصناعية و تعاين من مشكالت بيئية عويصة بسبب ما يتسرب من املصانع املوجودة ا 

مركب احلجار و  مركب أمسيدال  من نفايات صناعية و دخان تسببت يف العديد من املشكالت 
  .الصحية
فقد أوضحت بيانات هذا اجلدول أا ركزت إهتماماا على " آخر ساعة"أما جريدة   

، أما تلوث املياه و إهدارها فكانت بنسبة        ) % 20( طية موضوع الكوارث الطبيعية بنسبة تغ
لكل منهما وهي نبة متساية )   %12(،مث موضوع القمامات و حرائق غابية بنسبة )  % 16(

بينهما ، يف حني نلتمس ضآلة إهتمام هذه الصحيفة باملواضيع االخرى، حيث مت التعرض إليها 
كانت ملوضوع  )% 4(، و أقل نسبة ) % 4(و ) % 8(منخفضة تراوحت ما بني  بنسب

و أمهلت هذه اجلريدة باقي املواضيع . إرتفاع درجة احلرارة و أنشطة مجعيات و هيئات بيئية
  .كتلوث اهلواء، احلياة الطبيعية و اإلعالم البيئي

  



 182

لصحف بالبيئة، ال سيما إن البيانات اخلاصة بالصحف اجلهوية تؤكد قلة إهتمام هذه ا 
منها املشكالت البيئية احمللية اليت تعد مرتبطة باملواطن و هذا مؤشر يؤكد على أن املعلومات البيئية 

  .      منخفضة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ك                                                                                                        
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  یبین توزیع الموضوع حسب الصحف 08التمثیل البیاني رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .يوضح توزيع املساحة حسب املوضوع): 12( اجلدول رقم
  
  

L’est 
républicain 

Le matin 
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  الصحف     
  

 املوضوع

   الصحف اجلهوية الصحف الوطنية
  اـمـوع

  

  

 الشروق
  

Le Matin 
 

  

  آخر ساعة
 

L’Est 
Républicain 

 % ك % ك %  ك % ك % ك

 6،83  216 10  128 8  56 4،18  12 2،23  20 الكوارث الطبيعية

 12،49  395 -  - 24،71  173 0،69  2 24  220 تلوث املياه و إهدارها

 1،83  58 3،75  48 -  - -  - 1،11  10 تلوث اهلواء

 2،53  80 -  - 11،42  80 -  - -  - التلوث البحري

 2،90  92 -  - 7  49 -  - 4،80  43 التلوث الصناعي

 11،51  364 13،68  175 11  77 3،83  11 11،27  101 القمامات

  7،74 245  9،77 125  17،14 120  - -  - -  حرائق غابية

إستغالل مفرط 
  2،30 73  2،42 31  2 14  - -  3،21 28  للموارد الطبيعية

  0،28 9  - -  1،28 9  - -  - -  إرتفاع درجة احلرارة

  16،47 521  30،17 386  - -  13،58 39  10،71 96  احلياة الطبيعية

أنشطة و جهود 
الدولة يف جمال محاية 

  البيئة
310 34،59  176 61،32  83 11،85  260 20،32  829 26،21  

  أنشطة مجعيات
  و هيئات بيئية 

36 4،01  - -  39 5،57  - -  75 2،37  

  6،48 205  9،85 126  - -  16،37 47  3،57 32  ئياإلعالم البي

  100 3162  100 1279  100 700  100 287  100 896  اموع
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يوضح هذا اجلدول أن املعلومات البيئية املتعلقة بأنشطة الدولة و جهودها يف جمال محاية 
ركزت على  –حمل الدراسة  –، مبعىن أن الصحف األربعة 26,21%البيئة تشكل أكرب نسبة 

لدولة و جهودها يف جمال محاية البيئة أكثر من املواضيع األخرى، املعلومات البيئية املتعلقة بأنشطة ا
و هذا يرجع لكون الدولة يف السنوات األخرية كثفت من أنشطتها حول محاية البيئة على مجيع 
املستويات احمللية و الوطنية و العاملية، وتتمثل يف عقد ملتقيات، إجتماعات و ندوات من طرف 

، وزارة البيئة ، و هلذا تطلب ذلك ختصيص مساحة كبرية لإلحاطة مديريات و مفتشيات البيئة
كالتطرق للمشكالت البيئية املرفقة باإلحصائيات، الربامج املسطرة، (جبميع جوانب األنشطة 

، و تليها املعلومات البيئية املتعلقة مبوضوع احلياة الطبيعية، القمامات، )إخل...اإلمكانيات املتوفرة
على الترتيب، و هي  11,51%، 12,49%، 16,47%  دارها بنسب تلوث املياه و إه

ال تم ذه  –حمل الدراسة  -نسب منخفضة و هذا إن دل على شيء إمنا يدل على أن الصحف 
  .املواضيع رغم أمهيتها باعتبار أا تشكل املشكالت البيئية الدائمة يف اتمع اجلزائري

   

كأدىن  0,43% و 7.74%أقل تراوحت بني  أما باقي املواضيع خصصت هلا مساحات
  .نسبة مثلت موضوع إرتفاع درجة احلرارة

  

على امتداد فترة  –حمل الدراسة  –و متيزت املعلومات البيئية اليت مت نشرها يف الصحف 
التحليل، بالسطحية و احملدودية ال تساعد على تكوين قاعدة معرفية للمتلقي ومن مثة ال تساهم يف 

  .البيئيتنمية وعيه 
   
  

حيث جند أن صحيفة  –حمل الدراسة  –وال خيتلف االمر على مستوى الصحف الوطنية   
الشروق ركزت أيضا على تقدمي املعلومات البيئية املتعلقة بأنشطة و جهود الدولة يف جمال محاية 

، مث تليها معلومات بيئية تتعلق  % 59،34البيئة، حيث خصصت هلا نسبة مساحة بلغت  
  .على الترتيب  % 27،11،  % 24املياه و إهدارها و أخرى تتعلق بالقمامات بنسبة  بتلوث

  

أما باقي املواضيع االخرى فقد خصصت هلا مساحة أقل بنسب متقاربة تراوحت بني     
، كما اا امهلت احلديث عن تلوث اهلواءكأدىن نسبة مثلت موضوع  %1,11و  % 71،10

  .إرتفاع درجة احلرارة التلوث البحري، حرائق غابية،و
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فقد خصصت مساحة أكرب للمعلومات البيئية  Le Matinأما على مستوى صحيفة  
، تليها معلومات بيئية تتعلق  %61,32املتعلقة بأنشطة و جهود الدولة يف جمال محاية البيئة بنسبة 

  .على الترتيب % 13,58و  %16,37باإلعالم البيئي و اخرى باحلياة الطبيعية بنسبة 
  

كأدىن  % 0,69و  %4,18و باقي املواضيع خصصت هلا مساحة أقل تراوحت بني   
كما امهلت املواضيع االخرى كتلوث اهلواء، التلوث البحري، . نسبة مثلت تلوث املياه و إهدارها

التلوث الصناعي، حرائق غابية، اإلستغالل املفرط للثروات الطبيعية ، إرتفاع درجة احلرارة، 
 –ت و هيئات بيئية، و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على عدم إهتمام الصحف أنشطة مجعيا
  .بالقضايا البيئية و مشكالا و انصرافها إىل مواضيع اخرى –حمل الدراسة 

  

و على خالف الصحف الوطنية جند الصحف اجلهوية مل تشكل املعلومات البيئية املتعلقة   
البيئة أكرب نسبة ، إذ جند على مستوى صحيفة آخر ساعة بأنشطة الدولة و جهودها يف جمال محاية 

،  % 24,71ان املعلومات البيئية املتعلقة بتلوث املياه و إهدارها هي اليت شكلت اكرب نسبة    
مث خصصت مساحة للحرائق الغابية ، انشطة و جهود الدولة يف جمال محاية البيئة و التلوث 

. على الترتيب %11     ،%11,42و  %11,85،  %17,14البحري مث القمامات بنسب 
           % 8أما باقي املواضيع االخرى فقد خصصت هلا مساحة أقل تراوحت نسبتها ما بني 

   .كأدىن نسبة مثلت موضوع اإلستغالل املفرط للثروات الطبيعية %1,28و 
    

يئية شكلت املعلومات الب  l’est républicainكما جند أيضا على مستوى صحيفة   
، مث خصصت مساحة للمعلومات البيئية املتعلقة  % 30,17املتعلقة باحلياة الطبيعية أكرب نسبة 

على  %13,68،  %20,32بأنشطة و جهود الدولة يف جمال محاية البيئة و القمامات بنسب 
  .الترتيب

  

          %10أما باقي املواضيع االخرى، فقد تراوحت نسبة املساحة املخصصة هلا بني   
كأدىن نسبة مثلت موضوع اإلستغالل املفرط للثروات الطبيعية ، كما هو احلال يف   %2,42و 

     .صحيفة آخر ساعة
  ك                                                                                       

  
  

350

400 الكوارث الطبیعة

تلوث المیاه و إھدارھا

تلوث الھواء
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  وزيع املساحة حسب املوضوعيبني ت 09التمثيل البياين رقم 

  
L'est 
 républicain 

  
      Le matin 
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  : مصدر املواد اإلعالمية  املنشورة -2-2 
  
  

  .يوضح املصادر املعتمدة لتغطية القضايا البيئة و مشكالا) 13(اجلدول رقم 
  
  
  

  الصحف     
  

 املصدر

   الصحف اجلهوية الصحف الوطنية
  اـمـوع

  

  

 شروقال
  

Le Matin 
 

  

  آخر ساعة
 

L’Est 
Républicain 

 % ك % ك %  ك % ك % ك
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 22.50  18 27.77  5 16  4 25  3 24  6 املسؤولون

معاهد علمية 
 متخصصة يف البيئة

--  -- --  -- --  -- --  -- --  -- 

خبري متخصص يف 
 البيئة

--  -- 1  8.33 --  -- 2  11.11 3  3.75 

 56.25  45  33.33  6 80  20 66.66  8 44  11 صحفي 

 2.5  2 --  -- --  -- --  -- 8  2 وكالة األنباء

  15 12  27.77 5  4 1  -- --  24 6  بدون مصدر

  100 80  100 18  100 25  100 12  100 25  اموع
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

حناول من خالل إعتمادنا على فئة مصدر املعلومات البيئية الكشف عما إذاكان الصحفي 
باعتبار أن موضوع البيئة  يتحصل على املعلومات البيئية من العلماء و املتخصصني يف جمال البيئة

معقد و متشابك و ذو طابع علمي يتطلب اإلستناد إىل أراء هؤوالء العلماء و املتخصصني يف جمال 
البيئة لتوضيح القضايا الببيئية و مشكالا و تقدمي معلومات بيئية صحيحة، مما يزيد من مصداقية 

  .مضمون الرسالة اإلعالمية
  

، أن الغالبية العظمى من املعلومات البيئية املنشورة على )13(و تظهر بيانات اجلدول رقم 
على امتداد فترة التحليل قد اعتمدت و بشكل كبري  –حمل الدراسة  –صفحات الصحف األربعة 
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و يليها بعد ذلك  56,25%يف احلصول عليها من الصحفيني العاملني ذه الصحف بنسبة 
كما نالحظ وجود املعلومات البيئية مل يتم  22,5% اعتمادها على تصرحيات املسؤوليني بنسبة 

أما اإلعتماد على خبري متخصص يف البيئة  %15اإلشارة إىل املصادر اليت مت اإلعتماد عليها بنسبة 
كما أا مل . على الترتيب 2,5%و  3,75%و على وكالة األنباء بنسب منخفضة مل تتجاوز 

  .تعتمد ائيا على تقارير معاهد علمية
       

تعتمد على صحفيني  –حمل الدراسة  –و هذه البيانات تدل على أن الصحف األربعة 
للحصول على املعلومات البيئية بنسبة أكرب من اعتمادها على متخصص يف جمال البيئة و معاهد 

علمية اليت تقدم املعلومات البيئية الصحيحة و الدقيقة و حتيط بكل جوانب قضايا البيئة            
  .مشكالا و

  

و عند املقارنة بني الصحف األربعة نكتشف وجود بعض اإلختالفات، و نلتمس ذلك يف 
صحيفة الشروق اليت اعتمدت للحصول على أغلبية املعلومات البيئية من الصحفيني بنسبـة    

    مث يليه اعتمادها على تصرحيات املسؤولني و أخرى مل تشر إىل املصادر اليت اعنمدت عليها 44%
و هي نسبة متساوية بينهما، و مل تتجاوز نسبة اعتمادها على وكالة األنباء  %24و ذلك بنسبة 

  .و مل تعتمد ائيا على تقارير معاهد علمية 8%
  

بشكل أكرب للحصول على  أيضا اعتمدت » le Matin «و على مستوى صحيفة 
مادها على تصرحيات املسؤولني مث يليها اعت 66,66%املعلومات البيئية على الصحفيني بنسبة 

، 8,33%، يف حني مل تتجاوز نسبة إعتمادها على خبري متخصص يف جمال البيئة %25بنسبـة 
  .و مل تعتمد ائيا على تقاارير معاهد علمية

و جند على مستوى صحيفة آخر ساعة أن الغالبية العظمى من املعلومات البيئية مت احلصول عليها 
يف حني مل تتجاوز إعتماد هذه الصحيفة على  %80الصحفيني بنسبة  أيضا باإلعتماد على
كما أا مل % 4و مل تشر إىل املصادر اليت اعتمدت عليها نسبة  % 16تصرحيات املسؤولني 

جند أن  l'est républicain  تعتمد ائيا علة تقارير معاهد علمية أما على مستوى صحيفة
مث يليها بعد  % 33,33يئية اعتمدت على الصحفيني بنسبة الغالبية العظمى من املعلومات الب

ذلك اعتمادها احلصول على املعلومات البيئية من املسؤوليني و أخرى مل تشر إىل املصادر اليت 
و هي نسبة متساوية بينهما، يف حني مل تتجاوز نسبة اعتمادها على % 27,77اعتمدت عليها 
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هي أيضا مل تعتمد ائيا على تقارير معاهد علمية   و %  11,11خبري متخصص يف جمال البيئة 
و بالتايل اخنفاض نسبة اعتماد على خبري متخصص يف جمال البيئة و عدم اإلعتماد ائيا على تقارير 
معاهد علمية للحصول على املعلومات البيئية عند املعاجلة اإلعالمية للقضايا البيئية و مشكالا 

يؤدي إىل حمدودية املعلومات البيئية وضبابية املعاجلة اإلعالمية مما ال ذات الطابع العلمي و هذا 
           .  يساهم يف تنمية الوعي البيئي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ك                                                                                 

18
20
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  ني املصادر املعتمدة لتغطية القضايا البيئية و مشكالايب 10التمثيل البياين رقم 
  
  
  
  

  
Le matin 

  
L'est 
républicain 
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  : وظيفة املواد اإلعالمية املنشورة 2-3
  
  
  
  

  .يوضح وظيفة املواد اإلعالمية املنشورة)  14( اجلدول رقم 
  
  
  
  
  

  الصحف     
  

 الوظيفة

   الصحف اجلهوية الصحف الوطنية
  اـمـوع

  

  

 الشروق
  

Le Matin 
 

  

  ةآخر ساع
 

L’Est 
Républicain 

 % ك % ك %  ك % ك % ك

 26.25  21 27.77  5 32  8 16.66  2 24  6 إنتقاد ممارسات قائمة

 2.50  2 --  -- 8  2 --  -- --  -- تأييد إجراءات معينة

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  الدعوة إىل التغيري
 71.25  57 72.22  13 60  15 83.33  10 76  19 ائععرض تقريري للوق

  100 80  100 18  100 25  100 12  100 25  اموع
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حمل –ملعرفة إجتاه مضمون املادة اإلعالمية املنشورة على صفحات الصحف األربعة 
، نقوم بالكشف عن الوظائف اليت تؤديها هذه املادة اإلعالمية املنشورة و مت حتديدها يف -الدراسة

ممارسات قائمة، تأييد إجراءات معينة، الدعـوة إىل التغيـري  إنتقاذ: هذه الدراسة بأربعة وظائف
  . و عرض تقريري للوقائع

  

، أن الغالبيـة العظمـى من القضـايا البيئيـة )14(و تكشف لنا بيانات اجلدول رقـم 
قد إكتفت بعرض تقريري  –حمل الدراسة  –و مشكالا املنشورة على صفحـات الصحـف 

، يف حني مل تتجاوز نسبة املادة اإلعالمية اليت دف إىل تأييد إجراءات  )% 71،25( للوقائع بنسبة
كما أا مل تدعو ائيا .على الترتيب ) %2(و  )% 25,26(معينة أو إنتقاد ممارسات قائمة عن 

إىل التغيري و هذا يدل على ان املعاجلة اإلعالمية للقضايا البيئية تتسم بالسطحية و يغلب عليها 
  .التعميمي، فهي تعتمد على النقل  و التوصيل دون إجتاه معني الطابع

  

أن " الشروق " و ال خيتلف األمر على مستوى كل صحيفة ، حيث جند يف صحيفة 
اجلانب االكرب من املادة اإلعالمية املتعلقة بالقضايا البيئية و مشكالا دف إىل عرض تقريري 

وز نسبة املادة اإلعالمية اهلادفـة إىل إنتقـاد ممارسـات باملقابل مل تتجا )% 76(للوقائع بنسبة 
  .ومل تؤيد إجراءات معينة، و مل تدعو ائيا إىل التغيري )% 24(قائمة 

  

جند أيضا أغلبية املواد اإلعالمية املتعلقة بالقضايا البيئية   le Matinو على مستوى صحيفة 
، و مل تتجاوز نسبة املواد )% 83،33(و مشكالا تسعى إىل عرض تقريري للوقائع بنسبة 
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ومل تؤيد إجراءات معينة، و مل ، )% 16،66(اإلعالمية اهلادفة إىل إنتقاد ممارسات قائمة عن 
آخر "و مل خيتلف االمر مع الصحف األخرى جند على مستوى صحيفة  تدعو ائيا إىل التغيري،

ية و مشكالا تسعـى إىل عرض تقريـري أغلبية املواد اإلعالمية املتعلقة بالقضايا البيئ" ساعة
، يف حني إخنفضت نسبة املواد اإلعالمية املنشورة يف هذه الصحيفة )%60(للوقـائع بنسبـة 

اليت تسعى إىل إنتقـاد ممارسـات قائمة و تأييد إجراءات معينة حيث مل تتجاوز نسبـة كـل 
  . إىل التغيريعلى الترتيب و مل تدعو ائيا  )%8(و  )%  32(منهمـا عن 

  

 –فلم خيتلف حاهلا عن الصحف الوطنية  l'Est Républicainأما على مستوى صحيفة 
حيث سعت أغلبية املواد اإلعالمية املتعلقة بالقضايا البيئية و مشكالا إل عرض  –حمل الدراسة 

ىل إنتقاد يف حني مل تتجاوز نسبة املواد اإلعالمية اهلادفة إ )%72،22(تقريري للوقائع بنسبة 
و هذا املنحى يف . ، و تؤيد إجراءات معينة، و مل تدعو ائيا إىل التغيري)%27،77(ممارسات 

أو تعديل إجتاهات   املعاجلة الصحفية ال يساعد على إكساب املتلقي إلجتاهات إجيابية حنو البيئة
  .قائمة يف اتمع مضرة بالبيئة
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  .يبني وظيفة املواد االعالمية املنشورة 11البياين رقم  التمثيل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :  إجتاه املضمون 2-4
  
  

   
  

  .يوضح إجتاه املضمون)  15( اجلدول رقم 
  

L'est 
républicain Le matin 

 الصحف
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  الصحف          
  
 اإلجتاه  

   الصحف اجلهوية الصحف الوطنية
  اـمـوع

  

  

 الشروق
  

Le Matin 
 

  

  آخر ساعة
 

L’Est 
Républicain 

 % ك % ك %  ك % ك % ك

 26.25  21 27.77  5 32  8 16.66  2 24  6 مؤيد

 2.50  2 --  -- 8  2 --  -- --  -- معارض

  71.25  57  72.22  13  60  15  83.33  10  76  19  حمايد

 100  80 100  18 100  52 100  12 100  25  اموع
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من خالل معرفة الوظيفة اليت تؤديها املادة اإلعالمية املتعلقة بالقضايا البيئية و مشكالا  
أن إجتاه ) 15(ة، حيث يكشف اجلدول رقم متكننا من حتديد إجتاه مضمون هذه املواد اإلعالمي

باملقابل إجنفضت نسبة  %  71.25مضمون أغلبية القضايا البيئية و مشكالا حمايدا بنسبة 
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و مل تتعدى نسبة .  %26.25القضايا البيئية و مشكالا اليت كان إجتاه مضموا مؤيدا عن 
هذا راجع ألن  التغطية و 2.5% ارضا عنالقضايا البيئية و مشكالا اليت كان إجتاه مضموا مع

  .السطحية هلذه القضايا و التركيز على النقل و  السرد دون إجتاه حمدد
  

ال توجد إختالفات يف إجتاه  –حمل الدراسة  –و من خالل مقارنة بني الصحف األربعة 
ى صفحات املعاجلة ، حيث تظل األغلبية العظمى من القضايا البيئية و مشكالا املنشورة عل

باملقابل إخنفضت نسبة هذه القضايا  و  % 76صحيفة الشروق كان  إجتاه مضموا حمايدا بنسبة 
و اختفت متاما القضايا اليت كان إجتاه مضموا  % 24مشكالا اليت كان  إجتاه مضموا مؤيدا 

  . معارضا
  

عالمية املتعلقة جند أيضا اجلانب االكرب من املواد اإل le Matinو على مستوى جريدة 
، باملقابل مل تتجاوز  % 83،33بالقضايا البيئة و مشكالا كانت نسبة إجتاه مضموا حمايدا 

و اختفت متاما القضايا اليت  . % 16،66نسبة إجتاه مضمون القضايا البيئية و مشكالا مؤيدا 
  .كان إجتاه مضموا معارضا

  

ية القضايا البيئية و مشكالا كان إجتاه جند اغلب" آخر ساعة " و على مستوى صحيفة 
إجتاه مضمون القضايا البيئية و مشكالا املنشورة يف و بلغت نسبة  % 60مضموا حمايدا بنسبة 

و اخنفضت نسبة القضايا اليت كانت .   % 36هذه الصحيفة اليت كان  إجتاه مضموا مؤيدا  
   %8نسبة إجتاه مضموا معارضا حيث بلغت 

  

جند أيضا أغلبية القضايا البيئية            l'Est Républicainى مستوى صحيفة و عل
باملقابل مل تتجاوز نسبة إجتاه مضمون  % 77،77و مشكالا كان إجتاه مضموا حمايدا بنسبة 

و اختفت متاما القضايا اليت كان إجتاه مضموا  .% 22,22القضايا البيئية و مشكالا مؤيدا 
  .معارضا
بالتايل مل تسعى الصحف إىل إكساب األفراد إجتاهات إجيابية حنو بيئتهم و بذلك  و

  .           ينخفض دورها يف نتمية وعيهم البيئي
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  .يبني إجتاه املضمون 12التمثيل البياين رقم 
  
  
 
  
  
  

  : تفسري النتائج العامة -3
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الشروق اخر ساعة
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معارض
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L’est républicain 

  
Le matin 

  
 الصحف
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كشفت الدراسة النظرية عن الدور احليوي الذي ميكن أن تؤديه الصحافة بنوعيها            
ا فيهم صناع القرار و رجال األعمال، يف تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع مب) الوطنية و اجلهوية ( 

و ذلك لقدرا التأثريية على املعرفة و اإلدراك و السلوك، من خالل تزويدهم باملعلومات البيئية 
اليت تزيألي نقص أو لبس أو تناقض يتعرض له الفرد فضال عن إكسام إجتاهات إجيابية حنو البيئة 

  . البيئة مما يؤثر على السلوكأو تعديل إجتاهات قائمة يف اتمع مضرة ب
  

وانطالقا من اهداف الدراسة احلالية و املنهجية املتبعة ، ركزنا على حماولة معرفة الدور   
يف تنمية الوعي البيئي ) الوطنية و اجلهوية ( الذي تضطلع به الصحافة املكتوبة اجلزائرية بنوعيها 
و قد أثارت هذه الدراسة عدة تساؤوالت . الفراد اتمع من خالل حتليل مضمون رسائل إعالمية

متت بلورا يف مخسة فرضيات دارت حول حجم إهتمام الصحف بالقضايا البيئية و مشكالا، 
  .القوالب املستخدمة لعرضها، املعلومات البيئية املقدمة، اإلجتاهات حنو البيئة

  

سائل اإلعالمية و قد إعتمدنا للتحقق من صحة هذه الفرضيات على حتليل مضمون الر  
 l’Est ، آخر ساعةle Matinالشروق،: املقدمة على صفحات الصحف التالية

Républicain   و مت التوصل إىل النتائج التالية:  
  

بقضايا البيئة و مشكالا  –حمل الدراسة  -فيما يتعلق حبجم إهتمام الصحف االربعة  – 1
العنوان، الصور        ( لنشر، وسائل اإلبرازفقد أكدت املؤشرات التالية كحجم التكرار، موقع ا

على اإلخنفاض يف حجم إهتمام الصحف األربعة بالقضايا البيئية و مشكالا ) و الرسوم، اإلطار
       .على إمتداد فترة التحليل

  

فبالرغم من أن العدد اإلمجايل لألعداد اليت خضعت للتحليل بالصحف األربعة وصلت إىل 
دد مرات ظهور القضايا البيئية و مشكالا على هذه الصفحات األربعة ، مل عددا، إال أن ع 84

  .مرة، و هذا يبني حقيقة اإلخنفاض يف حجم تغطية الصحف األربعة هلذه القضايا 80يتعدى 
  

كما أن الغالبية العظمى من القضايا البيئية و مشكالا املنشورة تقع على الصفحات 
، و اخنفضت نسبة  %  89,12بلغت نسبة مساحتها باألسطر و   %  8,75 الداخلية بنسبة 

  % 5القضايا البيئية و مشكالا على الصفحتني األوىل و اخللفية رغم امهيتها، إذ مل تتجاوز ظهور
و اخنفضت أيضا نسبة املساحة يف الصفحتني األوىل  و اخللفية ، . على الترتيب  %  8,75 



 202

أم بالنسبة إلستخدام وسائل اإلبراز فقد . ى الترتيبعل % 5,66،  % 5,21حيث مل تتعدى 
و اخنفض بشكل   % 57,5ظهرت أغلبية القضايا البيئية و مشكالا حتت عناوين ممتدة بنسبة 

، و تدىن إىل أقصى حد نسبة ظهورها حتت  % 25نسيب ظهورها حتت عناوين رئيسية بنسبة 
يت مها أكثر العناوين إبرازا و جذبا رغم ان العناوين الرئيسية و املانش % 2,5مانشيت 
  .للموضوع

  

باإلضافة إىل أن أغلبية القضايا البيئية و مشكالا ظهرت غري مصحوبة بالصور و الرسوم 
  .% 9,25و قدمت أغلبية القضايا البيئية و مشكالا بدون إطار بنسبة ،  % 75,30بنسبة 

  

 العناوين، الصور و الرسوم و اإلطار و باخنفاض نسبة استخدام وسائل اإلبراز املتمثلة يف
اليت تلعب دورا كبريا يف جدب القارئ و إثارة إهتمامه باملوضوع، تتأكد صحة الفرضية األوىل 

  :التالية 
بالقضايا البيئية و مشكالا     –حمل الدراسة  –ينخفض حجم إهتمام الصحف املكتوبة 
  .فراد اتمعو من مثة ينخفض دورها يف تنمية الوعي البيئي أل

  

 –تعد القضايا البيئية و مشكالا من املواضيع اليت قامت بتغطيتها الصحف األربعة  -2
و هذا بنسب خمتلفة على إمتداد فترة التحليل، حيث بلغت نسبة مساحة التغطية  –حمل الدراسة 

، الشروق و آخر l'Est Républicain –حمل الدراسة  –للصحف الثالثة 
، و اخنفضت نسبة مساحة التغطية  على الترتيب %22.14،  % 28.33%40.44ساعة

  .% le Matin 9,08اإلعـالمية للقضـايا البـيئية و مشكالا يف صحيفة 
  

و هذا ما يثبت عدم حتقيق الفرضية الثانية القائلة بأن الصحافة الوطنية أكثرإهتماما نسبيا 
كالا حيث تبني من الدراسة أن الصحافة الوطنية من الصحافة اجلهوية مبعاجلة القضايا البيئية و مش

  .و الصحافة اجلهوية ال خيتلفان يف اإلهتمام القضايا البيئية و مشكالا

رغم إستخدام الصحف االربعة موعة من القوالب الصحفية املعروفة لتغطية القضايا  -3
، يليها التقرير و هو % 55بة البيئية و مشكالا إال ان اخلرب كان أكثر القوالب إستخداما بنس

لينخفض بعد ذلك إستخدام بقية القوالب ، و هذا يؤكد صحة  % 31,25نوع خربي بنسبة 
الفرضية الثالثة القائلة بأن اخلرب الصحفي هو أكثر القوالب إستخداما يف تغطية القضايا البيئية      
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اسبني أكثر ملثل هذه القضايا اليت و مشكالا و ذلك بالرغم من كون قاليب املقال و التحقيق من
  .تتطلب الشرح و التفسري و التحليل

  

أظهرت بيانات هذه الدراسة أنه رغم تنوع القضايا البيئية و مشكالا املطروحة على  -4
إال ان نسبها إختلفت من صحيفة الخرى،           –حمل الدراسة  –صفحات الصحف األربعة 

مث تليها القمامات          % 25يف جمال البيئة الصدارة بنسبة  و احتلت أنشطة و جهود الدولة
بينما إخنفضت نسبة التغطية . على الترتيب % 11,25،% 13,75و الكوارث الطبيعية بنسبة 

  .اإلعالمية لباقي القضايا البيئية و مشكالا
  

ة أكرب مساحة و شكلت املعلومات البيئية املتعلقة بأنشطة الدولة و جهودها يف جمال البيئ
مث تليها معلومات بيئية تتعلق باحلياة الطبيعية ، تلوث املياه و إهدارها،  % 26,21بنسبة 

بينما . على الترتيب  % 11,51، % 12,49،% 16,47القمامات، بلغت مساحتها نسبة 
دودية     إخنفضت املعلومات البيئية املتعلقة بباقي املواضيع ، و اتسمت هذه املعلومات البيئية باحمل

و التعميم و السطحية، مما ال يساعد على تكوين قاعدة معرفية للفرد متكنه من عدم الوقوع يف 
التناقض و التعارض و يتمكن بذلك من فهم كل جوانب املشكلة البيئية و تأثرياا مما يساعده على 

  .جتنب خماطرها
  

فاض نسبة إعتماد الصحفي و ما يؤكد على سطحية و حمدودية املعلومات البيئية هو إخن
و عدم إعتماده عند التغطية اإلعالمية للقضايا  % 3,75على خرباء متخصصني يف جمال البيئة  

البيئية و مشكالا على تقارير معاهد علمية ، باعتبار البيئة موضوع ذو طابع علمي يتطلب 
و بالتايل . ايا البيئية و مشكالااإلستناد إىل أراء اخلرباء و املتخصصني يف جمال البيئة لتوضيح القض

تنخفض نسبة املعلومات البية املقدمة يف : ، فهذه البيانات تؤكد صحة الفرضية الرابعة القائلة 
و من مثة ينخفض دورها يف تنمية الوعي  –حمل الدراسة  - الرسائل اإلعالمية بالصحف اجلزائرية  

  .البيئي ألفراد اتمع
  

التحليلية تبني أن أغلبية القضايا البيئية و مشكالا بنسبة  حسب بيانات الدراسة -5
قد إكتفى بعرض تقريري للوقائع ، مع إخنفاض نسبة القضايا البيئية و مشكالا اليت  % 71,25

و هذه النتيجة مؤشر يدل على  % 2,5و تأييد إجراءات  % 26,25تسعى إىل إنتقاد ممارسات 
حية للقضايا البيئية و مشكالا و اإلقتصار على تصرحيات الطابع التعميمي و التغطية السط
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املسؤولني مرفقة باإلجراءات الرمسية و اإلحصائيات،  و هلذا جاء معظم الرسائل اإلعالمية 
   .        املنشورة يف قالب خربي

الذي ميكن  % 71.25و بالتلي تؤكد بيانات الدراسة على غلبة اإلجتاه احملايد بـ 
ال تسعى إىل تكوين إجتاهات  –حمل الدراسة  –فا سلبيا، مبعىن ان الصحافة املكتوبة إعتباره موق

  .إجيابية حنو البيئة ، و إمنا تكتفي فقط بالسرد دون إجتاه حمدد
  

ينخفض إهتمام الصحف املكتوبة : و هذه النتيجة تؤكد لنا صحة الفرضية اخلامسة القائلة 
اهات إجيابية حنو البيئة ألفراد اتمع و من مثة ينخفض بتكوين إجت –حمل الدراسة  -اجلزائرية 

  . دورها يف تنمية وعيهم البيئي
  

بتغطية القضايا البيئية         –حمل الدراسة  –و باخنفاض نسبة إهتمام الصحف  األربعة  
و مشكالا و عدم إستخدامها لوسائل اإلبراز و عرضها يف قالب خربي دون اإلستعانة خبرباء و 
متخصصني يف جمال البيئة إىل جانب اخنفاض نسبة املعلومات املقدمة على صفحاا، و اخنفاض 
إهتمامها بتكوين إجتاهات إجيابية حنو البيئة ألفراد اتمع كل هذه العوامل تقلل من فعالية التغطية 

يف تنمية الوعي  –حمل الدراسة  –اإلعالمية للقضايا البيئية و بالتايل ينخفض دور الصحف املكتوبة 
  . البيئي ألفراد اتمع

  



  : أسئـلة المقــابلة

  متى نشأت صحيفتكم؟ .1

  ما هي األهداف التي تسعون إلى تحقيقها من خالل جريدتكم ؟ .2

  هل تهتمون بتغطية األخبار المتعلقة بالبيئة؟ .3

  هل تهدفون من هذه التغطية إلى نشر و تنمية الوعي البيئي؟ .4

  ما هي المصادر التي تعتمدون عليها للحصول على المعلومات البيئية ؟ .5

  ل يتلقى الصحفي في جريدتكم تكوين في مجال البيئة ؟ه .6

  ما هي أهم  المشاكل التي تواجهها جريدتكم ؟ .7
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  : اخلامتة
  

يف هذه الدراسة حاولنا التعرف على الدور احليوي الذي ميكن أن تضطلع به الصحافة 
املكتوبة اجلزائرية يف تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع اجلزائري، و ذلك من خالل حتليل مضمون 

  .الصحف اجلزائرية
  

ساهم يف تنمية الوعي البيئي باعتبار ان الصحافة املكتوبة تعد احد املصادر االساسية اليت ت
من خالل تزويد االفراد باملعلومات البيئية و إكسام إجتاهات إجيابية حنو البيئة مما يأثر ذلك على 
السلوك ألن التدهور البيئي يرجع اساسا إىل السلوكات الالمسؤولة للفرد اجتاه البيئة، يف ظل 

   .سيطرة الثقافة املادية و الالمباالة

ذلك من خالل إقتصار الصحافة املكتوبة على القيام بالوظيفة اإلخبارية فقط،  و ال يتحقق
بل جيب ان متتد إىل ما هو أبعد من ذلك، فمعاجلتها اإلعالمية للقضايا البيئية  و مشكالا ال بد 
أن تكون دون مبالغة أو إثارة بل ببناء رسالة إعالمية هادفة و مقنعة تعرض فيها هذه القضايا 

ب بسيط و مفهوم حىت يتمكن املتلقي من إستيعاا و فهمها، و ذلك عـرب فترات متسلسلة بأسلو
و متوالية، ألا ذات الطابع العلمي، و تتسم بالتعقيد و التشابك مع بعضها البعض، مما جيعل حلها 

  .عملية صعبة
عيهم البيئي و جناح الرسالة اإلعالمية مرهون بقدرا على التأثري على األفراد و تنمية و

للتحول من حالة االوعي إىل حالة الوعي و من مثة جتاوز حالة الوعي إىل املشاركة يف التقليل من 
  .خماطر املشكالت البيئية و السعي للحفاظ على البيئة و صيانتها

  

و مهمة الصحافة املكتوبة تتقامسها الصحافة الوطنية و الصحافة اجلهوية و يتكامالن مع 
ألداء دورمها املتمثل يف تنمية الوعي البيئي ألفراد اتمع، و هذا بالتخطيط         بعضهما البعض

  .و التنسيق و التعاون مع بعضهما البعض 
  

و رغم أمهية تنمية الوعي البيئي يف اتمع اجلزائري و اعتباره حتمية ال مفر منها، يف ظل 
ها االمنية و اإلجتماعية و اإلقتصادية، تزايد املشكالت البيئية كما و نوعا بسبب تردي اوضاع

إخل، اليت أثرت بدورها على األداء اإلنتاجي و ... كالتلوث، التصحر، ندرة املوارد املائية
  .اإلجتماعي و الثقايف يف اتمع
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مل تقم جبهد إعالمي دائم و منظم ) الوطنبة و اجلهوية(غري أن الصحافة اجلزائرية بنوعيها 
حيث تثار القضايا البيئية على حسب مناسباا لتتوقف مع إزالة اخلطر ، ئي لألفرادلتنمية الوعي البي

و يقتصر بكل عام على التغطية اإلخبارية السيما جلوانب رمسية كما تفتقد للتفسري و الشرح 
الواف هلذه القضايا و بالتايل اخنفضت املعلومات البيئية املقدمة على صفحاا كما أا مل تسعى إىل 
تكوين إجتاهات إجيابية حنو البيئة لألفراد مما أدى ذلك لعدم مسامهتها يف تنمية الوعي البيئي لألفراد 

  . و كان دورها هامشيا
  
  

و على ضوء نتائج الدراسة  نطرح جمموعة من التوصيات اليت قد تساهم يف تفعيل دور 
  :الصحف يف تنمية الوعي البيئي و هي 

  
تنمية الصحف اجلهوية و اإلستفادة من إمكانياا لتحقيق ضرورة اإلهتمام بتطوير و  -1

  .اإلحتياجات اإلعالمية و الثقافية و اإلجتماعية للجمهور
الربامج اإلعالمية اليت تتناول  ) الوطنية و اجلهوية ( ضرورة إعداد الصحف بنوعيها  -2

 . القضايا البيئية   و مشكالا و ذلك بصورة مستمرة و دائمة
ف عند معاجلتها للقضايا البيئية و مشكالا اإلتصال باملعاهد العلمية    أن تقوم الصح -3

و التعاون مع املتخصصني و العلماء يف جمال البيئة نظرا الن موضوع البيئة ذو طابع 
 .علمي

 .اإلهتمام بإجراء حبوث و دراسات حول اإلعالم البيئي يف اجلزائر  -4
 .لتمكينهم من أداء مهمتهم، البيئي إعداد الصحفيني و تكوينهم يف جمال اإلعالم -5
 .ضرورة وضع إستراتيجية إعالمية شاملة لتنمية الوعي البيئي -6
  .  إنشاء بنوك املعلومات البيئية لتوفري املعلومات البيئية للصحفيني -7

  
     
  


