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   : إشكالیة الدراسة−1
قضایا  إلىتحولت البیئة و مشكالتها مع تفاقم تداعیاتها  األخیرةخالل العقود الثالثة    

في كل مكان من العالم ، ال على المعنیین بشؤون البیئة و  بإلحاحساخنة تفرض نفسها 
وجدوا و حیثما كانوا بغض النظر  أینماالمتخصصین بها فحسب بل و على جمیع الناس 

و  متأثرا أصبحعن مستوى معیشتهم و ظروف حیاتهم و مستواهم التعلیمي و الثقافي ، الكل 
تهدد  أصبحتحتى متضررا من تردي البیئة و مقوماتها نتیجة المشكالت البیئیة الكثیرة التي 

معیشته بل و في بقائه  في صحته و سبل اإلنسانللحیاة و تهدد  األساسیةالمقومات  بإفساد
  .  األرضیةعلى الكرة 

قتصادیة أبعاد اقضایا ذات  من هذا المنطلق أصبحت مواضیع البیئة و الحفاظ علیها   
ضرورة ملحة و واجب وطني یتطلب  عتناء بهاأصبح العمل على اإلو  و سیاسیة اجتماعیةو 

البسیط و من الرجل و المواطن  إلىافر جهود كل فئات المجتمع من صانع القرار تض
التشریعات البیئیة  إصدارفوضع الخطط و السیاسات البیئیة و , و الطفل  المرأة إلىالشاب 

لم یرافقها وعي بیئي  إذاالبیئي و غیرها لن تنجح  األثردراسات تقویم  إعدادو القوانین و 
فحمایة  إذن حقیقي مسؤول و مشاركة شعبیة من كافة الفئات لدعم تلك البرامج و الخطط ،

مة تمهجهود الحكومة و الجمعیات الغیر حكومیة و الفئات ال بتضافرالبیئة مسؤولیة الكل و 
كوكبنا و المحافظة على  إنقاذفي وقف التدهور البیئي و  الجمیع جحینو بوعیهم س األفرادو 

  .)1(القادمة لألجیال بیئة سلیمة
و خمسینات القرن  أربعیناتفي  بأخرى أومعروفة بدرجة " البیئة " و لم تكن كلمة هذا    

الدعم لقضایا البیئة مع ستینات و بوسائله قدرا معقوال من  اإلعالم أتاحو قد , الماضي 
و السیاسیة قتصادیة اإلجتماعیة و اإل الضغوطسبعینات القرن العشرین خاصة مع ظهور و 

و حوادث التلوث البیئي ، و حاجة نتشار الكوارث البیئة و مكوناتها و عناصرها و إ على
هذه الكوارث و الحوادث  تأثیرو معرفة  طالعالبیئیة و شغف اإل األخبار إلىالمجتمعات 

ات من تغیر التلوث على البیئة  بتأثیرستشراف المستقبل فیما یتعلق حب إعلیهم ، و  اآلتیة
على الحالة ذلك على اإلقتصاد و  تأثیر غیرها من المشكالت وو مناخیة في العالم 

  . الخ ... جتماعیة اإل
  
  
  .12ص , 2000 ,الجزائر,بن عكنون,مطبعة النجاح,الرهانات البیئیة في الجزائر: ملحة أحمد ) 1(
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 خذ هذا المصطلح بالتطور المتواتر في التعریفأ البیئي و اإلعالمو قد ظهر مصطلح    
 اإلثارةمنذ سبعینات القرن الماضي ، فبعدما كان نقال للخبر البیئي و  ستخدامالمفهوم و اإلو 

مختلفة  أهدافله سیاسات و خطط و وظائف لتحقیق  أصبحالصحفیة لمزید من المبیعات 
تعمل على توضیح  أداة یعد أهمیة إذ" التنموي اإلعالم" بمفهومه الحدیث  لإلعالم كما,

 اإلعالمیةالمادة  أوالجمهور المتلقي و المستهدف بالرسالة  إحاطةالمفاهیم البیئیة من خالل 
التنمیة  تأصیلبما یسهم في ) الصحیحة ( و المعلومات الموضوعیة    البیئیة بكافة الحقائق

صائب في الموضوع و في المشكالت البیئیة  رأيالبیئیة ، و تنویر المستهدفین لتكوین 
  .  أخرى أغراضو توجیهها لخدمة ها في حال عدم تسییسالمثارة و المطروحة 

فهم الظروف  أوفي بناء  ةالبیئیة دورا على المساعد اإلعالمیةتلعب الرسالة  من جهتها   
 أي –بشعور معین  أومنه بعمل  استجابةفي المستقبل الذي یتوقع  تأثیراو تحدث المحیطة 

و تكمن الخطورة فیها بمن یوجه الخطاب  ,− اإلعالمیةتكتسي خصائص الرسالة  أنها
عن مسارها  اإلعالمیةالرسالة قد تنحرف  أوبمردود عكسي  تأتي؟ حیث قد  اإلعالمي
القضیة البیئیة ضمن  تأطیرقد یترك  أوبغیاب المتخصصین في المجال البیئي ،  األصلي

قلیمیةسیاسات دولیة  المتخصص  لإلعالمي األساسيالعولمة و هنا یبرز الدور  إطارفي  أوإ
و المعلومة البیئیة و توجیه  المصطلح إیضاحالبیئي في  الشأنالمسؤولة عن لألجهزة و 

  )1(.البیئي  اإلعالميالخطاب 

عامة  اإلعالمیةتبنى القضیة البیئیة التنمویة في المؤسسات  أنو الجدیر بالذكر    
في العادة من قناعات  أتيیوالمطبوعة تحدیدا بأشكالها المختلفة باعتبارها محط دراستنا 

بالمسؤولیة  اإلدراكعلى التوعیة البیئیة السلیمة و بعد النظر و  أساساصانعي القرار المبنیة 
 للقضیة البیئیة اإلعالمیةقضیة تبني المؤسسات  تأتيدنیة حیث الوطنیة و المجتماعیة و اإل

واجبة تقتضیها المصلحة العامة  إعالمیةمتطلبات التنمیة المستدامة كرسالة و  وحمایة البیئة
  . للقیام بوظیفته في مجال حمایة البیئةموي وتحدیدا البیئي التن اإلعالمركائز  أهم كأحد

  
  
  
  :نقال عن  2006−11−27, القاهرة, الملتقى اإلعالمي العربي األول للبیئة والتنمیة المستدامة ) 1(

www.eeaa.gov.eg/english report, 7/5ص .15:45. 5/08/2008:بتاریخ .  

http://www.eeaa.gov.eg/english
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و وسائله دورا في التعریف بقضایا البیئة لكل مجتمع من المجتمعات  اإلعالمهذا و یلعب    
من فراغ  یأتلم ستنتاج ي بدایة القرن الحالي ، و هذا اإلخاصة ف عامةالعربیة و العالمیة 

توعیة  إلىالحاجة ماسة  أصبحتجاء خاصة بعد تفاقم مشاكل البیئة في العالم و  إذ
الشعوب و كافة شرائح و مستویات في حیاة  التأثیرلقضایا البیئة ذات  إرشادهو   المجتمع

البیئي في  اإلعالمدور ا یعرضه من محاور و قضایا شاملة تؤكد مجتمعاتنا العربیة لم
التلوث  –المیاه  –التنوع البیولوجي  –الجفاف  –التصحر ( ئة المختلفة موضوعات البی

على البیئة و  قتصادیةخاصة مع زیادة الضغوطات اإلجتماعیة و اإل, ... ) البیئي 
عناصرها خالل نهایات القرن العشرین و بدایات القرن الواحد و العشرین على المستوى 

 إلىالحاجة معها زدادت والتي اي العالم بشكل عام و عبر وطننا العربي و ف اإلقلیمي
ن بعناصر و مكونات و قضایا و یتیة الكافو الجماعات الخبرة و الدرای األفراد إكساب

  شكالیات البیئة و التدرب على حلها و منع حدوثها إ
ذات الصلة قبل وقوعها و ما یترتب علیها من  أو، الوقوع في الكوارث البیئیة  و تجنب

، و هذا ما یكرس الوعي البیئي  األحیانقتصادیة و سیاسیة في بعض و اجتماعیة ت اأزما
به مؤسسات المجتمع المدني و القطاعات الحكومیة و الخاصة في  تشارك أنالذي یجب و 

 تطلبات الفترة القادمةذ القرار البیئي واعیا بماتخالفرد العربي قبل ا العربیة لیصبحمجتمعاتنا 
لبیئیة و التنمیة الذي قد یلعبه في خدمة القضایا امؤكدا على الدور و  الحتیاجاتهامدركا 

المستدامة على إعتبار أن هذه األخیرة أصبحت مؤشرا رئیسیا إلستمرار البشریة ، كما 
من أهم  دید یحمل ثقافة بیئیةتنشئة جیل ج عاد التنمیة المختلفة تساهم فيبأصبحت أ

 بما تشمله من مواضیع وأبعادالتي تعد محورا جوهریا  و لیهافظة عساسیاتها البیئة و المحاأ
عالمیة من نوع خاص تنفذ تتطلب رسالة إ لذاواطن البسیط تمس الحیاة الیومیة للم أضحت

تعزیز ة العربیة و التي تشترط سر المحافظة على البیئة إلى األو  من خاللها قیم الثقافة البیئیة
ثارة و یجاد إعالم عربي أكثر تخصصا و قدرة على إالعرب إلعالمیین البیئیین قدرات اإل

ي تمس المصالح العربیة خاصة على إعتبار أن تبني قضایا البیئة و التنمیة المستدامة الت
عالمیة نحو سیاسة إخیرة في حاجة ملحة لمزید من التكاثف و توحید وجهات النظر هذه األ

لى رؤیة إو  , طبیعیةردها العربیة تتبنى الدفاع عن البیئة و حمایة موا عالمیة موضوعیة إ
خطار كما تعد منبرا مما یهددها من أ بي في بیئة نظیفة لحمایة مواردناتدافع عن الحق العر 

  . عربیا للدفاع عن قضایا البیئة العربیة 
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ع تم طرحه في العدید من المؤتمرات و الندوات المتخصصة على و همیة هذا الموضو أل   
على المستویات المحلیة و اإلقلیمیة ، و یعد الملتقى و عربي العالمي و في العالم الالنطاق 

ئي عالم البیة لدعم مسیرة اإلة و التنمیة المستدامة انطالقة حقیقیاإلعالمي العربي األول للبیئ
عالم قبلي یربط بین قضایا البیئة و اإلمن وضع تصور مست في المنطقة العربیة بما یمكن

     )1(وساط العربیة و الجزائریة خاصة األفي خاصة 
ة و لذلك فالمسؤولیة تحتم على عالم هما وجهان لعملة واحدو اإلالبیئة مما سبق یتبین أن 

لما أسهمت ا و أهمیة ، فكهتمامو المحلي الجزائري إعطاء قضایا البیئة إعالم العربي اإل
طة و دا من الحیحصاد ذلك مزیصیل دورها البیئي في المجتمع كان أجهزة اإلعالم في تأ

مر لن یتحقق دون اإلرتقاء بالبیئة و حمایتها أالوعي اإلجتماعي ، بالمقابل فان الحذر و 
  . عالم جمیع قطاعات المجتمع و السیما اإلالتعاون و الشراكة بین الدعم الكامل و 

شكالیة الدراسة في على حقیقة الوضع یمكننا أن نلخص إ وفوقالو ما سبق  استعراض بعد
  : طرح السؤال الرئیسي التالي 

   في حمایة البیئة ؟ المطبوع عالم البیئي ما هو الدور الذي یلعبه اإل −
  : سؤالین فرعیین هما و یندرج تحته 

   على البیئة ؟  تطرأ المطبوع بالتحوالت و التطورات التيعالم البیئي هل یأخذ اإل −1
ها خدمة قضایاحمایة البیئة و عام هدفا له لي رأتشكیل  المطبوعخذ اإلعالم البیئي هل یت −2

  ؟عالمیة المطروحة من خالل مضمون المادة اإل
  
  
  
  
  
  
  
  
  :نقال عن  2006−11−27, القاهرة, الملتقى اإلعالمي العربي األول للبیئة والتنمیة المستدامة ()1(

www.eeaa.gov.eg/english report,7/3ص .15:45. 5/08/2008: بتاریخ. ( 
 

http://www.eeaa.gov.eg/english
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  : أسباب اختیار الموضوع −2
یقوم أي بحث علمي على جملة من الشروط و المبادئ العامة إلختیاره تحدد بدورها سبب    

اختیار موضوع بعینه دون سواه ، و لعل أبرز األسباب الذاتیة و الموضوعیة التي یعود إلیها 
  : إختیار الموضوع هي 

التخصص العلمي و المتمثل في الحصول على لیسانس في علم إجتماع اإلتصال و كذا  −
دراسات علیا في علم اجتماع البیئة ، فتم إختیار البحث موافقة لهذین التخصصین ، و یربط 

  . بین مجالي هذین التخصصین 
لسوسیو الدراسات ا"المیل نحو هذا النوع من الدراسات و الذي یندرج ضمن ما یسمى ب  −

 " إعالمیة
و على األقل على مستوى  –على حد علمنا  –قلة الدراسات و البحوث الجزائریة  −

تخصصنا و التي تناولت هذا الموضوع و هو ما دفعنا إلختیاره بإعتباره من المواضیع التي 
 . تتطلب الدراسة 

عالم البیئي المطبوع دور اإل" الفائدة العلمیة و العملیة للبحث ، بإعتبار أن هذا الموضوع  −
ذو أهمیة و فائدة علمیة لما یقدمه من تحلیل و إبراز و فهم لمختلف أبعاد " في حمایة البیئة 

وجوانب الموضوع و كذا لما له من عائد علمي یستفید منه المتخصصون في هذا المجال 
 . إنطالقا مما یعرضه من نتائج مرتبطة بموضوع الدراسة 

تي دفعت إلختیار هذا الموضوع هو كون هذه األلفیة هي ألفیة أیضا من األسباب ال −
اإلعالم نظرا للتطور المذهل الذي حصل في هذا المجال مما أهله ألن یصبح ضرورة 

بإعتبار أن طبیعة و نوعیة اإلعالم من , إجتماعیة في حیاة األفراد إلجتماعیة الفرد نفسه 
ا اللذان حددا وتیرة إستعمال اإلعالم و جهة و تطور اإلنسان و حاجاته من جهة أخرى هم

ستمرارها و قد مس ذلك شؤون البیئة و قضایاها خاصة مع بدایة القرن الحالي  وسائله وإ
الذي شهد تغیرات وتحوالت بیئیة بدت واضحة للجمیع و ما لوسائل اإلعالم من دور في نقل 

 . عالمیة المطبوعة واقع البیئة لتوعیة الجمهور و ترشید سلوكه من خالل المادة اإل
أهمیة البیئة الطبیعیة الستمرار حیاة اإلنسان و تحقیق التنمیة المستدامة التي أصبحت  −

 . ضرورة ملحة 
دور اإلعالم البیئي المطبوع في حمایة " كذلك من األسباب التي دفعت الختیار موضوع  −

تب  وكذا بعض المواد هو اإلطالع الشخصي على الموضوع نظریا بقراءة بعض الك" البیئة 
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اإلعالمیة المطبوعة التي تتحدث عن شؤون البیئة و قضایاها في الجزائر األمر الذي أكسبنا 
 . بعض المالحظات نرید بالبحث فیها توسیع مداركنا في هذا المجال 

كما یرجع سبب اختیار موضوع البحث إلى كون الحدیث عن البیئة و قضایاها و  −
الم في حمایتها وخلق وتوجیه الرأي العام  نحوها ظل مهمال في بالدنا مشكالتها و دور اإلع

 . لفترة من الزمن " الجزائر " 
كذلك من بین األسباب و بناءا على الدراسة اإلستطالعیة النظریة و المیدانیة تبین أن  −

 .هذا الموضوع یعد حدیثا نسبیا 
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   : أهداف الدراسة −3
من المعروف أن أي بحث ینطلق من أجل التوصل إلى تحقیق أهداف معینة ، و بحثنا    

یهدف بالدرجة األولى إلى  "دور اإلعالم البیئي المطبوع في حمایة البیئة " المتمثل في 
معرفة الدور الذي یلعبه اإلعالم البیئي المطبوع في حمایة البیئة ، بإعتبار أن اإلعالم و 

لفة قد أصبح بمثابة مرجع المجتمع الذي یعود إلیه كل أفراده للمعرفة و بوسائله المخت
اإلطالع ، وللكشف عن هذا الهدف العام للدراسة یستوجب علینا الكشف عن جوانب أخرى 

  :مرتبطة بالموضوع و تكون بمثابة أهداف مكملة للهدف الرئیسي للدراسة نذكرها فیما یلي 
الم البیئي و عن طریق مادته اإلعالمیة المطبوعة مسایرا محاولة معرفة ما إذا كان اإلع −

لمختلف التحوالت و التطورات و ذلك من خالل تغطیة األحداث البیئیة و تحلیل الوقائع لنقل 
 . المعلومة إلى الجمهور و إفادته بمختلف التطورات 

كیل رأي عام  محاولة معرفة ما إذا كان اإلعالم البیئي المطبوع یأخذ بعین اإلعتبار تش −
حول قضایا البیئة و توجیهه لحمایتها كهدف مسطر من خالل المادة اإلعالمیة المطروحة ، 
أو بعبارة أخرى مدى اهتمام اإلعالم البیئي المطبوع بالجمهور المستقبل باعتباره محورا مهما 

ایا البیئیة من المحاور التي ینبغي التركیز علیها في العملیة اإلعالمیة الموجهة لخدمة القض
رشاده لحمایتها بطریقة عملیة   . و ذلك من أجل توجیهه وإ
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   : أهمیة الدراسة −4
من المواضیع "  في حمایة البیئة المطبوع  عالم البیئيدور اإل" ع الدراسة و إن موض   

همیة بحیاة الفرد داخل التنظیم اإلجتماعي ، فضال عن أنه یكتسي أ ذات الصلة المباشرة
وجیة الجدیرة بالدراسة ، و ذلك بإعتبار أن بالغة تجعله من المواضیع العلمیة السوسیول

بیئي في المجتمع ، و نظرا لكون حد الحلقات المهمة في تشكیل الوعي الاإلعالم البیئي هو أ
إجراء  فنحن بصددالتمیز و بالتالي التأثیر عالم مؤسسات تحضى بدرجة من اإل وسائل

من خالل عالم البیئي في حمایة البیئة و المحافظة علیها الدور الذي یلعبه اإل ممحاولة لفه
ضوعات البیئة في عالمیة المطبوعة المقدمة للجمهور المتلقي و الخاصة بمو المادة اإل

رة و وضعیة البیئة ن بلدنا من البلدان النامیة التي تواجه مشاكل بیئیة كثیخاصة و أ ,الجزائر
  . على حد سواء كل من مشاكل البلدان المتقدمة و النامیة واجه و صبحت تأ فیها مقلقة ، إذ

 :انطالقا من من جهة أخرى تكتسي هذه الدراسة أهمیة 
وقوع أحداث مثیرة حیث یتركز في كثیر من األحیان ببمعالجة القضایا البیئیة  هتماماإلأن  −

 . خرى عالجة قضایا أملى یحدث تكثیف إعالمي ثم تنصرف وسائل اإلعالم بعد ذلك إ
عالم من طرف یا البیئیة المطروحة في وسائل اإلكتراث حقیقي للقضاعدم وجود إ −

مر و النظر إلى مثل هذه المواضیع البیئیة و كأنها أ –على ما یبدو  –الجمهور الجزائري 
 . ولویاته في الحیاة ره سوى مجرد حدیث عابر و لیس من أنظري بعید عن واقعه و ال یعتب

في نشر الوعي و الثقافة و القیم تصال فعالة إستغالل وسائل اإلعالم كوسائل إضرورة  −
 . ن تدعم المحافظة على البیئة و حمایتها لیمة التي نتمیز بها و التي من شأنها أالبیئیة الس

راسة التحلیلیة دالخص بهمیة البحث في طبیعة مجال التحلیل و الذي سیكما تكمن أ −
هذا األخیر الذي  "المطبوع في مجال البیئة و إلعالمي المكتوب أالخطاب ا "والمتمثل في

للكلمة المطبوعة من أثر في نفس المستقبل إنطالقا مما أكدته  لما خاصة أهمیةمیزة و  یكتسي
متعلمین بصفة عامة ، و التي ي و الرها في تقدیم المعلومة لقادة الرأعالمیة عن دو دراسات إ

لى الهدف المنشود و ق األوسع بغیة التوصل إثیر على النطافي التأمن شأنها أن تساعد 
شخاص على درجة كافیة من من قبل أعن طریق نشر الوعي المتمثل في حمایة البیئة 

 . المختلفة  أبعادهاقضایاها و و الدرایة بمواضیع البیئة و  الحرفیة
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 :تحدید المفاهیم −5
 :مفهوم اإلعالم −1
استعلم الخبر فأعلمه إیاه یعني : تقول العرب , كلمة اإلعالم مشتقة من العلم  : لغة −أ

 . )1(صار یعرف الخبر بعد أن طلب معرفته
  . )2(فلغویا یكون معنى اإلعالم اإلبالغ أو اإلخبار

 :یمكن تعریف اإلعالم بطریقتین :  اصطالحا −ب
ومع ذلك فاإلعالم ال یعني اإلتصال . بالجماهیر اإلتصال عن طریق الوسائل ، اإلتصال"

كما أن الجماهیر تختار أیضا من بینها , بكل شخص فالوسائل تتجه نحو اختیار الجماهیر 
ویعد اإلعالم بصفة عامة منهجا وعملیة یقوم على هدف التنویر والتثقیف . ما یالئمها

ترفع من مستواهم وتدفعهم إلى واإلحاطة بالمعلومات الصادقة التي تخاطب عقول األفراد ل
كما تخلق فیهم مناخا صحیا یمكنهم من التوافق مع , العمل من أجل المصلحة العامة 

  . )3("المجتمع وأهدافه 
أشار هذا التعریف إلى أن اإلعالم هو تلك العملیة التي یتم بها تزوید الناس بالمعلومات *  

إلنسجام بین الفرد والمجتمع الذي ینتمي وكذا لخلق نوع من ا, الصحیحة من أجل تثقیفهم 
 .إلیه عن طریق وسیلة إعالمیة یختارها الجمهور

, مجرد عملیة اإلخبار أو نقل الحقیقة دون تضخم  أوتشویه "ـ یعرف اإلعالم أیضا على أنه 
فاإلعالم في معناه الحقیقي هو نقل الخبر الواقعة أي نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل 

  ) 4( "الغة دون مب

  

  

  

  

ص ، الجزائر , المؤسسة الوطنیة للكتاب , دیوان المطبوعات الجامعیة ,  مدخل لعلوم اإلعالم واإلتصال:إحددن زهیر)1(
15  .  

  ) 308، دار الفجر للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، ص 1، ط 1المجلد, الموسوعة اإلعالمیةحجاب محمد منیر، ) 2(
المكتب الجامعي الحدیث اإلسكندریة ، مصر ، ,  وسائل اإلتصال والخدمة اإلجتماعیة: علیق أحمد محمد وآخرون ) 3(

  . 299، ص 2004
اإلسكندریة ، مصر  مركز اإلسكندریة ، للكتاب ،, ط .، د مدخل إلى اإلعالم وتكنولوجیا االتصال: مهنا محمد نصر ) 4(

  . 84، ص 2005، 
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تطرق هذا التعریف إلى عناصر العملیة اإلعالمیة والمتمثلة في المرسل والرسالة * 
كما أكد على , لكنه لم یذكر الوسیلة اإلعالمیة التي تعتبر عالمة ممیزة لإلعالم , والمستقبل

  .عامل الموضوعیة كشرط أساسي في نقل الخبر
تبدأ بمعرفة المخبر اإلعالمي  تلك العملیة اإلعالمیة التي" عرف اإلعالم أیضا على أنه  ـ

ثم تتوالى مراحلها بتجمیع , بمعلومات ذات أهمیة أي معلومات جدیرة بالنشر والنقل 
طالقها أو إرسالها , التعامل معها وتحریرها , نقلها , المعلومات من مصادرها  ثم نشرها وإ

إذن . بوثائقها  عبر الصحیفة أو اإلذاعة أو المحطة التلفزیونیة أو طرف معني بها ومهتم
البد من وجود شخص أو هیئة أو فئة أو جمهور یهتم بالمعلومات فیمنحها أهمیة على 

ویكون اإلعالم عن تلك العملیة اإلعالمیة التي تتم بین میدان المعلومات وبین , أهمیتها 
  .  )1( "میدان نشرها أو بثها

وتناسقها والكیفیة التي تتم بها  ركز الكاتب في هذا التعریف على عناصر العملیة اإلعالمیة*
الذي ینبغي ″المخبر اإلعالمي″ب والمالحظ تركیزه على المرسل أو ما أسماه , هذه األخیرة 

  .علیه انتقاء المعلومات التي یراها جدیرة أو في مستوى النشر
نشر للوقائع واآلراء في صیغة مناسبة  بواسطة ألفاظ " اإلعالم أنه  ″فرنان تیرو″ویعرف  ـ

  ". أوأصوات بصفة عامة بواسطة جمیع العالمات التي یفهمها الجمهور 
و  ″الصیغة″هذا التعریف ینص على شیئین أساسیین في وجود عملیة اإلعالم هما * 

   )2(.″شیوع الخبر″
وحسب الحاسة الموجهة إلیها من سمع وبصر تتطبع بنوع الوسیلة المستعملة  :الصیغة 

  .الخ...ولسان ولمس
  
  
  
  
  
، 1995, ، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، مصر  المرجع في اإلعالم واإلعالم الزراعي: الطنوبي محمد عمر ) 1(

  22ص
، دار المعرفة الجامعیة، 1،ط − أصوله ومبادئه -سیكولوجیة االتصال واإلعالم : دویدار عبد الفتاح محمد ) 2(

  . 116، ص 2005اإلسكندریة ، مصر، 
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وشیوع الخبر قد یقع بالوسائل . فهو جعلها معروفة عند عدد كبیر من الناس  :شیوع الخبر
أو بین شخص وآخر أو بین شخص وجماعة في التجمعات الدینیة أو , القدیمة كاللسان 

  . )1(السیاسیة أو النقابیة وغیرها 
اإلعالم هو التعبیر الموضوعي ″: اإلعالم بقوله  ″أوتوجروت″ویعرف العالم األلماني ـ

  . ″لعقلیة الجماهیر ولروحها ومیولها واتجاهاتها في نفس الوقت
ومعنى ذلك أنه یقوم على الحقائق أو األرقام أو اإلحصاءات  , فاإلعالم تعبیر موضوعي    

   )2(أوعلیها معا إذا لزم الحال
هذا التعریف بأن اإلعالم هو نقل الحقائق بصدق وبموضوعیة تامة مشیرا إلى أن أقر * 

فاإلعالم بهذا المعنى . اإلعالم هو بمثابة مرآة عاكسة للمجتمع ومعبرا عن اتجاهات أفراده 
  .تجسید للمجتمع

كافة أوجه النشاط اإلتصالي الذي یستهدف تزوید الجمهور بكافة "ویعرف اإلعالم أیضا أنه  ـ
الحقائق واألخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة عن القضایا والموضوعات والمشكالت 
ومجریات األمور بطریقة موضوعیة وبدون تحریف بما یؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من 
, المعرفة والوعي واإلدراك واإلحاطة الشاملة لدى فئات الجمهور المتلقي للمادة اإلعالمیة 

ر الرأي العام وتكوین رأي صائب لدیه عن الوقائع والمشكالت المثارة وبما یسهم في تنوی
  ) 3( "والمطروحة 

إلى الجمهور بحیادیة  هو توصیل الحقائق  ـوحسب هذا التعریف  ـزیادة على أن اإلعالم * 
وأمانة بغیة تشكیل نوع من الوعي واإللمام واإلحاطة الشاملة بالقضایا التي تثیرها الرسالة 

فقد أشار هذا التعریف إلى أن اإلعالم یهدف إلى خلق , اإلعالمیة لدى الجمهور المتلقي 
أو تتعلق بالمصالح المشتركة , رأي عام سلیم إزاء المسائل العامة التي تثیر اهتمام الجماعة 

  .مما یسهم في إیجاد حلول لها 
  
  
  
  
  14احدادن زهیر ، مرجع سابق ، ص) 1(
  310ص,مرجع سابق,1المجلد,الموسوعة اإلعالمیة :حجاب محمد منیر ) 2(
اإلسكندریة ، مصر، , مركز اإلسكندریة للكتاب ,  قراءات مختارة في علوم االتصال بالجماهیر: محمود منصور هیبة ) 3(

2004 . 



 موضـــــــــوع الدراســـــــــــة                                                                       الفصـــــــل االول

18 
 

حیث أننا نجد البعض , والجدیر بالذكر أن اإلعالم واإلتصال هما كلمتان قد تتقاطعان    
  .) 1(ل األخریستعمل أحدهما بد

أنه العملیة التي یتفاعل بمقتضاها متلقي ومرسل "  ویمكن أن نشیر إلى تعریف اإلتصال   
الرسالة في مضامین اجتماعیة ، وفي هذا التفاعل یتم نقل أفكار ومعلومات بین األفراد عن 

فنحن حینها نحاول أن نشرك اآلخرین ونشترك . قضیة معینة أو معنى مجرد أو دوافع معینة 
لى مشاركة المعلومات والصور الذهنیة واإلتصال یقوم ع. معهم في المعلومات واألفكار 

  ) . 2( "واآلراء
, إذن یمكننا القول انه إذا كان اإلعالم یعني أساسا المعطیات واإلخبار والمعلومات    

ذا كان اإلعالم عادة یعبر عن شيء ثابت . فاإلتصال یستلزم الحوار ووجود العالقات  وإ
، إنه یفعل ) عالقة(عبارة في الغالب عن عملیة  فاإلتصال, ) محتوى ، حالة وضعیة(

ومن ثم فقد یوجد إعالم دون عالقة اتصالیة ولكن ال یمكن  أن . اإلعالم بجعله أمرا عملیا
  . )3(یكون هناك اتصال دون إعالم

 :مفهوم اإلعالم البیئي المطبوع  −2
اإلعالم الذي یسعى اإلعالم البیئي المطبوع هو ذلك "طبقا لتعریفات اإلعالم نقول أن  ـ

لتحقیق أغراض حمایة البیئة من خالل خطة إعالمیة موضوعة على أسس علمیة تستخدم 
وتخاطب مجموعة بعینها من الناس أو ..) ,مجلة , كتاب (فیها وسائل اإلعالم المطبوعة 

عدة مجموعات مستهدفة ، ویتم أثناء هذه الخطة وبعدها تقییم أداء هذه الوسائل المطبوعة 
   )4( "ى تحقیقها لألهداف البیئیة لهذه الخطة اإلعالمیةومد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مخبر علم اجتماع اإلتصال جامعة منتوري ، قسنطینة ، الجزائر ، ,  مدخل إلى االتصال الجماھیريدلیو فضیل، (.)1(

  ) .12، ص 2003
اإلسكندریة ، , مركز اإلسكندریة للكتاب ,  اإلعالم البیئي بین النظریة والتطبیق: السید علي صالح جمال الدین ) 2(

  . 92، ص 2003مصر ، 
  12ص ,مرجع سابق,دلیو فضیل) 3(
  . 106, 107ص ,مرجع سابق, ملحة احمد ) 4(
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ادئ أشار هذا التعریف إلى أن اإلعالم البیئي هو خطة إعالمیة ممنهجة قائمة على مب *
علمیة ومعتمدة على الوسائل اإلعالمیة المطبوعة بهدف حمایة البیئة ، تتبعها عملیة تقییمیه 

  . لمدى فاعلیة هذه الخطة في تحقیق أهدافها المسطرة في مجال المحافظة على البیئة 
على أنه ذلك اإلعالم الذي یسلط الضوء على كل المشاكل البیئیة من " ویعرف أیضا  ـ

س بعد وقوعها ، وینقل للجمهور المعرفة واإلهتمام والقلق على بیئته من خالل بدایتها ولی
 ". المادة اإلعالمیة المطبوعة 

واإلعالم البیئي المطبوع شامل لكافة شرائح المجتمع المتعلم لطرح أفكار محددة ،    
  )1(وأسلوب طرح هذه األفكار ال بد أن یكون متغیرا لیناسب كافة المستویات

فاإلعالم البیئي المطبوع وحسب ما أشار إلیه هذا التعریف یتناول المشكالت والقضایا  إذن *
البیئیة من بدایة ظهورها أو ولوجها وبأسلوب مالئم لكافة اإلختالفات الموجودة بین شرائح 
المجتمع ألجل توعیة الجمهور القارئ بنقل معلومات وحقائق تخص البیئة لتجنب وقوع 

 . الكوارث 
ذلك اإلعالم المتخصص و الممنهج القائم على الفكرة العلمیة البیئیة "یعرف على أنه  كماـ 

وعلى اإلبداع و استغالل ما یمكن استغالله لغرس الفكرة البیئیة في فكر المتلقي وفي نفسه 
ثم لترقى هذه الفكرة من المستوى النظري إلى  , من خالل قراءته للرساله البیئیة المطبوعة 

وقادر على استحواذ , السلوكي العام و اإلعتیادي القائم على القناعة والمعرفة المستوى 
  )2( "اإلهتمام واإلحترام 

أشار هذا التعریف إلى أن اإلعالم البیئي المطبوع هو إعالم مبني على أسس علمیة دقیقة  *
ترك صدا والتي من شأنها , یصاحبها اإلبداع و استغالل كل الظروف المتاحة أمام المرسل 

لدى الجمهور المستقبل بتحولها من مجرد معلومات نظریة إلى واقعیة تتجلى في السلوك 
  .الممارس في حیاته الیومیة 

  
  
  
  
  . 92ص, السید علي صالح جمال الدین ، مرجع سابق ) 1(
 . 15:30 . 5/08/2008:بتاریخ @, khawlahdr10: نقال عن,  اإلعالم البیئي,            )2(
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تنطبق علیه أساسا الشروط  ″محترف″أنه إعالم "ویعرف اإلعالم البیئي المطبوع أیضا  ـ
   . )1( "إذ ال یمكن أن یكون صنفا قائما في ذاته یحتمل الهوایة, الدقیقة لإلعالم المطبوع 

, إعتبر الكاتب في تعریفه لمصطلح اإلعالم البیئي المطبوع أنه فرع من فروع اإلعالم * 
وممارسته تقتضي المهنیة واإلحترافیة واإلبتعاد , نطبق علیه كل الشروط العلمیة وبالتالي ت

 .عن مجرد الهوایة
ذلك اإلعالم الذي یتوجه عبر رسالته البیئیة "كما یعرف اإلعالم البیئي المطبوع أنه  ـ

 مسلطا الضوء على, المطبوعة إلى جمیع شرائح المجتمع المتعلمة باعتبارها معنیة بالتنمیة 
  2( "المشكالت البیئیة ویزید من معرفة الجماهیر ومعلوماتهم ووعیهم بها

أي أن اإلعالم البیئي المطبوع وحسب هذا التعریف یلعب دورا تنمویا مقرونا بحمایة البیئة  *
من خالل نقل المعلومات البیئیة حول مختلف المشكالت البیئیة السائدة بهدف زیادة وعي 

دراك الجمهور القارئ على اختالف مستویات أفراده    .وإ
هو أحد الحلقات األساسیة المشكلة للوعي " : ـ المفهوم اإلجرائي لإلعالم البیئي المطبوع

وهو الترجمة الموضوعیة والصادقة لألخبار والقضایا والوقائع البیئیة وتزوید الناس , البیئي
بشكل یساعدهم على ) مجلة, كتاب (بها من خالل الرسالة اإلعالمیة البیئیة المطبوعة 

ئة المحیط الذي یعیش فیه اإلنسان باعتبار البی, تكوین رأي صائب في مضمون هذه الوقائع 
كما أنه أحد المقومات األساسیة لحمایة البیئة ، حیث یتوقف إیجاد . مؤثرا ومتأثرا بموجوداته 

الوعي البیئي واكتساب المعرفة ونقلها على إستعداد الجمهور نفسه للتفاعل معها لنشر القیم 
  ".الضارة بهاالخاصة بحمایة البیئة أو الدعوة للتخلي عن السلوكیات 

  
  
  
  
  
  
  
 . 5، ص 30/11/2006-28، مجلة البیئة والتنمیة ، القاهرة ،  البیئة في وسائل اإلعالم العربیة: صعب نجیب ) 1(
اإلعالم العلمي ، اإلعالم البیئي ، اإلعالم واإلعالن الطبي  اإلعالم المتخصص ، الصحف : محمود سمیر ) 2(

  . 149مصر ، ص, القاهرة , ، دار الفجر للنشر والتوزیع  1، ط والفضائیات العلمیة
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 :مفهوم البیئة  −3
تزاید اإلهتمام به كثیرا خالل العقدین الماضیین بطریقة غیر مسبوقة   البیئة مفهوم   
وأنشئت المؤسسات , وعقدت الندوات والمؤتمرات , وظهرت علوم تتخذ من البیئة محورا لها .

أضف , ا صارت البیئة بؤرة اهتمام العالم والعلماء مع نهایة هذا القرن وعلى هذ. المتنوعة
إلى ذلك أن المداخل التي تتناول البیئة ووجهات نظر العلماء في دراستها قد تنوعت هي 

  . وبالتالي فإن تحدید المقصود بالبیئة سوف یساعد في فهمها . األخرى 
استخداما اصطالحیا منذ  ″بیئة″موا كلمة والجدیر بالذكر أن العلماء العرب قد استخد   

هو أقدم من نجد عنده " العقد الفرید"وربما كان بن عبد ربه صاحب , القرن التاسع المیالدي 
لإلشارة إلى المناخ  ″العقد الفرید″من ″الجمانة″المعنى اإلصطالحي للكلمة في كتابه

أو اإلشارة إلى الوسط الطبیعي , اإلجتماعي والسیاسي واألخالقي والفكري المحیط باإلنسان 
ورغم اإلضافة النظریة التحلیلیة العمیقة . الذي یعیش فیه الكائن الحي بما في ذلك اإلنسان 

 ″العمران ″التي أضافها ابن خلدون في المقدمة للربط بین التقدم اإلجتماعي والسیاسي أي 
لعلمي الكامل بین اإلنسان فإن الربط ا, أي البیئة بتعبیرنا  ″ظروف األرض″بتعبیره وبین 

وبیئته اإلجتماعیة أو بین الكائن الحي وبیئته الطبیعیة لم یتحقق إال في أواخر القرن التاسع 
عشر في دراسات العلماء األوروبیین في تخصصات الجغرافیا واإلقتصاد والسیاسة واإلجتماع 

  .  ثم في تخصصات أكثر دقة, وعلم النفس 
 :ا یلي ومن تعریفات البیئة م   

  :لغة  −أ
، وهذا المعنى اللغوي  )1(واإلسم منها بیئة , أي حل ونزل وأقام  ″تبوأ″في اللغة العربیة  ـ

وبوأكم في ″: للبیئة یصادفنا في الكثیر من اآلیات القرآنیة ، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى 
ذا″: ، وقوله ) 26األعراف ، اآلیة( ″األرض تتخذون من سهولها قصورا بوأنا إلبراهیم  وإ

وكذلك مكنا لیوسف في األرض یتبوأ منها ″: ، وقوله أیضا ) 26الحج،اآلیة( ″مكان البیت
  )2(.)56یوسف ، اآلیة ( ″حیث یشاء

  
  
  
  .518، مرجع سابق، ص 2، المجلد الموسوعة اإلعالمیة: حجاب محمد منیر) 1(
   .17ص,  2003, ، اإلسكندریة ، مصر ، دار الفجر الجامعي  1، ط موسوعة حمایة البیئةالعادلي محمد صالح ، ) 2(
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تستخدم للداللة على ما یحیط باإلنسان  environmentوفي اللغة اإلنجلیزیة كلمة    
 environnement  أما في اللغة الفرنسیة فتستخدم كلمة, والظروف والتأثیرات المختلفة 

     )1(تدور حول معنى الظروف المحیطة من ماء وهواء وأرض وكائنات حیة محیطة باإلنسان 
هكذا یتضح من المعنى اللغوي للبیئة أنها المكان أو المنزل الذي یتخذه اإلنسان أو الحیوان 

  .مقرا إلقامته والحیاة فیه بكل ما فیه من ظروف 
 : إصطالحا  -ب
ة من الظروف الخارجیة التي تؤثر في حیاة وتطور مجموع"تعرف البیئة على أنها  ـ

   )2( ".الكائنات
بل بین البیئة , تناول هذا التعریف عالقة التأثیر المتبادل لیس بین اإلنسان والبیئة فحسب * 

كان غامضا بعض الشيء ، حیث لم یوضح ماهي  ـالتعریف  ـ وجمیع الكائنات ، ولكنه
  .على الكائنات الموجودة في البیئة وما المقصود بهامجموعة الظروف الخارجیة التي تؤثر 

ویحصل منه  ,هي اإلطار الذي یعیش فیه اإلنسان ″: وعرفها بعض آخر من الخبراء أنها  ـ
ویمارس فیه عالقاته مع أقرانه من بني , على مقومات حیاته من غذاء وكساء ومأوى 

 .  ″البشر
وقد أكد هذا التعریف على أن البیئة مصدر حیوي جدا لإلنسان وتحتوي على كل ما  *

یستطیع أن یمده بسبل الحیاة ، ولكنه أهمل جوانب التفاعل من تأثیر وتأثر بین هذا اإلطار 
  .الذي یحیط باإلنسان وبین اإلنسان نفسه

مفهوم  1972لسوید عام وقد حدد مؤتمر األمم المتحدة للبیئة الذي عقد في ستوكهولم با ـ
, رصید الموارد المادیة واإلجتماعیة المتاحة في وقت ما وفي مكان ما  ″: البیئة أنها 

  )3(. ″إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته

  

  

  

  .  518مرجع سابق، ص,  2المجلد,  الموسوعة اإلعالمیة, حجاب محمد منیر ) 1(
دار الفكر العربي ، القاهرة ، ,  1، ط اإلجتماعیة لحمایة البیئة من التلوثمناهج الخدمة : أحمد سرحان نظیمة ) 2(

  . 14، ص 2005مصر ، 
 .519، مرجع سابق ، ص 2، المجلد الموسوعة اإلعالمیة: حجاب محمد منیر )3(



 موضـــــــــوع الدراســـــــــــة                                                                       الفصـــــــل االول

23 
 

وأن أهمیتها لإلنسان تكمن في كونها , هذا التعریف أكد أن البیئة عبارة عن موارد متاحة * 
 )1(.باع حاجاتهتستخدم في إش

كل ما یحیط باإلنسان من ظاهرات حیة وغیر حیة ، ولیس لإلنسان "كما عرفت البیئة أنها  ـ
أي دخل في وجودها ، وتتمثل هذه الظاهرات أو المعطیات البیئیة في التضاریس و المناخ 

ن كانت تبدو . وغیر ذلك ...والنبات الطبیعي والحیوانات البریة والتربة  وهي معطیات وإ
فهي في حركة دائبة توافقیة متصلة , ا لیست كذلك قطعا في واقعها الوظیفي مستقلة إال أنه

  )2( " .مستمرة
أشار هذا التعریف إلى المعطیات البیئیة التي وهبها اهللا تعالى لإلنسان والتي لیس * 

لإلنسان أي دخل في وجودها ، كما أشار إلى الحركة التوافقیة الدائمة والمستمرة بین هذه 
  .، ولكنه لم یشر إلى العالقة التفاعلیة التبادلیة بین اإلنسان وبین هذه المعطیات المعطیات 

هي ذلك الكل المتكامل من  ″: بناء على التعریفات السابقة یمكننا أن نعرف البیئة كمایلي   
اإلنسان والكائنات الحیة األخرى والمواد وما بینها من عالقات وتفاعل ونتائج یؤثر بعضها 

  )3.( ″ویتأثر كل منها باآلخر على بعض
  :من خالل هذا التعریف یمكن تقسیم البیئة إلى قسمین هما   

وهي التي تتكون من الماء والهواء والتربة والمعادن ومصادر الطاقة " :البیئة الطبیعیة .أ
, أي الموارد األولیة كما وجدت في الطبیعة على حالتها , واألحیاء بصورتها وأنواعها كافة 

وهي تمثل الموارد التي . اإلضافة إلى جمیع أنواع الكائنات الحیة من إنسان وحیوان ونبات ب
  ". أتاحها اهللا سبحانه وتعالى لإلنسان لیحصل منها على مقومات حیاته 

أي أن البیئة الطبیعیة حسب هذا التعریف هي كل ما یحیط باإلنسان من ظواهر حیة * 
ي وجودها ، وتتمثل هذه الظواهر في البیئة ، التضاریس وغیر حیة ولیس لإلنسان أي أثر ف

  . ، المناخ هذه المعطیات هي التي تجعل البیئة الطبیعیة تختلف من منطقة إلى أخرى 
  
  
  
  ) .29، ص 2001، الدار العربیة للكتاب، نصر، مصر،1، ط البیئة والمشكلة السكانیة: شحاته حسن أحمد ) 1(
المكتب ,1ط,نحو دور فعال للخدمة االجتماعیة في تحقیق التربیة البیئیة: مبروك سحر فتحي,توفیق قمر عصام)2(

  .19ص, 2004, الجامعي الحدیث 
 .  20توفیق قمر عصام ، فتحي مبروك سحر ، مرجع سابق ص) 3(
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وهي التي تتكون من البنیة األساسیة المادیة التي " ) :اإلجتماعیة(البیئة المستحدثة . ب
یشیدها اإلنسان والمؤسسات التي أقامها ، وكذلك المناطق الصناعیة والسكنیة والمراكز 

وعلى ذلك یمكن النظر إلى البیئة  )1. (وما شابه ذلك ...والمدارس والطرق والموانئ
ت البشریة حیاتها والتي سخرت البیئة اإلجتماعیة على أنها الطریقة التي نظمت بها المجتمعا

  )2(" .الطبیعیة لخدمة الحاجات البشریة وتشمل العناصر المشیدة أو المبنیة للبیئة
یشیر هذا التعریف إلى أن البیئة المستحدثة هي تلك المكونات التي أقامها وأنشأها *  

مختلف أشكال  الخ ، باإلضافة إلى...اإلنسان كالمدارس ، الطرق ، المناطق الصناعیة
  .النظم اإلجتماعیة

 :  مفهوم حمایة البیئة −4 
 المحافظة على مكونات البیئة و اإلرتقاء بها ومنع تدهورها وتلوثها أو اإلقالل"یقصد بها  ـ

من حدة التلوث ، وتشمل هذه المكونات الهواء ، المیاه ، األراضي ، المحمیات الطبیعیة 
  .  )3(" والموارد الطبیعیة األخرى

أشار هذا التعریف إلى أن حمایة البیئة هي الحد من ظاهرة التلوث والمحافظة على  *
إال أنه ومن المالحظ في هذا  التعریف تركیزه على . العناصر  البیئیة داخل النظام البیئي 

  ...) .هواء,ماء(الجوانب الطبیعیة للبیئة المعنیة بالحمایة 
ن كان استعماله قد شاع بین كل المهتمین "وتعرف أیضا على  ـ أنها تعبیر حدیث نسبیا وإ

بأمر البیئة والمحافظة علیها حتى ولو لم یدركوا كل األبعاد التي تتضمنها هذه العملیة 
والتي تحتاج إلى اإللمام بكل جوانب الحیاة اإلجتماعیة واإلقتصادیة والثقافیة , الشدیدة الدقة 

في ذلك عادات الناس أنفسهم وموقفهم من البیئة ، وطریقة معاملتهم لها ، أو على  ، بما
" األصح تعاملهم معها وردود الفعل التي ینتظر أن تصدر عنهم من مشروعات حمایة البیئة 

)4( .  
  
  
  30,29، مرجع سابق ص  البیئة والمشكلة السكانیة: شحاته حسن أحمد ) 1(
ستراتیجیات حمایة البیئةحق: سید محمدین لواء ) 2( دراسات عربیة في الحمایة التشریعیة واألمنیة للبیئة -وق اإلنسان وإ

   24، ص 2006، الوكالة العربیة للصحافة والنشر واإلعالن ، القاهرة ، مصر ،  1ط,  -الطبیعیة
  28ص, مرجع سابق : سید محمدین لواء ) 3(
  420ص, سابق مرجع , فتحي مبروك سحر, توفیق قمر عصام ) 4(
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عملیة دقیقة تتطلب اإلحاطة  -وحسب ما أشار إلیه هذا التعریف  -إذا حمایة البیئة هي * 
بكافة مجاالت الحیاة اإلجتماعیة ، اإلقتصادیة ، الثقافیة ، وكذا طریقة التعامل مع البیئة ورد 

  . الفعل الناجم عن إستراتیجیات حمایة البیئة المسطرة 
حمایة "انطالقا من التعریفین السابقین یمكننا القول أن : مایة البیئةالمفهوم اإلجرائي لح 

البیئة هي المحافظة على مكونات البیئة واإلرتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو اإلقالل من 
حدة التلوث ، وهي عملیة دقیقة تتطلب اإلحاطة بكل جوانب الحیاة اإلجتماعیة والثقافیة 

قة التعامل مع البیئة ورد الفعل الناجم عن استراتیجیات وبرامج الحفاظ وكذا طری, واإلقتصادیة
 " .  على البیئة في إطار السیاسات البیئیة المرسومة لذلك
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  :  الدراسات السابقة−6
دراسة "  اإلعالم و البیئة" رسالة ماجستیر غیر منشورة تحت عنوان :  الدراسة األولى - 

رضوان سالمن " لعینة من الثانویین و الجامعیین بمدینة عنابة ، قام بها األستاذ  إستطالعیة
و  2005بمدینة عنابة و قد استغرقت الدراسة سنتین أي سنتي  2006 – 2005سنة " 

2006 .    
   :ملخص الدراسة 

طبیعة هذه الدراسة وكما هو واضح من خالل العنوان هي دراسة میدانیة إستطالعیة    
ما : ها الباحث بمدینة عنابة ، و قد تمحورت إشكالیة البحث حول سؤال محوري مرده أجرا

هو الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم في تكوین الوعي البیئي لدى الفرد الجزائري ؟ ، أما عن 
هل .ما هي طبیعة العالقة بین اإلعالم و البیئة ؟ : التساؤالت الفرعیة فقد جاءت كاآلتي

عن اإلعالم البیئي في الجزائر؟ ما هو موقع قضایا البیئة الوطنیة والمحلیة یمكن الحدیث 
ومشكالتها في إهتمامات وسائل اإلعالم الجزائریة ؟ ما مدى إهتمام جمهور وسائل اإلعالم 

إلى أي مدى ساهمت وسائل اإلعالم في التحسیس و تكوین . بقضایا البیئة و مشكالتها ؟ 
  . ؟ الوعي البیئي في الجزائر 

أما عن منهج الدراسة فیندرج هذا البحث ضمن البحوث اإلستطالعیة التي تهدف إلى    
تحقیق مقارنة بین الجوانب النظریة و التطبیقیة للموضوع و التعرف على الظاهرة بطریقة 

  . –على حد تعبیر الباحث  –وصفیة تحلیلیة مبنیة على الدقة و الموضوعیة 
صغ الباحث فرضیات بإعتبار أن هذه الدراسة هي دراسة بالنسبة للفرضیات فلم ی   

إستطالعیة، و فیما یتعلق بأدوات البحث فقد إستعان الباحث بالمالحظة من غیر المشاركة 
على أساس  –من خالل متابعة الموضوع عن بعد و المقابلة المقننة أو الموجهة القائمة 

جمع المعلومات و البیانات المیدانیة كما استعان أیضا باإلستبیان لتسهیل  –یقیني جازم 
على الظاهرة موضوع الدراسة ، و یتضمن هذا اإلستبیان أربعة محاور یهدف الباحث في 
كل منها إلى معرفة مدى إضطالع المبحوثین على واقع البیئة عموما و بیئتهم المحلیة 

البیئي لدى  تحدیدا و نظرتهم إلى العالقة بین اإلعالم و البیئة ومعرفة درجة الوعي
  . المبحوثین و كذا نظرتهم إلى أثر وسائل اإلعالم في التوعیة بالقضایا البیئیة 

أما عن عینة البحث فهي عینة قصدیة یعتمد علیها في الدراسات اإلستطالعیة و قد    
فرد من مدینة عنابة ، و یمكن تلخیص أهداف هذه الدراسة في التعرف على  300شملت 
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ج البیئة في اإلعالم المرئي و المسموع ، و التعرف على خصائص خصائص جمهور برام
الجمهور المحلي و نظرتهم إلى العالقة بین اإلعالم و البیئة ، و كذا التعرف على القیمة 
التي یولیها الجمهور لقضایا البیئة و تحدید عادات اإلستماع أو المشاهدة لدیهم ، الكشف 

في تحقیق الوعي البیئي ، و كذا الكشف عن العوامل  عن نوعیة هذه البرامج و إمكانیتها
المتحكمة في معالجة قضایا البیئة في اإلعالم المرئي و المسموع و المعوقات التي تعترض 
 :رجال اإلعالم في هذه المهمة و قد شملت الدراسة المحاور الرئیسیة التالیة 

  . اإلنسان و البیئة و التلوث − 
 . اإلعالم و البیئة  −
 . وسائل اإلعالم و التوعیة بقضایا البیئة  −
 . اإلعالم و البیئة في الجزائر  −
 .تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة  −

و عن أهم النتائج التي توصل لها الباحث و التي جاءت في شكل إستنتاجات عامة    
  :   نلخصها   فیما یلي 

ین اآلثار السلبیة للتنمیة الصناعیة         هناك مشكالت بیئیة بالمنطقة و مسبباتها تتراوح ب -
و ضعف الوعي البیئي ، و أغلب المبحوثین على إختالف أعمارهم و جنسهم و مستواهم 
الدراسي واعون بهذه المشاكل ، لذلك فإن هناك تحدیات تواجه البیئة في الجزائر عامة و في 

ا و تشریعات قانونیة مدینة عنابة خاصة ، مما یستدعي تكالیف مالیة ضخمة لعالجه
  . صارمة إلیقاف تدمیر البیئة ، هذا فیما یخص نظرة المبحوثین إلى البیئة 

أما فیما یخص نظرة المبحوثین إلى عالقة اإلعالم و البیئة توصل الباحث إلى إستنتاج  -
مفاده أن أغلب المبحوثین و على إختالف أعمارهم و جنسهم و مستواهم الدراسي على وعي 

مكانیات وسائل اإلعالم في معالجة مثل هذه القضایا و أنهم على  بعالقة اإلعالم و البیئة وإ
وعي بعدم كفایة وسائل اإلعالم الجزائریة في هذا المجال مما یطرح تحدیا آخر أمام اإلعالم 

  . البیئي في الجزائر 
لى أن الوعي أما بالنسبة لإلستنتاج الخاص بالوعي البیئي لدى المبحوثین توصل الباحث إ -

هو األسلوب األول للوقایة من التأثیرات السلبیة على البیئة ألنه یساعد على عدم حدوث 
  . المشكلة البیئیة ذاتها فهو وعي وقائي بالدرجة األولى 
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كما یرى الباحث أنه من الضروري اإلهتمام بمجال التوعیة البیئیة من خالل وسائل  -
یة عن إذاعة عنابة خاصة مع ازدیاد  حجم التلوث اإلعالم ما تؤكده الدراسة المیدان

الصناعي في المنطقة الذي یستدعي تسخیر وسائل اإلعالم و خاصة المحلیة منها ، هذا 
  . بخصوص نظرة المبحوثین إلى أثر وسائل اإلعالم في التوعیة البیئیة 

  : تقییم الدراسة 
ركز الباحث في هذه الدراسة على تأثیر وسائل اإلعالم في التوعیة البیئیة خاصة في    

المناطق الصناعیة من الجزائر متخذا مدینة عنابة نموذجا في الدراسة المیدانیة ، كما ركز 
على طبیعة العالقة بین اإلعالم و البیئة و إمكانیة الحدیث عن إعالم بیئي في الجزائر و 

  . ا البیئة الجزائریة في وسائل اإلعالم و مدى اهتمام الجمهور بهذه القضایا موقع قضای
تحدید و ترتیب , غیر أننا نرى أن الباحث لو اعتمد في دراسته أو بحثه على تنظیم    

العناصر التي سیتم تناولها في إطار الموضوع لكان البحث أشمل و أدق خاصة و أنه 
ها الباحث  إزدحام الكثیر من العناصر التي قد ال تخدم یالحظ ومن خالل الخطة التي قدم

كما یالحظ من , الموضوع وتزید من صعوبة التحكم في األهداف المنشودة من قبل الباحث 
: خالل العنوان المصاغ اإلعالم و البیئة أنه لیس محددا على إعتبار وسع مجالي الدراسة 

  .  ″البیئة″،″اإلعالم″
   :توظیف الدراسة 

قطة اإلختالف بین دراستنا و هذه الدراسة  تتمثل في أن بحثنا یدور حول دور اإلعالم ن   
البیئي المطبوع في حمایة البیئة نعتمد فیه على تحلیل مضمون الخطاب اإلعالمي البیئي 

في حین أن هذه الدراسة السابقة هي حول اإلعالم و البیئة وهي دراسة استطالعیة ,المطبوع 
ویین والجامعیین بمدینة عنابة، كما تتضح نقطة اإلختالف أیضا في تناول لعینة من الثان

الوسیلة اإلعالمیة حیث إهتمت الدراسة السابقة و من خالل مضمونها في الشق المیداني 
  . بإذاعة عنابة ، في حین تتناول   دراستنا اإلعالم البیئي المطبوع في الجزائر 

ال الدراستین تتضمن أو تبحث في دور اإلعالم في أما نقطة التشابه فتتمثل في أن ك   
حمایة البیئة إنطالقا من المادة اإلعالمیة الموجهة في إطار التوعیة البیئیة لخدمة قضایا 

  . البیئة وحمایتها
فان دراستنا تنطلق من حیث انتهت هذه الدراسة السابقة والتي تقر بأن , من ناحیة أخرى    

عالقة بین المشكالت البیئیة و البیئة و اإلعالم ، وأن الوعي هو أغلب المبحوثین واعین بال
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األسلوب الناجح في خدمة القضایا و المشكالت البیئیة لذلك وجب اإلهتمام بالتوعیة البیئیة 
من خالل وسائل اإلعالم إنطالقا من كون اإلعالم هو أحد أبرز و أهم الحلقات المشكلة 

  . للوعي البیئي 
ذلك فنحن في دراستنا نركز على ما لم تركز علیه هذه الدراسة السابقة و بناءا على    

لیكون بحثا مكمال لها في مجالي اإلعالم و البیئة لخدمة القضایا البیئیة ، و علیه فإننا نركز 
على معرفة ما إذا   -دور اإلعالم البیئي المطبوع في حمایة البیئة  -في موضوع البحث 

الم البیئي في مجال حمایة البیئة و المحافظة علیها و ذلك من كان هناك دور فعلي لإلع
خالل معرفة ما إذا كان اإلعالم البیئي المطبوع یواكب التحوالت الطارئة على البیئة و كذا 
معرفة إذا كان اإلعالم البیئي یتخذ من تشكیل رأي عام نحو مختلف القضایا البیئیة هدفا له 

  . وجهة من خالل المادة اإلعالمیة الم
  , الوعي : و بالتكامل بین بحثنا و الدراسة السابقة و الذي یتضح من خالل النقاط التالیة    

اإلعالم بوسائله ، الجمهور ، حمایة البیئة ، وعلى اعتبار أن الوعي البیئي هو أحد 
، ثقافة  تربیة –األسالیب المهمة و الفعالة لخدمة القضایا البیئیة و حمایتها بأشكاله المختلفة 

هذا األخیر محل الدراسة یشكل حلقة مهمة و بارزة في حلقات الوعي البیئي ,    ، إعالم 
إنطالقا من الدور الذي یلعبه في مجال البیئة بمختلف محاورها و قضایاها من خالل وسائل 
اإلعالم المختلفة المطبوعة محل دراستنا ، والمسموعة التي خصت بها الدراسة السابقة و 

هما یعمل على توجیه المادة اإلعالمیة إلى الجمهور من أجل خلق رأي عام مؤمن كال
  . بضرورة المحافظة على البیئة 

المعالجة الصحفیة ألحداث " رسالة ماجستیر غیر منشورة تحت عنوان : الدراسة الثانیة 
دوي عدنان ب" دراسة تحلیلیة على عینة من الصحف المصریة قام بها األستاذ " الكوارث 

  . بمصر و قد إستغرقت الدراسة حوالي ثالث سنوات  1994و  1992خالل الفترة " علي 
  : ملخص الدراسة 

تبلورت إشكالیة الدراسة في محاولة تحدید دور الصحف في تغطیة الكوارث التي یتعرض    
لها المجتمع في ضوء ممارستها لوظائفها و تحدید مدى قدرتها في التعامل مع الكوارث 
وأسلوب إدارتها بطریقة علمیة ، أما عن منهج الدراسة فقد استخدم الباحث في دراسته منهج 

ما استعان بالمنهج المقارن للمقارنة بین أسالیب المعالجة الصحفیة المسح التحلیلي ، ك
لصحف الدراسة ، و عن أدوات البحث فقد قام الباحث بجمع البیانات عن طریق إستخدام 
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أسلوب تحلیل المضمون عن طریق وضع خطة منظمة تبدأ بإختیار عینة من المادة محل 
مجتمع البحث فقد إختار الباحث عینة من التحلیل و تصنیفها  و تحلیلها ، و فیما یخص 

( و من الصحافة الحزبیة ) األهرام ، األخبار ( الصحف المصریة من الصحافة القومیة 
  : ، و یمكن أن نلخص أهداف الدراسة فیما یلي ) الوفد ، األهالي 

  . مدى اهتمام صحف الدراسة بأحداث الكوارث  −1
 . یة من الكوارث مدى قیام صحف الدراسة بوظیفة التوع −2
 . مدى المتابعة الصحفیة للخدمات المقدمة لمنكوبي الكوارث  −3
 . مدى إختالف صحف الدراسة في معالجة أحداث الكوارث  −4
 . أهم األشكال التحریریة التي إستخدمتها صحف الدراسة  −5

  : و عن أبرز النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة یمكن تلخیصها فیما یلي    
و لم تهتم بالكوارث على المستوى % 98اهتمت صحف الدراسة بالكوارث المحلیة بنسبة  −

من بین % 47.5اإلقلیمي و العالمي ، كما احتل الخبر الصحفي المرتبة األولى بنسبة 
األنماط التحریریة المستخدمة في صحف الدراسة خالل تناولها ألحداث الكوارث ، كما جاء 

، أما عن قیام الصحف بوظیفة % 42.5ضمون اإلقتصادي بنسبة اهتمام الصحف بالم
  : التوعیة لمواجهة الكوارث فقد جاءت نتائج الدراسة كاآلتي 

، تلیها الوظیفة النقدیة ب % 37.7احتلت وظیفة التفسیر مقدمة الوظائف بنسبة  −
سة ، و بالتالي افتقاد صحف الدرا% 1.1وتأتي في النهایة وظیفة التوقع ب % 21.7

تحقیق الوظیفة الوقائیة للصحافة حیث أنها تهتم باألحداث الجاریة و ال تهتم باألحداث أثناء 
  .   أو قبل الكارثة 

المؤید لإلجراءات الحكومیة هو  من جهة أخرى فقد توصل الباحث إلى أن اإلتجاه − 
،كما كان اعتماد صحف الدراسة على المحرر الصحفي بنسبة % 46.9الغالب بنسبة 

و لم تهتم بوكاالت األنباء و المراسلین ، باإلضافة إلى اعتماد الصحف على % 33.6
 . )1(% 31.6المصادر التنفیذیة كأهم مصدر بنسبة 
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, مصر , القاهرة , دار الفجر للنشر و التوزیع , 1ط ,بحوث جامعیة في الصحافة و اإلعالم محمد وهبي سحر ،  )1(
 . 198،  197, 196ص . 2004

  : تقییم الدراسة 
ركزت هذه الدراسة على تحدید دور الصحف في تغطیة الكوارث التي یتعرض لها    

المجتمع في ضوء ممارستها لوظائفها و تحدید مدى قدرتها في التعامل مع هذه الكوارث و 
أسلوب إدارتها بطریقة علمیة في محاولة لتحقیق األهداف المذكورة سابقا ، غیر أننا نرى أنه 

دور الصحف في التوعیة لتجنب الكوارث أو طریقة التعامل أو  لو تعرض الباحث إلى
  . التعایش معها في حال وقوعها باإلضافة إلى مواجهتها لكان البحث أكثر إلماما بالموضوع 

  : توظیف الدراسة 
  إن نقطة اإلختالف بین بحثنا و الدراسة السابقة تتمثل في أن موضوع دراستنا هو حول    
المعالجة "بینما الدراسة السابقة فهي حول " یئي المطبوع في حمایة البیئة دور اإلعالم الب" 

و یتجلى اإلختالف في تباین عنواني الدراسة كما هو مالحظ        "الصحفیة ألحداث الكوارث 
وبالتالي اختالف اإلطار العام للبحث ، أما نقطة التشابه فتتمثل في اإلتفاق الغیر مباشر 

ما یتضمنه موضوع الدراسة السابقة و ذلك لتعرضها إلى جوانب من  لموضوع دراستنا مع
وكذا مدى مسایرة , موضوع بحثنا و هي التوعیة البیئیة التي تمثل شقا مهما في حمایة البیئة 

مصادر التحلیل المعتمدة في بحثنا  لألحداث أو القضایا البیئیة حیث تعد الكوارث جزء من 
قطة التشابه أیضا في اختیار كال الدراستین للوسیلة اإلعالمیة هذه القضایا ، هذا و تتجلى ن

ومن جهة أخرى اختیار الدراستین لوسیلتین إعالمیتین اختصتا بالتحلیل , المطبوعة من جهة 
وكالهما ینتمي لمیدان الصحافة وهما الجریدة والمجلة إذ شكلت هذه األخیرة مصدرا من 

  .       مصادر التحلیل في بحثنا
قد استفدنا من هذه الدراسة في اختیار منهج البحث ، كما أننا سنتأكد ضمنیا ومن  و   

خالل البحث من النتیجة التي انتهت إلیها الدراسة السابقة والتي مفادها أن صحف الدراسة 
تفتقد إلى وظیفة مهمة من وظائف الصحافة و هي الوظیفة الوقائیة حیث أنها تهتم 

هتم باألحداث أثناء أو قبل الكارثة إذ سنتأكد و نتعرف على مدى باألحداث الجاریة و ال ت
مصداقیة هذه النتیجة مقارنة بالمعالجة اإلعالمیة الجزائریة لقضایا البیئة عامة ومن خالل 

  . مصادر مختلفة لإلعالم المطبوع
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 كما أنه و من خالل دراستنا سنركز على ما لم تركز علیه الدراسة السابقة حیث سنقوم   
بالبحث في دور اإلعالم البیئي المطبوع في حمایة البیئة من خالل الخطاب اإلعالمي الذي 
  یتناول مختلف موضوعات البیئة عامة دون تخصیص أو حصر القضایا البیئیة في الكوارث 

و حتى تكون دراستنا مكملة لهذه الدراسة السابقة في مجالي البیئة و اإلعالم سنركز في    
  : شف ما یلي بحثنا على ك

الدور الذي یلعبه اإلعالم البیئي المطبوع  في حمایة البیئة من خالل مسایرته لمختلف * 
ذا ما كان هذا األخیر اإلعالم البیئي المطبوع  –األحداث و التحوالت التي تطرأ على البیئة وإ

المادة یتخذ من تشكیل رأي عام لخدمة قضایا البیئة وحمایتها هدفا له من خالل مضمون  –
  . اإلعالمیة 

لیكون حصیلة ذلك تكامل بین الدراستین یتضح جلیا من خالل مسایرة اإلعالم للقضایا    
البیئیة الطارئة بما في ذلك الكارثیة منها ، و الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم المطبوع في 

یسهم في مواجهة  التوعیة البیئیة كوظیفة لتشكیل رأي عام حول مختلف القضایا البیئیة بما
  . الكوارث وحمایة البیئة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 موضـــــــــوع الدراســـــــــــة                                                                       الفصـــــــل االول

33 
 

 
 
  
   : فرضیات الدراسة −7

لى تصمیم لقد دار في الذهن عدد من اإلستفسارات أثارتها مشكلة البحث إنتهینا منها إ   
كد منها میدانیا بهدف طرحها للمناقشة و أمال في تحقیقها و التأ فروضصیاغة عدد من الو 
  :فیما یلي  هذه فرضیات الدراسةیمكن تلخیص و 
و نكشف عن هذه الفرضیة . قد یلعب اإلعالم البیئي المطبوع دورا في حمایة البیئة  −

  : بالفرضیات الفرعیة التالیة العامة 
  . على البیئة  ایرا للتغیرات و التطورات التي تطرأعالم البیئي المطبوع مسقلما یكون اإل −
عام هدفا له خدمة لقضایا البیئة من خالل  رأيلمطبوع تشكیل اعالم البیئي قد یتخذ اإل −

 . المطروحة  اإلعالمیةالمادة 
  
        
  

       
  
         
  
  


