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  المنهج: أوال
  : منهج الدراسة -1

المنهج عبارة عن مجموعة العملیات و الخطوات التي یتبعها الباحث في  أنعتبار با   
  . )1( و فرضیات البحث  أسئلة، مساعي ،  أبعادضبط 

و الذي یعرف أنه " تحلیل المضمون "  ستعانة في هذه الدراسة بذلك فقد تم اإل ألجلو    
 الوصف الموضوعي المنظم و الكمي للمحتوى إلىعلمي التي تهدف البحث ال أسالیبحد أ

، و یرى )2(المسموعة و المرئیة  أوتصال المكتوبة الظاهر من مواد اإل أوالمضمون
  : كونه یؤكد على الخصائص التالیة  األوضحشمل و أن هذا التعریف هو األالعساف .د
یتعداه لمحاولة  إنماالتحلیل فقط و رض الحصر الكمي لوحدة تحلیل المحتوى ال یجري بغ -أ

  . تحقیق هدف معین 
كتبه بصراحة فقط دون اللجوء  أو اإلنساننه یقتصر على وصف الظاهر و ما قاله أ -ب
  .  تأویله إلى
مادة  یةیطبقه على أ أنكن للباحث میتصال دون غیره و لكن إ أسلوبنه لم یحدد أ -ج

  . مصورة  أومكتوبة 
 . )3( رصد التكراري المنظم لوحدة التحلیل المختارةنه یعتمد على الأ - د

ذا كانت الكمیة هي السمة الغالبة على تحلیل المحتوى ألنه یعتمد العد و القیاس ، إال     وإ
أنه ال یمكن الفصل بین التحلیل الكمي و الكیفي ، ألن جمع كم هائل من المعلومات لن 

تحلیل الكمي یساعد على تقدیم المعلومات في فال, تتحقق منه الفائدة دون التحلیل الكیفي 
شكل جداول ما یؤدي إلى سهولة اإلطالع علیها و فحصها بواسطة التحلیل الكیفي بهدف 
إكتشاف العالقات و المساهمة في النتائج و اإلجابة عن تساؤالت البحث و التأكد من 

 جانب النظري بالبیاناتالفروض عن طریق الربط بین المعلومات التي تم التوصل إلیها في ال
 
 
، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  3، ط تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة: زرواتي رشید ) 1(

  .  176الجزائر ص 
سفاري میلود و آخرون،مخبر علم إجتماع  : تر – البحث في اإلتصال عناصر منهجیة: فالي . الرامي ، ب . أ ) 2(

  . ، ص  2004جامعة منتوري ، قسنطینة ، الجزائر ،  اإلتصال،
 : ، نقال عن  – تطبیقات على مناهج البحث –منهج تحلیل المحتوى : المدخلي بن عمر ) 3(

,malmadkhaly.kau.edu.sa  4، ص10:15. 14/02/2009: بتاریخ.  
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 اإلعالمیةة الحقیقیة للمحتوى و ما حققته الماد األهدافو المعطیات المیدانیة للكشف عن 
ما بها من عیوب تقف عائقا  أوالمطبوعة موضوع التحلیل من دور في مجال حمایة البیئة 

  .  )1( التطویر أو تحقیق هذا الدور یتطلب التغییر   أمام
تعود بدایاته  و إنمانه ال یوجد تاریخ دقیق لبدایات تحلیل المحتوى ، و الجدیر بالذكر أ   
، عندما كانوا في مدرسة الصحافة في  م1930الئه عام و زم  Lasswellالسویل  إلى

ستخدام منظم للمنهج في بحوث الصحافة كان هناك إ م1940، و في عام  بأمریكاكولومبیا 
من خالل المعارف الخاصة "  لیتس" و "  السویل" بعد الدراسات التي قدمها كل من 

تبطة بتحلیل المحتوى كمنهج المر ثم توالت الدراسات "  شیكاغو" الدعایة في جامعة بدراسة 
یراه  اآلخرو  أسلوباختالف واضح في تصنیفه ، فهناك من یعتبره كان هناك إ إنو  علمي

قاصرا على ستخدام تحلیل المحتوى في البدایة كان إ إن، و  )2(نه منهجو البعض یقول أ أداة
ت و المحادثات و تسع مجاله لیشمل الكتب و المجالت و المراسالفقد إ الدراسات الصحفیة
و التلفزیونیة ثم تطور لیصبح منهاجا في  السینمائیة األفالمو الصور و  الخطب السیاسیة

     العامة اإلدارةجتماعیة و التربیة و ربولوجیا اإلنثجتماع  و علم النفس و األعلم اإلمجاالت 
)3(و علم السیاسة 

  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، دار المعرفة الجامعیة ، األزاریطة  ماعیة في مناهج التعلیم بین النظریة و التطبیقالمواد االجت: إبراهیم خیري علي ) 1(

 . 249، ص  1996اإلسكندریة ، مصر ، 
 : ، نقال عن  – تطبیقات على مناهج البحث –منهج تحلیل المحتوى : المدخلي بن عمر ) 2(

,malmadkhaly.kau.edu.sa  6إلى  3، ص 10:15. 14/02/2009: بتاریخ  .  
  .   279، ص  1974, ، مكتب القاهرة الحدیث ، القاهرة ، مصر  2، ط قواعد البحث االجتماعي: عبد الباقي زیدان ) 3(
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  لموضوع الدراسة  مالئمة األكثرنطالقا من كونه منا لتحلیل المحتوى فقد جاء إستخداإ أما   
خالل العنوان فهو ح من و كما هو واض "في حمایة البیئة المطبوع دور اإلعالم البیئي " 

كمنهج في دراسة " لیل المحتوى تح" ستخدام جانب إتصالي ، و قد شاع إ هموضوع فی
ستخدام هذا المنهج یكمن في ألساسي وراء إرض او الغ,  -كما أوضحنا سابقا-تصال اإل

استنا من نطاق الحدس المطبوعة في در  اإلعالمیةالمادة  أوعملیة قراءة النصوص  إخراج
تدخل ذاتیة الباحث قدر المستطاع في  إبعادنطباع الشخصي في فهمها ، أي تي و اإلالذا

فقد كان الهدف نجازها ، و بالتالي الفردي في إ التأویلعتماد على ، و تجنب اإلهذه العملیة 
 إتباعمن خالل   موضوعیایكون التحلیل  أنم هو الحرص على الرئیسي من هذا اإلستخدا

بتعاد اإلو , ا مهما كان القائم بالتحلیل النتائج نفسه إلىتسمح بالوصول خطوات علمیة دقیقة 
نطباعات الشخصیة ، المطبوعة بما یملیه المیول و اإل اإلعالمیةعن التعامل مع المادة 

منهجیا حتوته مادة التحلیل ، مسح كامل لكل ما إ إقامة إمكانیةیضمن للباحث  شامالو 
تحلیل  أن إذ كمیا بوطة تسمح بالتحلیل المنظم ، وقواعد و خطوات مض بإتباع منظماو 

استغاللها في فهم و تفسیر الظاهرة و التعبیر و  المحتوى یمكن من رصد المعطیات المیدانیة
الدراسة عن النتائج و العالقات تعبیرا كمیا دقیقا یمكن من تحدید عالقة الظاهرة موضوع 

)1(بعللها تحدیدا بینا و واضحا 
  .  

ا أن نوضح حدود تحلیل المحتوى و مدى إسهامه في دراسة اإلعالم إذا وضعناه و یمكنن   
المصدر ، : داخل مخطط العملیة اإلعالمیة الذي یتضمن عناصر اإلعالم األساسیة 

  :  التالي في الشكل )2( ، المستقبل) كتاب ، مجلة ( الرسالة المطبوعة القناة 
  
  
 
 
 
  
، ص    2006الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر،  دیوان المطبوعات ، حث االجتماعيمدخل لمنهجیة الب :عیاد أحمد ) 1(

136 , 137    .  
الجوهر محمد ناجي ،  :، تر – المنهج و التطبیقات –تحلیل مضمون اإلعالم  : آخرونریتشاردبن ، لویس دنهیو و ) 2(

  .  11ب ، ص . قدسیة للنشر و التوزیع ، د    1ط 
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 11ص,  مرجع سابق,  لویس دنهیو وآخرون, رتشارد بن : المصدر
  

 اإلعالمیةالمادة تحلیل عتماد في دراستنا التحلیلیة على أنه قد تم اإل إلى اإلشارةتجدر    
   .المطبوعةالبیئیة أي الرسالة المطبوعة البیئیة 

  : من  مأخوذةالتحلیل المطبوعة المعنیة ب اإلعالمیةالمادة  أوو قد كانت النصوص    
     2003جویلیة  19المؤرخ في  10- 3 المتضمنة للقانون رقم 43الجریدة الرسمیة رقم  - 1

التنمیة المستدامة ، الصادر عن وزارة تهیئة  إطارو هو قانون یتعلق بحمایة البیئة في 
  . و البیئة بالجزائر  اإلقلیم  

م متوسط ، عدد صفحاته خمس و تسعون و قد جاء هذا القانون في شكل كتیب ذو حج   
 )47(سبع وأربعون  منه األولجزئین متساویین ، یحمل الجزء  إلىمقسمة ) ص95(صفحة 

اللغة الفرنسیة عدد  إلىو الجزء الثاني یحمل نفس المضمون مترجما صفحة باللغة العربیة 
تفصیلي به صفحة ، كما یحتوي هذا الكتیب على فهرس ) 48( أربعونصفحاته ثمانیة و 

الثمانیة  األبواب، كل باب یضم تحته مجموعة من الفصول ، و قد جاءت  أبوابثمانیة 
  : معنونة كما یلي و  مرتبة
  . عامة  أحكام : األولالباب  -
 . تسییر البیئة  أبواب :الباب الثاني  -
 . مقتضیات الحمایة البیئیة  :الباب الثالث  -

 المصدر  الرسالة  القناة  المتلقي 

 تحلیل المحتوى 

 المتلقي  المصدر 
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 .  األضرارالحمایة من  :الباب الرابع  -
 . خاصة  أحكام :الباب الخامس  -
 . جزائیة  أحكام :الباب السادس  -
 . البحث و معاینة المخالفات  :الباب السابع  -
  . ختامیة  أحكام :الباب الثامن  -
ضمت في شكل نسقت معلوماتها و نقد جریدة الرسمیة هذه ال أن إلى بنا التنویهجدر و ی   

  . قي البوا أمكتیب من قبل مدیریة البیئة لوالیة 
 ,)  األولالعدد " ( منبر البیئة " تحت عنوان  مجلة بیئیة متخصصة في مواضیع البیئة - 2
و قد , البواقي  أمعین فكرون ، والیة : ب تصدر عن جمعیة حمایة البیئة  هي مجلة دوریةو 

 أفریلفي الفاتح من " منبر البیئة " من مجلة  األولالجمعیة هذا العدد أي العدد  أصدرت
صفحة تحمل مجموعة من المقاالت حول  )23( ثالثة وعشرون یحويوالذي م 2008

 إلى باإلضافةحقائق علمیة كما تضم , جتماعیة و المحلیة و اإل القضایا البیئیة الدولیة
نص مرفق بصورة  أوالجمعیة في مجال البیئة و حمایتها ، هذا و قد كان كل مقال  أصداء

  . المناقش  أوار ع المستثمن صورة تعبر عن الموضو  أكثر أو
و التي خصت " منبر البیئة " من مجلة  األولرئیس تحریر العدد  أنو الجدیر بالذكر    

مشرفها العام هو السید شراد علي ، و طبعت هذه  أمابالتحلیل هو السید غنام عبد العزیز ، 
  .البواقي  أمة عین ملیلة ، والی: و نشرت من قبل دار الهدى للطباعة و النشر ب  المجلة

و هي , " الوعي الغائب ... الثقافة البیئیة " ندوة منظمة في إطار البیئة بعنوان  - 3
بوالیة الوادي  2008مارس  26،  25،  24مجموعة محاضرات الندوة الفكریة السابعة أیام 

  .  "والیة الوادي اإلبداعرابطة الفكر و " برعایة الجمعیة الثقافیة نظمت ،
بإشراف المشاركین في هذه الندوة  األساتذة ع محاضراتمجمو  قد صنفت ورتبتهذا و    

طبع هذا الكتاب و نشر من قبل مطبعة , ذات الجمعیة وتم إخراجها في شكل كتاب مطبوع 
ئما ، و یضم هذا المطبوع مائتان وأربع وثمانون للنشر و التوزیع بوالیة الوادي دامزوار 

و كذا , المنظمة لهذه الندوة اإلبداععریفا برابطة الفكر و حوي مقدمة و ت، ی صفحة) 284(
كلمة السید مدیر دار الثقافة بنفس الوالیة  إلى باإلضافةكلمة للسید مدیر الثقافة بوالیة الوادي 

و هي ستة  تها الندوة، كما جاء في هذا الكتاب فهرس تفصیلي بعدد المحاور التي تضمن
  : ي معنونة كما یلموزعة و ) 6(محاور 
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  . و البیئة  اإلنسان:  األولالمحور  -
 .  اإلسالمالبیئة في : المحور الثاني  -
 . الثقافة البیئیة : المحور الثالث  -
 . السیاحة البیئیة : المحور الرابع  -
 . جتماعیة للبیئة الرؤى اإلقتصادیة و اإل: لمحور الخامس ا -
 . حمایة البیئة : المحور السادس  -

  حدود الدراسة*
  : الدراسة الحالیة تلتزم بما یلي  أن إلىنشیر  أنبنا  جدیر   
البیئیة المطبوعة المتعلقة بقضایا البیئة الطبیعیة        اإلعالمیةقتصار على تحلیل المادة اإل −

:             و هي و البشریة و حمایتها أي تلك التي لها عالقة مباشرة بموضوع الدراسة 
العدد  التنمیة المستدامة ، جمیع مقاالت إطارمایة البیئة في المتعلق بح 10-3القانون رقم 

 ألساتذةمطبوعة  ، محاضرات" منبر البیئة " بعنوان من مجلة متخصصة بالبیئة  األول
  . بوالیة الوادي " الوعي الغائب  ...الثقافة البیئیة "  الندوة الفكریة مشاركین في

صریحة أي تلك التي یصرح  لتي تحمل عباراتستخراج الفكرة اتتحدد عملیة التحلیل في إ −
عتمدنا وحدة إ أنناعتبار ، على إ تأویلهاضمنیة تكتشف بفهم الرموز و  أوبها الكاتب مباشرة 

 . الفكرة كوحدة تحلیل 
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  : أدوات جمع البیانات : ثانیا   
على معلومات كاملة  باعتبار أن اإلستمارة من أهم األدوات المنهجیة للحصول : اإلستمارة -1

إذ تعد من أسالیب جمع البیانات التي تستهدف استثارة المبحوثین , )1(تتفق مع هدف الدراسة 
بطریقة منهجیة و مقننة لتقدیم حقائق أو آراء أو أفكار معینة في إطار البیانات المرتبطة بموضوع 

  . )2(وثین في هذه البیانات الدراسة و أهدافها بدون تدخل من الباحث في التقریر الذاتي للمبح
و بعد , ألجل ذلك و بعد اختیارنا للنصوص المعنیة بالتحلیل و التي تناسب إشكالیة البحث   

قیامنا بإجراء التحلیل األولي أو المبدئي للمادة اإلعالمیة البیئیة المطبوعة من المصادر الثالثة ثم 
و التي سوف یعتمد علیها في التحلیل  إستخالص فئات تحلیل المحتوى في ضوء مؤشرات الدراسة

, ، باإلضافة إلى تحدید الوحدات المعتمدة لحساب التكرارات عند تحلیل المادة اإلعالمیة البیئیة 
قمنا بإعداد أداة التحلیل في صورتها المبدئیة مصحوبة بتقدیم لموضوع البحث طرحنا فیه عنوان 

یة لموضوع الدراسة ، و ألجل التوضیح أكثر قمنا البحث ، و السؤال الرئیسي مع التساؤالت الفرع
حمایة , البیئة , المطبوع بتحدید ألهم المفاهیم الرئیسیة المتعلقة بالبحث و هي اإلعالم البیئي

   .و كذا للفئات الفرعیة التابعة لكل منهما ، باإلضافة إلى تقدیم تعاریف إجرائیة للفئتین الرئیسیتینالبیئة
ة التحلیل تم تقدیمها إلى مجموعة من األساتذة من أجل قراءتها و الحكم علیها بعد إعداد استمار    

في ضوء عناصر اإلستبیان المرفق لرصد المالحظات التي یمكن أن یبدیها المختصون في ذلك 
و قد عرضت اإلستمارة في صورتها األولیة . إلثراء الموضوع و التماس أكثر للدقة و الموضوعیة 

إذ سمحت عملیة التحكیم هذه بخفض عدد , ى األستاذ المشرف اإلبراهیمي الطاهر للتحكیم بدءا عل
  . فئات فرعیة ) 4(فئات فرعیة إلى أربع ) 8(الفئات الفرعیة المعتمدة في التحلیل من ثمانیة 

كما تم عرض ذات األداة في صورتها المبدئیة للتحكیم مع استبیان مرفق الستطالع الرأي    
/ زوزو رشید،  أ / دبة عبد العالي ، أ / أ : عة من األساتذة بقسم علم اإلجتماع حولها على مجمو 

  . عبد المالك 
,  قبقوب/ بوستة ، أ / جابر نصر الدین ، أ / أ : و كذا مجموعة من األساتذة بقسم علم النفس   
 . تاوریرت / أ 

تدقیق المفاهیم المتعلقة  و قد أفضت عملیة التحكیم إلى ضبط أكثر لمصطلحات الدراسة و كذا   
  . خالل مالحظات األساتذة حولها  بالبحث و المرفقة بأداة التحلیل من

و فیما یخص فئات التحلیل المعتمدة فقد كان إجماع شبه كامل من طرف األساتذة على    
  . صالحیتها و إمكانیة إعتمادها في التحلیل 

  
  . 121ص ,  2006,  رسائل الجامعیةأبجدیات المنهجیة في كتابة ال: غربي علي ) 1(
  .  353، ص  2004 ,مصر, القاهرة,عالم الكتب ،2ط,  البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة :عبد الحمید محمد ) 2(
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  :  المقابلة −2
نظرا لكون المقابلة من أهم أدوات جمع البیانات تسمح للباحث باالتصال المباشر مع    

أداة تحلیل المحتوى باستخدام المقابلة كونها تفسح المجال  ارتأینا تدعیم, المبحوثین 
للمبحوث لإلدالء برأیه بحریة أكبر في القضایا التي یطرحها علیه الباحث و المتعلقة 
بموضوع الدراسة ، كما تمكن الباحث من التعمق و اإللمام أكثر ببعض الموضوعات التي 

لكشف عن حقیقتها بالكفایة الالزمة و الدقة رأینا أنها حساسة ، و لم تحقق أداة التحلیل ا
  . المطلوبة 

إذن فوظیفة المقابلة في هذا الموضوع تفسیریة تعلیلیة للبیانات المجمعة من النصوص الخاصة    
یحاول , و تعرف المقابلة على أنها تفاعل لفظي یتم بین فردین في موقف المواجهة .  )1(بالتحلیل 
و التي , ) المبحوث ( ت أو التعبیرات لدى اآلخر  بعض المعلوما أن یعرف) الباحث ( أحدهما 

  . و تكون ذات الصلة بالظاهرة قید الدراسة , تدور حول خبراته و آرائه و معتقداته 
المقابلة المقننة و المقابلة غیر المقننة ، و قد : و تنقسم المقابلة إلى عدة أنواع أهمها    

مقابلة غیر المقننة و التي تتمیز بالمرونة في إدارتها و توجیه لجأنا في بحثنا إلى استخدام ال
األسئلة  والحدیث في إطار الخطوط و األهداف العامة للدراسة مع ترك الحریة للمبحوث 
للتعبیر عن آرائه و أفكاره و معتقداته بحریة كاملة تعكس شخصیته و رؤیته لموضوع البحث 

)2(  .  
إلى جانب أداة التحلیل لتكون أداة ) غیر المقننة ( مفتوحة و قد استخدمنا المقابلة ال   

و قد احتوى دلیل . مكملة توظف في تحلیل و تفسیر البیانات المجمعة عن طریق التحلیل 
المقابلة في جانبه الشكلي على رقم تسلسلي و تاریخ إجراء المقابلة و مكانها و المدة التي 

من جهته أرفق دلیل . نات عامة متعلقة بالمبحوث باإلضافة إلى بیا, استغرقتها المقابلة
باإلضافة إلى مجموعة من , المقابلة هو اآلخر بالتساؤل الرئیسي للبحث و تساؤالته الفرعیة 

التعریفات اإلجرائیة للكلمات المفتاحیة للدراسة ، كما احتوت المقابلة على مجموعة من 
و إدارة الحوار الذي یستهدف التعمق وضعت لتوجیه الحدیث , ) 6(األسئلة و عددها ستة 

في شخصیة المبحوث و أفكاره  واستثارته للحدیث عن الموضوعات المستهدفة ، مع تكییف 
  . األسئلة و الحوار بما یتفق  وموضوع الدراسة 

  
  . 219زرواتي رشید ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  . 397ص  مرجع سابق  ،  ،  البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة: عبد الحمید محمد ) 2(
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و قد طبق دلیل المقابلة هذا على عینة تمثل نخبة مثقفة و مختصین في مجال البیئة ،    
  : و هم , مختلفین من حیث الدرجة العلمیة و المهنیة ) فردا  11( یقارب تعدادها 

 بسكرة –مجموعة من األساتذة بقسمي علم اإلجتماع و علم النفس بجامعة محمد خیضر * 
 ) . 05(وعددهم خمسة   −
 . أستاذة بقسم علم االقتصاد و علوم التسییر بذات الجامعة * 
 . مدیر مدیریة البیئة بوالیة أم البواقي * 
عضو منتدب لجمعیة حمایة البیئة بمدینة عین البیضاء والیة أم البواقي و متحصل على * 

المجموعة لكون وحداتها من ذوي  شهادة ماجستیر في الهندسة العمرانیة ، و قد اختیرت هذه
الخبرة المعرفیة و أكثر درایة و اطالعا بما یدور في مجال البیئة عامة وموضوع الدراسة 

 . تحدیدا
مجموعة من اإلطارات الموظفین بفرع البیئة بالمؤسسة الوطنیة لخدمات اآلبار بحاسي * 

عیات تعنى بقضایا البیئة  منهم منتسببین لجم) 06(و عددهم ستة , والیة ورقلة , مسعود 
وحمایتها ، و قد تعمدنا إجراء مقابلة معهم عن طریق الهاتف لتعذر اإلتصال المباشر و ذلك 
لمعرفة نظرتهم للبیئة وموضوع حمایتها من خالل الدور الذي یلعبه اإلعالم البیئي المطبوع 

صاد الوطني من في هذا المجال ، خاصة و أنهم یعملون في قطاع حساس یقوم علیه اإلقت
البترول ، الغاز ( جهة ،  ومن جهة أخرى تشكل المخلفات الناتجة عن صناعة هذه الموارد 

 . والتخلص منها أهم مشكالت التلوث في صحرائنا الكبرى و في الجزائر عامة ) 
و التي , " منبر البیئة " كما قدم دلیل المقابلة إلى أحد أعضاء الهیئة اإلستشاریة بمجلة * 
 .یت بالتحلیل كمادة إعالمیة بیئیة مطبوعة في هذه الدراسة عن
و تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم إجراء حوار خارج دلیل المقابلة مع ذات العضو ، و كان    

ذلك بهدف التعرف على طریقة العمل اإلعالمي بمختلف جوانبه في هذه المجلة إلثراء 
تحلیلي وتفسیري للبیانات المجمعة في  محاولین أن یكون لهذا الحوار دور, الموضوع 

  . التحلیل 
هذا و قد تم تسجیل الحوار مع كل مبحوث تسجیال فوریا على دفتر ، و من ثم إعادة    

واستخالص النقاط و األفكار المهمة فیه و التي تعبر بوضوح عن موقف المبحوث  قراءته
تغرقت مقابلة كل مبحوث حوالي و قد اس. من القضیة أو الموضوع المثار للنقاش و الحوار 

 5فردا حوالي  11لتبلغ المدة اإلجمالیة لمجموع المقابالت التي تم تنفیذها مع , دقیقة  30
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یوما ، مع العلم انه قد تم إجراء المقابالت بشكل  15وزعت على حوالي , ساعات ونصف
تتعلق بعدم  ,متقطع و لیس بشكل منتظم و هذا راجع العتبارات موضوعیة و أخرى ذاتیة 

قدرة الباحث على إجراء كل هذه المقابالت دفعة واحدة ، باإلضافة إلى اإلبتعاد عن إدخال 
أما من الناحیة الموضوعیة فإنه من , عنصر الملل على المبحوثین هذا من الناحیة الذاتیة 

  . الصعب على المبحوثین التفرغ للباحث إلجراء المقابلة في كل وقت یرغب فیه 
ن جانب آخر فقد تم إخضاع دلیل المقابلة في صورتها المبدئیة إلى التحكیم على و م   

و كانت بحاجة إلى مجموعة من التعدیالت و التغییرات من حیث نوعیة , األستاذ المشرف 
 10األسئلة  وطریقة طرحها و عددها ، و قد سمحت عملیة التحكیم هذه بتقلیص عددها من 

مبحوثا ، لتعرض ) 11(إلى ) 15(ى تقلیص عدد المبحوثین من باإلضافة إل,  06أسئلة إلى
مرة أخرى للتحكیم على مجموعة من األساتذة للتحقق من صدقها ، و قد أفضى ذلك بإدخال 

, و المصطلحات الواردة فیها , تعدیالت شملت في معظمها ضبط  و تدقیق أسئلة المقابلة 
الموضوع و إعادة بناءها مع مراعاة الربط  و الخروج بها من اإلطار العام بما یخدم زوایا

  . بین متغیرات الدراسة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  االجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة                                                             :الفصل الخامس 

317 
 

 : إجراءات التحلیل :ثالثا - 
  : تحدید مجال الدراسة ومبررات اختیاره −1

هذه الخطوة من  أهمیة تأتيعد ضبط مجال التحلیل واحدا من الخطوات الرئیسیة للبحث ، و ی   
  كبر للنتائج المتوصل وهذا یعني مصداقیة أ سالمة التمثیل،ركیزة التي تضمن تمثل ال أنها
ختیار مجال التحلیل الذي الدقة في ا أهمیة إلى"  بیر لسون" و في هذا الصدد یشیر  ,)1(إلیها

بدقة یوفر نتائج  فمجال التحلیل الذي یختار ، متى توفرت الدقة الكاملة بالغرضیفي  أنیمكن 
   . )2(صادقة

لموضوع  األنسب أنهارأى الباحث  هذه الدراسة على جملة من النصوص في اعتمدو قد    
المعنیة بقضایا البیئة المطبوعة و  اإلعالمیةتمثلت في المادة  الدراسة ، و إشكالیةو البحث 

و حمایتها و التي لها عالقة مباشرة بأهداف الدراسة ، و نظرا لصعوبة البشریة و  الطبیعیة 
ضطررنا إلى اللجوء إلى ما توفر لدینا من ل البیئة و تحلیله إكل ما كتب حو  الوصول إلى

طار التنمیة المتعلق بحمایة البیئة في إ 10- 3القانون رقم نصوص مطبوعة تمثلت في 
" منبر البیئة " من مجلة  األولالمستدامة و قد جمع مضمونه في شكل كتیب ، العدد 

جمیع  إلى باإلضافةالبواقي  ،  أموالیة عین فكرون ، : الصادرة عن جمعیة حمایة البیئة ب 
الثقافة "  الندوة الفكریةإطار في والملقاة المشاركین  األساتذةمطبوعة لجملة من المحاضرات ال

لوالیة  "اإلبداعرابطة الفكر و "من طرف الجمعیة الثقافیة  ةالمنظم" الوعي الغائب  ...البیئیة
  . الوادي 

أو نصوص التحلیل تبعا لطبیعة الموضوع و إشكالیة و بالتالي فقد اختیرت وحدات    
البحث  واألهداف المتوخى تحقیقها و كذا خبرة الباحث و معلوماته ، فتشكلت مفردات مجال 
التحلیل من توفر الشروط المحددة مسبقا أي مراعاة أن تكون المادة اإلعالمیة المطبوعة 

بمعنى تلك  –إشكالیة و أهداف كما ذكرنا سابقا من  –تخدم اإلطار العام للموضوع 
دور اإلعالم البیئي المطبوع في حمایة " النصوص التي لها عالقة وثیقة بموضوع الدراسة 

والتي یدور مضمونها حول قضایا البیئة الطبیعیة و البشریة بمشكالتها و طرق " البیئة 
  . الحمایة منها 

  
ط ، المكتب الجامعي .، د جتماعیةبیقاته في دراسة الخدمة اإلاإلحصائي و تطالتحلیل عطیة السید عبد الحمید ، ) 1(

  .  18، ص  2001، مصر ،  اإلسكندریةالحدیث    
، ص  2000ب ، .، دار الكتاب الحدیث ، د 1ط )رؤیة مبسطة  (لبحث التربوي امناهج بشیر صالح الرشیدي ، ) 2(

183  .  
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و بغیة الحصول على مجال تحلیل  التمثیل السالف الحدیث عنها ، العتباراتا و توخی   
  : التالیة  اإلجراءات تباعام البحث ، ت بأغراضیفي 

عالقة مباشرة  المطبوعة محل الدراسة و التحلیل و التي لها اإلعالمیةتحدید المادة  -
شكالیته و فرضیاته من المصادر المطبوعة السالفة الذكر ، و یمكن بموضوع الدراسة و إ

  :  إلیها اإلشارة
  .  "الوعي الغائب ...الثقافة البیئیة"  الندوة الفكریة *
 . مجلة منبر البیئة * 
  . التنمیة المستدامة  إطارالمتضمنة لقانون حمایة البیئة في  43الجریدة الرسمیة * 
        , ستبعاد المادة الخارجة عن نطاق التحلیل و تشمل صفحات عناوین المصادر الثالثإ -

 اإلعالمیةالمادة  أوستبعاد النصوص ا إو المحتویات ، و كذو صفحات المقدمة و الفهارس 
  " . في حمایة البیئة المطبوع البیئي  اإلعالمدور : " البعیدة عن موضوع البحث 

  :  كاآلتيذلك تحدید النصوص المراد تحلیلها ، و كان  -
 354نص ،  70: ادر الثالث للنصوص و الصفحات من المص اإلجماليتحدید العدد  -أ

  صفحة
تحدید النصوص الخارجة عن نطاق التحلیل و صفحاتها و كذا صفحات العناوین و  -ب

  :  كاآلتيالمقدمة و الفهارس موزعة 
  . صفحة  12نص ،  1:  الندوة الفكریة* 
 . صفحة  3نص ،  1: مجلة منبر البیئة * 
 . صفحة  22نص ،  11: مة التنمیة المستدا إطارقانون حمایة البیئة في * 

صوص و الصفحات و بطرح مجموع هذه النصوص و الصفحات من العدد الكلي للن   
, ت الممثلة لمحتوى مادة التحلیل یمثل عدد النصوص و الصفحایكون الباقي س ، ع 

  : كمایليمجال التحلیل  بذلك یصبحو 
, صفحة  317 )ع(نص ،  57) س(و صفحاتها  اإلعالمیةالمواد  أوعدد النصوص  −
  :  كاآلتيزعة مو 

  . صفحة  272نص ،  24 " :الوعي الغائب ...ةیالبیئ الثقافة" الندوة الفكریة  *
  . صفحة  20نص ،  18:  " منبر البیئة" مجلة  *
 .صفحة  22نص ،  15: "  في إطار التنمیة المستدامة حمایة البیئة"قانون  *
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نطالقا مما تتمیز به المادة و تحلیل مضامینها إلهذه المصادر  ختیارناهذا و لقد تم ا   
الباحث فیها  أوللقارئ  الوحیدة التي تسمح اإلعالمیةتعد الوسیلة  إذالمطبوعة ،  اإلعالمیة

من مرة ، و كذا فان المطبوع  أكثربالسیطرة على ظروف التعرض كما تتیح الفرصة لقراءتها 
مساحة كبیرة و في أي طول تظهر بعرض الموضوع في  أخرىوسیلة أي من  أكثریسمح 

, بالتالي فهي تعد مصدرا رئیسیا للمعلومات المساعدة و المدعمة للتحلیل و , )1(إلیهالحاجة 
یطرأ على البیئة من متغیرات هذا و یعد المطبوع النافذة التي یطل منها المواطن على ما 

جدیدا تضیف لذاكرته  أن التي من المنتظرو البیانات سلبیة بتقدیم المعلومات  أویجابیة إ
 أویجابیا یحقق طفرة بیئیة ، أو العالمیة سواء كان تطویرا إیستجد على البیئة المحلیة برصد ما 

یقوم به تجاهها  أنیقنن الدور الذي یمكن  و على ضوء ما یقرأ, ینال منها و یعوق تنمیتها سلبیا 
 أنو الحد من سلبیاتها ، خاصة و  المساهمة في حل المشكالت البیئیة و حمایتهاأو  كالمشاركة

   .)2(و التفكیر و السلوك اإلنسانیةعلى العاطفة  التأثیروسائل  إحدىالصفحة المطبوعة تعد 

ستخدام وضوع كموضوع حمایة البیئة یمكنه ابم اإلقناعن القائم بعملیة و من ثم فإ   
الكتیبات و النشرات  مل على الجرائد و المجالت ، الكتب ،تالوسائل المطبوعة و التي تش

إلعالم انه و في قلب الحدیث عن ، و بالتالي فإ الخ...الفوتوغرافیة و الصور  الصغیرة
الوعي ...الثقافة البیئیة"البیئي المطبوع وعن سبب اختیارنا لهذه المصادر الندوة الفكریة 

في إطار  یئةحمایة الب"، قانون  "منبر البیئة"في شكل كتاب ، مجلة  تي نشر و الت" الغائب
 :یعود , الذي نشر أیضا في شكل كتیب " التنمیة المستدامة

و  آلخرو العرض و طریقة التقدیم من مصدر  التناول أسلوبختالف المضمون و ال −
عرض نقاط القوة و الضعف لكل وسیلة مطبوعة و للتحلیل و الوصف  أوسعالذي یتیح مجاال 

  . البحث إشكالیةموضوع الدراسة و  إطارفي 
ا عبارة عن نصوص جل مداخالته ″الوعي الغائب...الثقافة البیئیة″ لكون الندوة الفكریة -

، قدمت من قبل  أبوابت بتناول مواضیع بیئیة متنوعة في شكل محاضرات منظمة في عنی
  قرب في تناولها للطابع أنها أجامعیین أي  أساتذةكوادر عاملة بمجال البیئة معظمهم 

  
 
 .91ص,2004, مصر ,القاهرة , الدار المصریة اللبنانیة , 1ط, والمجتمع اإلعالم:إمام سلوى ,منى سعد الحدیدي) 1(
, األزاریطة ,ة دار المعرفة الجامعی, −النظریة والتطبیق–اإلتصال الجماهیري والمجتمع الحدیث : محمد جابر سامیة ) 2(

 .122ص, 2006, مصر
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  .ألكادیمي  ولألسلوب العلمي المتخصصا
بمناقشة عناصر ، قضایا  ي تعنىمن الصحافة البیئیة الت ″منبر البیئة″ن مجلة كو  -
مستمدة من الواقع الجزائري لتشكل حلقة ربط بین  أنهامشكالت البیئة و التي یفترض و 

هذه  أن إلى اإلشارةو المؤسسات و الهیئات الحكومیة في مجال البیئة ، تجدر  المواطن 
 األولستطعنا فقط الحصول على عددها و قد ا)  1، العدد  0العدد ( المجلة تضم عددین 

  . و هذا نظرا لمحدودیة نشرها و توزیعها 
 أنالمصادر التي ینبغي  أهممن  "التنمیة المستدامة إطارقانون حمایة البیئة في "كون  -

ته یكون لها دور توعوي و تثقیفي للمواطن بحقوقه القانونیة التي كفلها له القانون و واجبا
لتزامه بحمایتها و تنمیة مواردها و ترسیخ لى البیئة الطبیعیة و البشریة و إنحو الحفاظ ع

 .التنمیة المستدامة لدیه  أسس
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   : التحلیلخطوات  −2
باعتبار أن منهج تحلیل المضمون في دراستنا یهدف إلى تحري الموضوعیة و التعبیر    

  : جة دقیقة تقدم لبعضها البعض یمكن توضیحها فیما یلي كمیا فهو خاضع لخطوات متدر 
إذ بعد صیاغتنا لإلشكالیة  , و هي مرحلة استكشافیة استطالعیة : مرحلة التحلیل األولي  -أ

وبناء فرضیات البحث  وتوفیرنا للمادة المكتوبة المطبوعة التي نتعامل معها و المعنیة 
حا أولیا من خالله قمنا بوضع مخطط تسیر علیه أخذنا في تصفح هذه المادة تصف, بالتحلیل

  . عملیة تحلیل المحتوى ، و حاولنا قدر اإلمكان أن یكون شامال و مغطیا لكل أبعاد الدراسة 
  .إختیار المادة التي سنقوم بتحلیلها و التي لها عالقة مباشرة بموضوع الدراسة  −
المادة اإلعالمیة و فهم موضوع تحدید المؤشرات التي یمكن توظیفها في تحلیل محتوى  −

  .البحث 
  .تحدید وحدات التحلیل و فئات التحلیل و ذلك یكون بقراءة متأنیة و متفحصة  −
تطبیق اختبارات الصدق و الثبات للتأكد من صالحیة وحدات التحلیل المستعملة و  −

 .  عالقتها بموضوع البحث 
ق لإلشكالیة و صیاغة العالقة بین متغیرات و قد ساهم التحلیل المبدئي في التحدید الدقی    

الدراسة باإلضافة إلى إسهامه في تأصیل الفروض العلمیة المصاغة و التأكد من صالحیتها 
 . لإلختبار 

حیث قمنا  , و هي الخطوة األولى في التحلیل الفعلي : مرحلة تشكیل جداول التحلیل  -ب
في مرحلة التحلیل األولي بتصمیم جداول و ومستغلین وحدات و فئات التحلیل التي حددناها 

  . )1( من خالل التعامل مع مادة التحلیل نقوم بملئها
  . ثم قمنا بتطبیق المعالجات اإلحصائیة الالزمة الوصفیة منها و التحلیلیة  −
 . )2(لنقوم في األخیر بسرد النتائج و تفسیرها  −
  
  
  
  
 
  .  141 ،   140عیاد أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
  .  7المدخلي بن عمر ، مرجع سابق ، ص ) 2(
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   : مرتكزات التحلیل −3
توضیح  أثرناعلمي و منهجي ،  أساستحلیل دقیق وموضوعي على  إلىبغیة الوصول    

عتماد علیها و جسده مرتكزات التحلیل التي تم اإلكل حیثیات العملیة التحلیلیة ، و هذا ما ت
  : قواعد التي جرى عبرها التحلیل و هي ال أوالتي كانت بمثابة الخطوات 

  من الفئات المعتمدة التحلیلفئات  ألحد انتمائهطبیعة ورود الموضوع و  التركیز على −
  .ضمنیا  أوكان صریحا  إنشكل التناول  إلى باإلضافة

في المصدر الواحد و في المصادر الثالثة المعنیة بالتحلیل و الممثلة  فئات التحلیلتكرار  −
  .البیئیة  اإلعالمیةادة للم
 ) صورة ، شكل,  آیة قرآنیة ، حدیث(كانت  إنوعیة المصاحبات المرافقة للموضوع ن −
  . لتحلیل الفئات ومكملةوظیفتها في التحلیل هي توضیحیة تدعیمیة و 
علیه  التأكیدمن موضوع ، یؤخذ بالموضوع الذي یبدو  أكثرتضمن تفكرة ما  أنبدا  إذا −

  :  بستعانة و ذلك باإلأكثر من غیره 
   . عنوان النص -أ

مل في الفكرة الواحدة ، حیث یعتبر الموضوع الذي كرس الج أوتكرار بعض الكلمات  -ب
  . من غیره  أكثرلة علیه هو الذي یؤكد علیه الد أكثركلمات  أوستعمال جمل إلبرازه ا

  . ستعانة بالتوضیحات الصوریة المصاحبة للفكرة اإل -ج
من طرحه لفكرة ما في النص و الذي غالبا ما  أحیانااج الذي یستخلصه الكاتب ستنتاإل - د

  . كخاتمة للموضوع  أوفي نهایة هذا النص  یأتي
كتمال الفكرة ، نستمر في افي الصفحة المحللة أي داللة للموضوع لعدم  لم یتجل إذا −

 .ضوع الصفحة الموالیة حتى تكتمل الفكرة و تتضح داللة المو  إلىالقراءة 
 :  التحلیل المكمل −4 

و معرفة وهي تحلیالت إضافیة لمجموعة من البیانات المتاحة فعال تقدم تفسیرا أو نتائج أ   
في التقریر األول  عن تلك التفسیرات والنتائج التي جاءت –أو في شكل مختلف  –إضافیة 

ظیف التحلیل وفي مجال تحلیل المحتوى یمكن تو , جله تلك البیانات أالذي جمعت من 
  . )1(الثانوي في دعم نتائج التحلیل األول للمادة اإلعالمیة

 
سلسلة المراجع في  −استخداماته, أسسه , مفهومه –تحلیل المحتوى في العلوم اإلنسانیة : طعیمة أحمد رشدي ) 1(

  . 62ص,  2004, مصر, القاهرة , دار الفكر العربي , 19رقم , التربیة وعلم النفس 
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  :  التحلیل بأسلو  −5
وصفا كمیا  وصف عناصر المحتوى إلىن تحلیل المحتوى یسعى أل :التحلیل  وحدة 5-1

عتمدنا في دراستنا على ، و قد ا )1( وحدات تحلیلیة إلىمضمون النص كان ال بد من تقسیم 
  :  من مبرر أكثرعتمادنا وحدة الفكرة ، و الكوحدة تحلیل  الفكرةتخاذ إ

على تحلیل المحتوى ،  التي تعتمد اإلعالماال و نجاعة في بحوث ستعماألكثر إكونها * 
تجاه مضمون النص و عن طریقها یمكن فهم المعاني المتضمنة أكثر إلتعطي داللة  ألنها

  . ستخداما في الكشف عما یقوله المحتوى أكثر الفئات اتناولها یفید في تحدید  أنفیه ، كما 
المطبوعة  اإلعالمیةالكتابة المنتهج في المادة  أوحریر الت أسلوب إلى األقربكذلك كونها * 

  . الخاصة بالتحلیل 
 لفكرة من السعة ما یضفي علیهاتساع و الصغر ، فلكونها تمثل موقعا وسطیا بین اإل* 

   .  )2( كثر من فئةحتوائها ألالمعنى و لها من الصغر ما یجنب إ
 إلى) مجموعة النصوص ( لدراسة المحتوى في عینة او هي تقسیم  : ئة التحلیلف 5-2

مشتركة بناء على معاییر تمت صیاغتها مسبقا ،  أوزان أوسمات  أوذات خصائص  أجزاء
كل  إلیهایطلق علیها فئات ، و هذه الفئات تعتبر بعد ذلك وحدات ، یضاف  األجزاءو هذه 

  .  )3( األوزانما یتفق معها في الخصائص و السمات و 
          راستنا على مجموعة من الفئات المتصلة مباشرة بموضوع الدراسةعتمدنا في دو قد ا   

 ة تمثل مؤشرات للبیئة و حمایتها     ، فهي تعد بمثابة متغیرات الدراس أهدافهاو تساؤالتها و 
  :  كاآلتيو قد جاءت الفئات 

و تشمل ,  ″البیئي المطبوع لقضایا البیئة اإلعالممسایرة ″ : األولر و فئة رئیسیة للمح - 
  :فئتین فرعیتین هما 

  . قضایا البیئة الطبیعیة مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع ل* 
  .قضایا البیئة البشریة مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع ل *
  
 
  .  51، ص  2007ط ، طاكسیج كوم ، الجزائر ، .، د تحلیل المحتوى للباحثین و الطلبة الجامعیینف ، تمار یوس) 1(
      جتماعیة ، جامعة ستیر غیر منشورة ، قسم العلوم اإل، رسالة ماج القیم التنمویة في كتب القراءةعریف عبد الرزاق ، ) 2(

  .  126، ص  2004/2005محمد خیضر ، بسكرة ، 
   . 229ص , :محمد  عبد الحمید) 3(
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فئتین  أیضاحمل و ی,  ″العام لحمایة البیئة  الرأيتوجیه  ″ :ر الثاني و فئة رئیسیة للمح - 
  : فرعیتین هما

 .  علمیةالبیئیة التوعیة توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق ال* 
  . عامة توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة البیئیة ال* 
المحاور التي  أویف المواضیع قمنا بتصن إذ،  فئة الموضوععتمدنا في الدراسة و قد ا   

عتبارها دراسة و لها عالقة بفرضیاتها باال إشكالیةعن  اإلجابةتها و التي یمكنها نرید دراس
        البحث  أهداف إطارفئات فرعیة لها عالقة بمؤشرات الدراسة ، و ذلك في  إلى فئات رئیسیة

  . حتیاجاته و إ
اإلعالم و ستخداما في بحوث أكثر الفئات افئة الموضوع كونها من  اعتمادتم و    
   ,تصالاإل

من %  75ستخدمت في أن هذه الفئة إ إلىلیلي عبد المجید  -تشیر دو في هذا الصدد 
عتمادها للسهولة النسبیة فیها ، و تم ا.  )1( التي قامت بها البحوث موضوع الدراسة إجمالي

بروزا  األكثرعلى ما یدور المحتوى ؟ ما هي المواضیع : عن السؤال  اإلجابةفهي تحاول 
  . في حمایة البیئة  المطبوع البیئي اإلعالمدور : موضوع البحث  إطارحتوى ؟ في في الم

تم اعتماد التكرار وحدة للتعداد من خالل ظهور كل فئة من الفئات  : وحدة التعداد 5-3
 .  الفرعیة و ذلك حسب التصنیف الذي تم اعتماده 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
     . 115، مرجع سابق ، ص  آخرونبن ریتشارد و ) 1(
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   :المعتمدة اإلحصائیةسالیب األ -6
یساعد على شرح ما تم مالحظته و قیاسه و ما یهدف له  اإلحصائيالتحلیل  أنعتبار با   

 األسالیبستعانة بتوظیف في منهج تحلیل المحتوى اإلالباحث في دراسته التحلیلیة ، یمكن 
 إلىصوال في النهایة وعة و یفات الموضالعالقات بین المجموعات و التصنلتحدید  اإلحصائیة

معرفة الدور الذي  إلىالدراسة تسعى  أنالخاصة بالدراسة ، و بما عن التساؤالت  اإلجابة
 إطارقانون حمایة البیئة في (  المطبوعة اإلعالمیةالبیئي من خالل مادته  اإلعالمیقوم به 

الوعي ...الثقافة البیئیة ″ و الندوة الفكریة ″منبر البیئة  ″، مجلة  2003التنمیة المستدامة 
من خالل مسایرته للتحوالت و التطورات البیئیة و توجیه وهذا في حمایة البیئة )  ″ الغائب
  :ستعانة بحساب م نحو حمایة البیئة ، فقد تمت اإلالعا الرأي

  : ي حسب القانون اآلت النسب المئویة 6-1
   100×        عدد التكرارات                       

       مجموع التكرارات =  النسب المئویة *
                       

  :المتوسط الحسابي حسب القانون التالي  6-2
  مجموع تكرارات                                 

  =  س : الحسابي المتوسط *
  عدد فئات التحلیل                                 

 
                                  100×  س             
                                        مجموع تكرارات %=      س  
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   : الثبات 6-3
باعتبار أن الثبات یشیر إلى درجة اإلستقرار أو اإلتساق في الدرجات المحققة على أداة    

هو اإلختبار الذي تكون القیاس مع الزمن ، فاإلختبار الذي تتمتع فیه الدرجات بالثبات 
الدرجات علیه متسقة تضع الفرد في نفس الفئة من التصنیف في العلوم اإلجتماعیة ، 
فالثبات یعتبر أحد الخصائص األساسیة الهامة جدا ألدوات القیاس و یجب مراعاتها في 

ي ومن أجل التحقق من دقة و ثبات أداة التحلیل و توخیا للموضوعیة ف,  )1(إجراء البحوث 
  : عملیة التحلیل تم اإلعتماد على حساب معامل الثبات و كان ذلك بإتباع الخطوات التالیة 

تم إختیار مجموعة من النصوص بصفة عشوائیة تكونت من ثالثین نصا موزعة بالتساوي  -
حمایة البیئة في إطار التنمیة  ″الجریدة الرسمیة المتضمنة قانون ( على المصادر الثالثة 

أي ) ″الوعي الغائب ... الثقافة البیئیة ″، الندوة الفكریة  ″منبر البیئة  ″، مجلة  ″ المستدامة
  : نصوص من كل مصدر و تمت عملیة اإلختیار كما یلي  10بمعدل 

  . ترقیم النصوص المحتواة في كل مصدر  −1
 . منها بطریقة عشوائیة  10سحب  −2
وفقا ) یوما 25( رة زمنیة فاصلة قدرها قمنا بتحلیل النصوص المختارة مرتین خالل فت −3

 . للتصنیف الذي تم إعداده و إعتمادا على مرتكزات التحلیل التي عرضناها سابقا 
و الذي                  )  بیرسون( لیتم بعدها حساب معامل الثبات إعتمادا على معامل اإلرتباط  −4

  : ت و یكون كاآلتي یعتمد على الدرجات الخام مباشرة و مربعات هذه الدرجا
  

 n Σ xi  yi  - (Σ xi ) (Σ yi )                          
    r =                                                                                 

           ]   n Σ y2
i – (Σ yi )2 [  ]   n Σ x2

i – (Σ xi )2 [                      √   
  
  
 
 
 
، دار المسیرة  1ط )تصمیم البحث و التحلیل اإلحصائي (  مناهج البحث العلمي: البطش محمد ولید و آخرون ) 1(

  .  134ص .  2007للنشرو التوزیع ، عمان ، األردن ، 
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  : حیث 
 r  : معامل ارتباط بیرسون .  

Σx  : مجموع الدرجات على المتغیرx  .  
Σ y  : مجموع الدرجات على المتغیرy .   

Σ x2   : مجموع مربع الدرجات على المتغیرx  .  
Σ y2   : مجموع مربع الدرجات على المتغیرy  .  

n  : 1(عدد األفراد( .  
و قد كانت درجة الثبات بین التحلیلین األول و الثاني في كل مصدر من المصادر    

  : الثالثة كالتالي 
الثقافة "الندوة الفكریة   المصدر 

الوعي ..البیئیة
  " غائبال

  الجریدة الرسمیة   " منبر البیئة"مجلة 
قانون حمایة "

  .."  البیئة
  التحلیل 

  درجة اإلرتباط 
  بین التحلیلین 

0,82   0,78   0,80   

  
و بجمع درجات اإلرتباط بین التحلیلین في المصادر الثالثة و قسمتها على ثالثة كانت    

هي مقبولة جدا و معبرة تدل على اإلرتباط القوي ، و )0,80(درجة اإلرتباط الكلیة أو العامة 
 . بین التحلیلین لذا تم قبول صنافة الفئات التي تم إعدادها 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

،  مناهج البحث و طرق التحلیل اإلحصائي في العلوم النفسیة و التربویة و اإلجتماعیة: صادق أمال و آخرون ) 1(
  .  178ط   مكتبة األنجلو ، القاهرة ، مصر ، ص .د
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   : صنافة الفئات -7
البیئي المطبوع في  اإلعالمالهدف من البحث هو معرفة الدور الذي یلعبه  أنعتبار با   

المطبوعة و المعنیة بالدراسة و التحلیل و هي  اإلعالمیةحمایة البیئة من خالل المادة 
،  −2003− مةالتنمیة المستدا إطارحمایة البیئة في الجریدة الرسمیة المتضمنة لقانون 

الوعي ...الثقافة البیئیة ″الوادي بعنوان بمدینة  ، الندوة الفكریة المنظمة″ منبر البیئة ″مجلة 
صنیف حددنا فقد قمنا بت, عتمدنا في تحلیلنا على فئة الموضوع أننا اعتبار ، و با″الغائب 

حل التصنیف التي تعكس تصورنا للبحث والتي تكون معبرة على كل المادة م فیه المواضیع
جابة على اإلحیث یمكن من , الدراسة  وألهداف لإلشكالیةهذا التصنیف  مالئمةبمراعاة 

  . للتطبیق  عتبار قابلیتههار فروضها آخذین بعین اإلختبتساؤالتها و یسمح با
 ات اإلجرائیة لمتغیرات الدراسةعتماد على التعریفو في نفس الوقت تم التصنیف باإل   

النظري للموضوع  اإلطار كذاو  ″حمایة البیئة  ″و ″اإلعالم البیئي المطبوع  ″في  المتمثلة
في تحدید و المرجع ، كل هذه العوامل كانت بمثابة  أخرىالتحلیل من جهة  من جهة ومادة

  . تصنیف المواضیع 
 إعدادالخطوات التالیة في  تباعافقد تم , التصنیف مهم في عملیة التحلیل  أنعتبار و بإ

  :  كاآلتيموضوع البحث و هي  یالءمتصنیف 
من مؤشرات  ستفادة و اإل, قة التي لها عالقة بالموضوع طالع على الدراسات الساباإل* 
أي بما , و مجالها  إطارهامحددات دراستها حسب قربها و مالئمتها لطبیعة الدراسة و و 

 . یخدم الموضوع 
صادر الثالثة ، و قد جرى حتوى المالرئیسیة التي یدور في فلكها مستخراج المواضیع إ* 

تصنیف  أساسهاختیارها عشوائیا ، تم على إلى عینة إستطالعیة جاء إستناد ذلك باإل
تبعنا في وضعها هذه المواضیع لم یتم وضعها اعتباطا ، بل ا أنالمواضیع ، معنى ذلك 

ا و التي تظهر ستبعاد الشاذ منهفي العینة اإلستطالعیة ، كما تم احضورها أو مدى تكرارها  
قمنا بدمج مجموعة من المواضیع التي قدرنا  من جهة أخرى مرة واحدة على مر النصوص ،

صطلحنا على تسمیتها بالرئیسیة ، حیث قمنا بدمج إ فرعیة في مجموعتین كبیرتین أنها
ة قضایا البیئة الطبیعی:  الفرعیتین للفئتینبالنسبة  الشأنالمواضیع القریبة من بعضها كما هو 

البیئي  اإلعالممسایرة ″األولىالفئة الرئیسیة ضمن و البیئة البشریة و التي یندرج كالهما 
و كذا الفئتین الفرعیتین  , ″بشكل عام لقضایا البیئة المطبوع للتحوالت والتطورات البیئیة أو 
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 ″ایة البیئة العام لحم الرأيتوجیه  ″درجان ضمن نعامة و اللتین تبیئیة توعیة علمیة و بیئیة توعیة 
     . ثانیةو التي تعد فئة رئیسیة 

التي و   اإلعالمیةستنباط مجموع المواضیع الدالة على حمایة البیئة من خالل المادة تم او بذلك    
,  أهدافهو  شكالیته إمن حیث لها عالقة بموضوع الدراسة  الثة ویمكن تواجدها في المصادر الث

فئتین  أوضوعین رئیسیین یضم كل واحد فیها موضوعین مو  أوعلى فئتین  األخیرلنتحصل في 
  :  كاآلتيفرعیتین تتكامل و تتساند فیما بینها 

قضایا ( مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع للتحوالت و التطورات البیئیة ″الفئة الرئیسیة األولى  −
ذلك مشكالت  فيأي المواكبة و التغطیة اإلعالمیة لمختلف المواضیع البیئیة بما  : ″) البیئة
  : و تضم . البیئة 

 )قضایا البیئة الطبیعیة(مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع للتحوالت و التطورات البیئیة الطبیعیة* 
أي التغطیة اإلعالمیة لتلك المواضیع المتعلقة بالبیئة الطبیعیة بما فیها من مشكالت و لیس : 

  .ین وغیرها من القضایالإلنسان أي دخل في وجودها ، كالزالزل و البراك
: )قضایا البیئة البشریة(مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع للتحوالت و التطورات البیئیة البشریة* 

أي التغطیة اإلعالمیة لمجمل المواضیع البیئیة التي تهم و تتعلق بالبشر فهما و سلوكا للبیئة 
  .المحیطة بهم  كمشكلة التلوث ، المشكلة السكانیة وغیرها 

  أي تطویر الرسالة اإلعالمیة:  ″ توجیه الرأي العام لحمایة البیئة ″الفئة الرئیسیة الثانیة  −
    المواطن  البیئیة بطریقة یمكن من خاللها إكساب وعي بیئي و تنمیته ، و ذلك بتطویر إدراك

  : و تضم . سلوكه تجاه البیئة و حمایتها و 
أي تطویر الرسالة :  العلمیة (*)ق التوعیة البیئیةتوجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طری* 

من طرف أشخاص مختصین بالبیئة و على درایة تامة بها ، و تتم المطبوعة اإلعالمیة البیئیة 
لتنقل الفرد لحالة , قضایا البیئة و شمولیتها بمعرفة صاحبه م علمي واضح و دقیق ین بأسلوب

لحقائق و القضایا و المشكالت البیئیة و آثارها على الوعي البیئي من خالل توضیح المفاهیم و ا
  . وسبل الحمایة منهاحیاة الفرد 

تطویر الرسالة أي  :توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة البیئیة العامة * 
لحمایة البیئة والرقي اإلعالمیة البیئیة لتكون توجیهیة و إرشادیة موجهة إلى جمیع شرائح المجتمع 

كإرشادات استهالك المیاه ، موارد ( یفهمها العام والخاص لغة سهلة و  بسیط  أسلوبوتكون ب, بها 
 ) . الخ ... الطاقة 

عملیة نقل الفرد إلى حالة الوعي البیئي من خالل توضیح كل ما یتعلق بالقضایا البیئیة المختلفة و آثارها على : التوعیة البیئیة (*) 
نقال ,اإلعالم التنموي وحمایة البیئة:فؤاد رندة ".ه و خلق الدافعیة لدیه وصوال للسلوكیات و األفعال االیجابیة حیاة الفرد بهدف تحفیز 
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