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  تغطیة الصحف الیومیة األردنیة للقضایا البیئیة ومشكالتھا

  دراسة في تحلیل المضمون

  إعداد

  ھبة وجیھ إبراھیم الدیسي

  المشرف

  تیسیر احمد أبو عرجة. د.أ

  

  ملخص

 البيئية للقضايا األردنية اليومية الصحف تغطية معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 واعتمدت). الغد اليوم، العرب الدستور، الرأي، (صحف من عينة خالل من تهاومشكال

 استمارة وتضمنت. المضمون تحليل أداة باستخدام الوصفي المنهج على الدراسة

 لعام الدراسة عينة وبلغت ،)فرعية فئة 56 بمجموع (رئيسية فئات تسع على التحليل

  .عددا) 94 (بعةاألر األردنية اليومية الصحف مجتمع من 2008

 ثم حدة، على صحيفة لكل -أولي كاختيار– البسيطة العشوائية العينة اختيار تم

 الدراسة محل األربع األردنية اليومية الصحف لكل المنتظمة العشوائية العينة اختيار تم

 تحليل ولغايات. يليه والذي عدد كل بين أسبوعان مقدارها متساوية زمنية فترة بفارق

 اختبار المئوية، والنسب التكرارات: (التالية اإلحصائية االختبارات استخدام تم البيانات،

  ).كاي مربع

  
  



ل  

  :أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة توصلت

 حيث تقريباً، متساوياً كان البيئية والمشاكل بالقضايا األردنية اليومية الصحف اهتمام -

). 0.05 (من اقل مستوى عند ةإحصائي داللة ذات فروق الدراسة نتائج تظهر لم

 األردنية اليومية الصحف تغطية في النسب أعلى على) الماء (الفرعية الفئة فحصلت

  .المتجددة غير الطاقة فئة تليها المستدامة والتنمية البيئة فئة تليها البيئية للقضايا

 شرهان عند العام بالجمهور الدراسة محل األربع األردنية اليومية الصحف اهتمام -

 البيئية بالقضايا الخاصة المواضيع تعد فلم% 77.97 بنسبة البيئية والمشاكل للقضايا

  .الخاص الجمهور أي والمختصين العلماء على حكرا بذلك

 بنشرها األردنية اليومية الصحف تهتم التي األهداف أهم من والتثقيف المعرفة تعد -

  %.36.96 بنسبة البيئية المضامين في

 محل األردنية اليومية الصحف اهتمت التي الصحفية األنماط أهم أن نتائجال وبينت -

  %.51.89 بنسبة الصحفي الخبر نمط هو الدراسة

 أكبر بشكل البيئية والمواضيع بالقضايا االهتمام بضرورة الدراسة وأوصت

 وجود بضرورة أيضا الدراسة وأوصت أكثر، بشكل األولى الصفحات على وإبرازها

 الصحف في البيئية بالقضايا المتعلقة والبرامج والخطط السياسات لرسم عليا لجان

  .األردنية اليومية
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Abstract 

The purpose of this study was to know the Jordanian daily 
newspapers coverage of environmental issues and problems , 
through surveying a sample of the daily Jordanian newspapers ( Al-
Rai, Addustour, Al-Arab Alyoum,Al-Ghad).   

 
The study was conducted based on the descriptive approach using 
content analysis tool. The Analysis form contained nine major 
categories (with a total of 56 sub-categories), and was carried out on 
94 issues of the newspapers that were published in the year 2008. 

  
A simple random sample for each separate newspaper was made as 
a primary selection, followed by a systematic random sample 
selection for each of the four studied daily newspapers, with an 
equal time span of two weeks between the successive issues under 
examination. The analysis of data was performed using the 
following statistical tests: Recurrence, percentage, and Chi-Square 
Tests.   

  
  
  



ن  

 
The Study reached the following main conclusions:  

 
- The Jordanian Daily newspapers showed almost the same level of 
interest in covering environmental issues and problems. The results 
of the study did not show any significant statistical differences   at a 
level of less than (0.05). The (Water) sub-category had the highest 
level of environmental coverage by the Jordanian daily newspapers, 
followed by the category of environment and sustainable 
development, then the non-renewable energy category.  

 
- The four Jordanian daily newspapers that were studied showed 
great interest in the general public while covering environmental 
issues and problems, with a percentage of 77.97%, which shows that 
the concerns for environmental matters are no longer limited to 
scientists and specialists.  

  
- Environmental knowledge and education are among the most 
important goals of   environmental issues covered in the Jordanian 
daily   
newspapers, and had a share of 36.96% coverage. 

  
- The study showed that the most significant form of press coverage 
of environmental issues in the Jordanian newspapers was in the 
form of   
press-releases, with a percentage of 51.89%.   

 
   The study recommended showing more interest in coverage of 
environmental issues and matters in the Jordanian daily newspapers, 
and to highlight these issues and to cover them more frequently  on 
the front pages of the newspapers.   

 
The study also recommended the foundation of high commissions 
for creating policies, plans, and programs concerning environmental 
issues in the Jordanian daily newspapers.  
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

  

  مقدمة الدراسة: أوال* 

  مشكلة الدراسة: ثانيا* 

  هدف الدراسة: ثالثا* 

  سئلتهاأفرضيات الدراسة و: رابعا* 

  أهمية الدراسة: خامسا* 

  محددات الدراسة: سادسا* 

  تعريف المصطلحات: سابعا* 
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  مقدمة الدراسة: أوال

إلنسان من الناحية المعرفية واإلدراكية واالتصالية عبـر        يمثل اإلعالم أهم نواتج تطور ا     

التاريخ، باعتباره يشكل ركيزة أساسية وحاجة ملحة لتزويـد الجمـاهير بالحقـائق الـصحيحة               

الصادقة، عن األحداث والقضايا والمستجدات المختلفة التي تحيط بهـم          ) الحالية(واألخبار اآلنية   

 إنكار دور اإلعالم في حياة األفراد والمجتمعات على اختالف          فال يمكن .  وتهمهم، محلياً وعالمياً  

شرائحهم ومستوياتهم، لقدرته على تحقيق دور متميز في كافة المجاالت التي يستقي منها أخباره              

، مع وجود هذا التقدم الهائل فـي        لخا...وحقائقه، السياسية منها، واالقتصادية، والثقافية، والعلمية     

من أجل تحقيق رؤية هادفة لتنوير وتثقيف عقول النـاس ورفـع      . التصاالتمجال التكنولوجيا وا  

  .وسلوكيات محددة في حياتهم قرارات ستواهم الفكري والمعرفي في اتخاذهمم

فكانـت   وتجدر اإلشارة هنا إلى أن اإلعالم وجد منذ وجود اإلنـسان علـى األرض،                

  .واالتصال أول شكل من أشكال اإلعالم محادثة األفراد مع بعضهم هي

أن اإلعالم بحد ذاته وظيفة اتصالية مهمة، تعتمد في المقام ) 2003(ويرى الموسى 

األول على الرسالة التي يتم تجهيزها من أجل إيصالها إلى الجماهير من أخبار ومعلومات 

وحقائق، وعلى القنوات االتصالية المختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحف ومجالت وانترنت، 

وال يمكن تخيل الكم الهائل من . ر المستقبل لهذه الرسائل بكافة شرائحه ومستوياتهوعلى الجمهو

الرسائل االتصالية التي ترد يوميا عبر قنوات وسائل االتصال الجماهيري المختلفة، وعلى 

ولضمان نجاح وصول هذه الرسائل اإلعالمية . التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه في الجماهير

المبيضين، : (ا في التأثير كان ال بد من وجود عوامل تساعدها في ذلك ومن أبرزهاوتحقيق هدفه

  ).17ص:2001

  . تبسيط األفكار المراد إيصالها إلى الجمهور باستعمال لغة مفهومة وواضحة-1
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  . مدى ارتباط الرسائل بحاجات الجمهور ومتطلباته-2

  . انتباهه استخدام كافة أنواع المؤثرات لجذب الجمهور وإثارة-3

  . اختيار األوقات المناسبة إلرسالها مع مراعاة حالة الجمهور النفسية-4

 دراسة الجمهور المراد إيصال الرسائل إليه، مما يخلق نوعا من التماثل والتشابه في              -5

  .فهم األفكار والمعلومات

ـ  –وستتناول هذه الدراسة وسيلة واحدة تعد من أقدم الوسائل االتـصالية            -اب بعـد الكت

أال وهي الصحافة وبـاألخص دراسـة الـصحف         ) السلطة الرابعة (وأهمها حتى حظيت بتسمية     

اليومية األردنية، وربطها بقضية علمية مهمة وحساسة أال وهي القضايا والمشاكل البيئيـة التـي      

  .يتعرض لها اإلنسان يوميا من دون إدراك منه أو دراية

قرن الخامس عشر باختراع المطبعة على يـد         فالصحافة تعود في نشأتها إلى منتصف ال      

لكنها لم تظهر بالصورة التي تعرف بهـا        ). 35ص:2003الموسى،  ) (يوحنا جوتنبرغ (األلماني  

اآلن فقد مرت بصراعات جمة حتى وصلت إلى هذه المرحلة المتقدمة لذلك سـميت الـصحافة                

ا ما يزيد بـه مخـزون ثقافتـه        ، فيجد القارئ فيه   )بالسلطة الرابعة (الحرة ذات الكلمة المسموعة     

وعلمه، وإرشاده إلى أساليب وطرق أفضل لتحسين حياته، باإلضـافة إلـى عناصـر التـشويق       

  . واإلثارة

  ).108ص:2003الموسى، : (وتمتاز الصحف عن غيرها من الوسائل االتصالية بما يلي

وميـة               نشرها مساحات واسعة من المعلومات والبيانات المعالجة بطريقـة آنيـة ي            " -1

  .فتعرض التفاصيل الدقيقة بإسهاب وتفصيل

  . إمكانية قراءتها بما يتناسب وقدرات القارئ المعرفية واإلدراكية-2

  . إمكانية قراءتها في أي وقت والرجوع إليها واالحتفاظ بها ألنها دورية ومتكررة-3
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  ." رخص ثمنها مما يشجع القراء على شرائها-4

إتاحة الحرية الكاملة للقارئ للتخيل المـرتبط بالموضـوع الـذي           : ةويمكن إضافة ميز  

يقرؤونه وفهم الرموز والتلميحات، وليس في إطار مقيد ومحدد كما هو الحال في وسائل اتصالية               

  ).156ص: 2003إسماعيل، . (أخرى مثل التلفاز أو اإلذاعة

موضوعات المختلفـة    ومن خالل هذه المميزات يتضح دور الصحافة الكبير في تناول ال          

في شتى المجاالت والميادين وتخصصها فيها، فكان للقضايا العلمية المتخصـصة نـصيب مـن        

اهتمام الصحافة بها مثل قضية البيئة ومشاكلها، على اعتبار أن الحفاظ على البيئة وتنميتها مـن                

وم منذ بدايـة القـرن     اجل تحقيق التنمية المستدامة، هو أحد أهم التحديات التي يواجهها العالم الي           

الحادي والعشرين، فقد بدأت التغيرات المناخية والبيئية تظهر بوتيرة أعلى مما كانت عليـه فـي       

السنوات الماضية، فالتقدم التكنولوجي الهائل في االتصاالت والمعلومات والصناعة والنقـل أدى            

 مع ظهور االنفجار السكاني     إلى زيادة المشاكل البيئية واستنزاف الموارد الطبيعية والضغط علها        

االنطالقة األولى لقضايا البيئة والتربية البيئيـة واإلعـالم         "ومن نتائج هذا االهتمام كان بزوغ       . 

 في استكوهولم، الذي اعترف     1972البيئي ألول مرة في مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشرية عام           

  ). 16ص:1996القضاة، " (فيه بدور وأهمية البيئة والحفاظ عليها

ففي غالبية المؤتمرات التي عقدت لمناقشة الوضع البيئي كان التركيز األهـم واألكبـر              

على دور اإلعالم في تنمية وعي اإلنسان تجاه بيئته ومحيطه، ومحاولة تغيير سلوك األفراد مـن    

فتهتم غالبية دول العالم اآلن بموضـوع       . مستوى معرفي نظري إلى آخر سلوكي تجريبي مؤثر       

يئة حتى الدول التي ال تعاني من مشاكل بيئية شديدة تحاول الوصول إلى أن تصبح األفـضل                 الب

  . بيئيا بين دول العالم

مصطلح اإلعالم البيئي ليس جديداً على السامع المتخصص لكنه كذلك بالنسبة إلى أكثر             ف

خـصوصا مـشاكل    الناس، بالرغم من تزايد أهمية القضايا البيئية والمشكالت الناجمة عن البيئة            
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، والتـصحر، واالحتبـاس     واستنزاف المـوارد الطبيعيـة    ) الهواء، الماء، التربة  (التلوث البيئي   

   . وأثرها صحياً ونفسيا واجتماعيا واقتصادياالحراري، والنفايات الخطرة،

 فالعالقة بين البيئة واإلعالم هي تقريبا مشابهة للعالقة بين اإلعالم والمجاالت األخرى،            

لكن االختالف في األبعاد والعمق والتفاعل في المجال        . الخ...ادية، االجتماعية، السياسية،    االقتص

لكنـه غيـر   –البيئي الذي يأخذ عمقاً أكبر ومستوى أرقى، لكون البيئة تؤثر بشكل مباشر وقريب          

  . على اإلنسان والمحيط الحيوي الذي يعيش فيه-مرئي

م العلمي أو الصحافة المتخصصة، كان ال بد من         وبما أن البيئة جزء ال يتجزأ من اإلعال       

  ).65 ص-64ص:2008محمود، : (اإلشارة إلى بعض أهدافه فيما يلي

 نشر الثقافة العلمية بين الجماهير على اختالف الوسائل اإلعالميـة بدرايـة ووعـي      -1

  .كامل   لسبب نشرها ومتطلباتها

  .ة بزيارة مراكز البحوث المتابعة الحثيثة لالكتشافات واالختراعات العلمي-2

  .  نشر الوعي العلمي بين المواطنين وتشجيعهم على تقديم إبداعاتهم-3

 تحتـل مكانـة تعتمـد فـي         -في الصحف بشكل خاص   –) بقضاياها ومشاكلها (والبيئة  

جوهرها على مكانة الصحيفة نفسها، كون الصحيفة تكتسب قبوال جماهيريا في كافـة المحافـل               

زمنيا بين الوسائل االتصالية األخرى، ولمكانتهـا فـي التـأثير والتغييـر             والمستويات، لقدمها   

  . والتنوير والتثقيف، وقدرتها على اختزان كم هائل من المعلومات لفترة طويلة من الزمن

وفي فترة الستينات من العقد الماضي كان للصحف األردنية دور في إبـراز الـصحافة               

 في مجال شؤون التنمية، والهندسـة والـسياحة وغيرهـا    المتخصصة وزيادة االهتمام بها، مثال  

فكانت من المزايا االيجابية للصحف في تلك الفترة، باعتبارها أداة للتوعيـة ووسـيلة للتطـوير            

  ).40،ص39،ص35ص: 1980الصحافة األردنية، (



 6

 وهـي  - 25/4/1960ومثال ذلك، العدد الصادر من جريدة المساء المقدسـية بتـاريخ         

  خبراً محلياً في الصفحة الرابعة       - تصدر بصورة مسائية عن دار الجهاد في القدس        جريدة كانت 

 أن أمانة العاصمة تأخذ ترتيبـات       -فيما مفاده –بعنوان مشروع مياه عين غزال، وتضمن الخبر        

ابوصـوفة،  (معينة لفتح هذا المشروع الذي سيوزع المياه في جبل الحسين واألحياء األخـرى               

  ).51ص:1996

 وهـي  – 15/6/1960لك، في العدد األول من جريدة المنار الـصادر بتـاريخ            وحال ذ 

 على شكل مقال بعنوان مشروع خمس سنوات لمعالجة أزمـات الميـاه             -جريدة سياسية مستقلة  

  ).53ص:1996أبو صوفة، (

 أما في القرن الحادي والعشرين ومن خالل دراسة تـم إعـدادها خصيـصا للملتقـى                

 للبيئة والتنمية المستدامة تبين من خاللها، أن التغطية اإلعالميـة التـي             اإلعالمي العربي األول  

تقدمها الصحف اليومية الرئيسية في األردن للقضايا والشؤون البيئية تنشر عـادة فـي مختلـف     

الصفحات واألقسام، ولكن باختالف مساحتها وموقعها تبعا للخبر نفسه، فعلى سبيل المثال تحتـل      

محلية الصفحات األولى بال منازع، مثل مشكلة تلوث المياه أو مشكلة التلـوث            األخبار الساخنة ال  

  .  الصادر عن مصانع االسمنت

   واألخبار البيئية العالمية تحتل الصفحات األخيرة أو صـفحة المنوعـات، باعتبارهـا          

، الدسـتور (ولكن هناك بعض الصحف اليومية األردنية مثـل         . أخباراً ال تعني بالصعيد الوطني    

قد خصصت صفحات بيئية خاصة ولكنها أوقفت ألسباب متعددة، مـن أبرزهـا             ) والعرب اليوم 

  ).14ص:2006صعب، (عدم استقطاب تلك الصفحات للقراء أو المعلنين 

ومن  أكثر المحاور ارتباطا باإلعالم هو الشأن البيئـي مـن خـالل عمليـات التنميـة         

 في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة للقيام بتوعيتهم        المستدامة، ويتمثل هذا االرتباط بدور اإلعالم     

فاإلعالم بمفهومه الحديث أي اإلعالم التنموي هو شريك        . فيما لهم وما عليهم في هذا الخصوص      



 7

أساسي في تحقيق التنمية المستدامة من خالل ما تقدمه وتقوم بتنفيذه وسائل االتصال المختلفة من               

نات تثقيفية وإرشادية حول هذا الموضـوع، باإلضـافة        مبادرات إعالمية وحوارات شعبية وإعال    

إلى نقلها الهتمامات الجماهير وآرائهم إلى صانعي القرار وواضعي خطـط التنميـة المختلفـة،               

  .فيشعر األفراد بأنهم مشاركون فعليون في مشاريع التنمية

حـصره    فاإلعالم البيئي المنشود ال تتحمل مسؤوليته جهة معينة بـذاتها، وال يمكـن              

بأسلوب محدد، إنما تشمل المسؤولية كل جهة معنية بيئيا أو يجب أن تكون كذلك، وال أظـن أن                  

هناك مؤسسة أردنية تحمل على عاتقها خدمة المواطن األردني تخلو من مسؤولية التوعية البيئية              

  .ضمن محيط عملها

ليومية األردنية  ومن هنا تبرز أهمية إعداد هذه الدراسة، التي تبحث في تغطية الصحف ا            

) تحليل المحتـوى  (للقضايا البيئية ومشكالتها، من خالل استخدام منهج التحليل الوصفي المسحي           

  ).الرأي، الدستور، العرب اليوم، الغد(لعينة من الصحف اليومية األربع 

  الدراسة مشكلة: ثانيا

كالت البيئيـة   هناك عوامل كثيرة تؤثر في شكل ونوع المعالجة اإلعالمية للقضايا والمش          

  :من أهمها ما يلي

السياسة اإلعالمية الرسمية للدولة ومدى توافقها أو تناقضها مع الممارسـات الفعليـة لوسـائل               

 .اإلعالم

 .السياسة البيئية العامة للدولة

مستوى ونوع الوعي البيئي السائد لدى كل من الجمهور العام والقيادات وصناع القرار والقائمين              

 .لبعملية االتصا

  .التربية البيئية العامة ومدى انتشارها في برامج التعليم المدرسي والجامعي



 8

  : ويمكن التعريف بمشكلة الدراسة من خالل النقاط التالية

التعرف على مدى اهتمام وتغطية الصحف اليومية األردنية للقضايا البيئيـة ومـشكالتها لعينـة               

 .2008الدراسة لعام 

 .قضايا والمشاكل البيئية في الصحف اليومية األردنية محل الدراسةمعرفة ترتيب األولويات لل

  البحث في ارتباط وجود المراسلين والمندوبين بالصحيفة بوجود مواضيع وأخبار بيئيـة أكثـر،            

 من المحررين ليس لديهم الدراية الكافية لمتابعة األحداث المتصلة بالبيئة والقيام بـإجراء              فالعديد

نبـاء   المعمقة التي تُعرف بهذه األحداث، ويكتفون بما تتناولـه وكـاالت األ            التحقيقات الصحفية 

 .العالمية أو الصحف األجنبية

البحث في المبتكرات التي تنتج من خالل نشر المواضيع والقضايا البيئية في الـصحف اليوميـة          

ير لهـذه   خصوصا انه يندرج تحت اإلعالم التنموي، ومدى استفادة الجماه   -إن وجدت –األردنية  

 .المبتكرات

  هدف الدراسة : ثالثا

مع تحديات ثورة االتصاالت والمعلومات في المجاالت المختلفة، كـان هنـاك اهتمـام              

ملحوظ بالبيئة وبزيادة أهمية التوعية البيئية لدى الجمهور، وكان ال بد بالتالي من إحداث تغييـر                

ناسب مع نمط التغير السريع، حتى      نوعي على األقل بخصوص اإلعالم البيئي في األردن حتى يت         

يصل المواطن والمسؤول إلى حالة وعي بيئي من خالل المسؤولية الفردية والجماعية التي تقـع               

  .على عاتقهم تجاه البيئة وقضاياها

  :وهناك أهداف يسعى اإلعالم البيئي إلى تحقيقها ومن أبرزها ما يلي

 .تكوين اإلدراك وزيادة الوعي بقضايا البيئة

 .اد المتلقي بالمعلومات المختلفة عن قضايا البيئةإمد
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 .الحث على مشاركة الفرد في قضايا البيئة

 .إكساب األفراد المهارات المختلفة لحماية وتنمية الموارد

 .تكوين الدافعية لدى األفراد للمشاركة في حل مشكالت البيئة

  .البيئيةحث األفراد على البحث عن المزيد من المعلومات لحل المشكالت 

وهذه الدراسة تهدف إلى التعرف على تغطية الصحف اليومية األردنية لمصادر األخبار            

التي تخص القضايا والمواضيع البيئية، والفنون الصحفية التي تستخدم في نشرها،  مـن خـالل                

التي تعد من األهم    ) الدستور، الرأي، العرب اليوم، الغد    (دراسة أربع صحف يومية أردنية وهي       

األكثر انتشاراً بين الصحف اليومية األردنية وخاصة بالنسبة لصحيفتي الرأي والدستور اللتـين             و

تعدان األقدم في صدورهما، أما صحيفتا العرب اليوم والغد فهما من الصحف الحديثة نسبيا قياساً               

  .إلى صحيفتي الرأي والدستور

 أحد أهم   تعد التييل المضمون    تحل أداةوسوف تلجأ الدراسة لتحقيق أهدافها إلى استخدام        

في الدراسات اإلعالمية، وتطبيقه على عينة الصحف اليوميـة         ) المسحي(مناهج البحث الوصفي    

 التعرف بدقة على مدى تغطية هذه الصحف للقضايا البيئية وكيفية           أجلاألردنية سابقة الذكر، من     

وعيته وزيادة فهمه للقـضايا      ت أجلعرضها وتناولها، التي تصب في النهاية لمصلحة القارئ من          

البيئية المحلية التي تحيط به، وكذلك القضايا البيئية اإلقليمية والعالمية التي يمكن أن يكـون لهـا        

  .تأثير مباشر عليه في المدى البعيد
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  سئلتهاأفرضيات الدراسة و: رابعا

ت التـي تليهـا    التساؤالعن لإلجابةتقوم هذه الدراسة ببحث الفرضيات التالية والمحاولة  

  :فيما يلي

بين موضوعات القضايا والمـشاكل  ) 0.05( داللة إحصائية عند مستوى    ذاتال توجد فروق     -1

البيئية التي تنشرها الصحف اليومية األردنية؟ وما موضوعات القضايا والمشاكل البيئيـة التـي              

 تنشرها الصحف اليومية األردنية؟

حول مصدر المعلومة في القـضايا      ) 0.05(د مستوى    داللة إحصائية عن    توجد فروق ذات   ال -2

والمشاكل البيئية التي تنشرها الصحف اليومية األردنية؟ وما مصدر المعلومـة التـي اعتمدتـه               

 الصحف اليومية األردنية في تغطيتها للشأن البيئي؟

بخصوص الجمهـور المـستهدف     ) 0.05( داللة إحصائية عند مستوى       توجد فروق ذات   ال -3

 القضايا والمشاكل البيئية التي تنشرها الصحف اليومية األردنية؟ ومن الجمهور المستهدف            لقراءة

 من وراء نشر الموضوعات الخاصة بالقضايا والمشاكل البيئية في الصحف اليومية األردنية؟

حول االسـتماالت االقناعيـة فـي    ) 0.05( داللة إحصائية عند مستوى      توجد فروق ذات   ال -4

شاكل البيئية التي تنشرها الصحف اليومية األردنية؟ ومـا االسـتماالت االقناعيـة             القضايا والم 

 المستخدمة عند كتابة الموضوعات المتعلقة بالوضع البيئي في الصحف اليومية األردنية؟

 النـشر التـي يـتم       أهـداف حول  ) 0.05( داللة إحصائية عند مستوى       توجد فروق ذات   ال -5

 أهـداف  أهـم ؟ وما   األردنيةكل البيئية التي تنشرها الصحف اليومية       اعتمادها في القضايا والمشا   

 طرحها من خالل موضوعات القـضايا والمـشاكل         األردنيةالنشر التي تحاول الصحف اليومية      

 البيئية؟
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حول المجال الجغرافي التي وقعت     ) 0.05( داللة إحصائية عند مستوى       توجد فروق ذات   ال -6

ية في الصحف اليومية األردنية؟ وما المنطقة الجغرافية التـي وقعـت   فيه األحداث والقضايا البيئ 

 فيها أحداث الموضوعات والقضايا البيئة ونشرتها الصحف اليومية األردنية؟

بين نمـط المـادة الـصحفية فـي     ) 0.05( داللة إحصائية عند مستوى       توجد فروق ذات   ال -7

يـة األردنيـة؟ ومـا األنمـاط الـصحفية          القضايا والمشاكل البيئية التي تنشرها الصحف اليوم      

 المستخدمة في تناول الوضع البيئي وقضاياه وتنشرها الصحف اليومية األردنية؟

حول موقع المادة الصحفية للقضايا     ) 0.05( داللة إحصائية عند مستوى       توجد فروق ذات   ال -8

الخاصـة بالقـضايا    والمشاكل البيئية في الصحف اليومية األردنية؟ وما موقع المادة الـصحفية            

 والمشاكل البيئية في الصحف اليومية األردنية؟

بـين العناصـر التيبوغرافيـة      ) 0.05( داللة إحصائية عنـد مـستوى         توجد فروق ذات   ال -9

المستخدمة إلبراز الموضوعات البيئية في الصحف اليومية األردنية؟ وما العناصر التيبوغرافيـة          

 شاكل البيئية في الصحف اليومية األردنية؟المستخدمة في موضوعات القضايا والم

  أهمية الدراسة: خامسا

لقـضايا البيئيـة     الصحف اليومية األردنية ل    تكمن أهمية الدراسة في معرفة مدى تغطية      

خصوصا لما تعانيه البيئة اآلن من مشكالت كبيرة وخطيرة تؤثر على اإلنسان وصحته سواء في               

بب ثورة االتصاالت والمعلومات السريعة التي تتطلب زيـادة         قضايا المياه أو الهواء أو التربة بس      

  .في وعي المواطن للبيئة وبالتالي كيفية التعامل معها

 أكثر على اعتبار     واهتماماً أكبرودراسة البيئة من الناحية اإلعالمية تعطي للمجتمع قيمة         

 جـاء فـي بيـان     قيمة حقيقية للموضوع الذي يبحثه أيا كان مضمونه،  وقـد   أن اإلعالم يعطي  
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أن البيئة حاليا هي الشغل الـشاغل لـصناع         "أصدره مؤتمر البيئة والتنمية المستدامة في دمشق        

القرار واالقتصاديين وخبراء التخطيط االستراتيجي لكونها تلعب دورا أساسيا في تحقيق التنميـة             

هميـة الدراسـة     ويمكن تجـسيد أ    ).، دمشق 2004مؤتمر البيئة والتنمية المستدامة،     (المستدامة  

  :بالنقاط التالية

تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل معالجة وتقديم دور الصحف األردنيـة اليوميـة            -1

للقضايا البيئية وأهميتها في زيادة الوعي البيئي بسبب زيادة المشاكل البيئية ومنها زيـادة عـدد                

بيعية واستنزافها باإلضـافة    السكان والضغط الذي تشكله هذه الزيادة السكانية على المصادر الط         

  .وغيرها...... إلى مشاكل التصحر والتلوث 

 البيئية في الصحف    واألخبارالرغبة في التعرف على المساحات التي تحتلها القضايا          -2

حدى الدراسات  وأن إ األردنية، ومدى اهتمام المحررين والمندوبين بهذه الموضوعات، خصوصاً         

الصحفيين على االهتمام بالمواضيع البيئية، وتـم عـزو أسـباب           قبال  أشارت إلى عدم إ   السابقة  

القضاة، : (عزوف الصحفيين عن الكتابة في هذه المواضيع وعدم إقبالهم عليها على النحو التالي            

  ).12ص:1996

 .ابيالتخصص في المواضيع البيئية قياسا إلى التخصصات األخرى حديث نس 

لمجاالت األخـرى للموضـوع الـسياسية       د من اإللمام با   عند تناول البعد البيئي ألي قضية ال ب        

 .واالقتصادية واالجتماعية لما لهذه المجاالت من عالقات متشابكة مع البعد البيئي

بظاهرة  إال إذا ارتبطت بكارثة معينة أو         سبقا صحفيا  تعدالكتابة في المشاكل والقضايا البيئية ال        

 .طبيعية خارجة عن المألوف

 ة الالزمة لكتابة تقرير أو تحقيق عن أي موضوع يتصل بالبيئـة تـستغرق وقتـا                 الفترة الزمني 

 ".طويال مقارنة بالمواضيع األخرى
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  محددات الدراسة: سادسا

  .ستقتصر الدراسة على إطار األهداف التي تسعى لتحقيقها

الـرأي،  (الصحف اليومية األردنية التي سوف تقتصر على صـحف كـل مـن               :الحد المكاني 

على اعتبارها أكثر الصحف توزيعا وقراءة في األردن سواء مـن           ) ر، العرب اليوم، الغد   الدستو

 عينة ممثلة لهذه الصحف وفق    أخذخالل تصفحها ورقيا أو على شبكة االنترنت، وذلك من خالل           

المنهج المسحي وأسلوب تحليل المضمون وسيتم توضيح إجراءات اخـذ العينـة فـي منهجيـة                

  .الدراسة الحقا

وتم اختيار هذه الفترة ألسباب تتعلق بأحداث        ) 31/12/2008 – 31/12/2007(:  الزماني الحد

  :بيئية متفرقة 

للخـروج  قة بالبيئة في حوض البحر المتوسط،       انطالق فعاليات المنتدى الدولي األول للمدن الرفي      

هة التحـديات   بمفهوم جديد للمدن الرفيقة بالبيئة وإدخال العنصر البيئي في تخطيط المدن ومواج           

 والفرص البيئية التي تواجه مدن دول حوض البحر المتوسط وتشجيع تبني الممارسـات البيئيـة               

 .2008-10-18بتاريخ 

التخطيط لتنفيذ مشروع جر مياه حوض الديسي إلى جنوب العاصمة األردنيـة عمـان بتـوفيره           

رة به في شـهر آذار      والمنوي المباش   مليون متر مكعب من المياه المخصصة للشرب سنويا        100

 . سنوات ونصف3 ولمدة 2009من عام 

-17 بتاريخ مؤتمر الشرق األوسط لتدوير المخلفات وإدارة شؤون البيئة في البحر الميت افتتاح

2-2008 

المؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة في الرباط يبحث كيفية مواجهة التحـديات والمـشاكل البيئيـة               

 .2008-10-27بتاريخ 
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  عريف المصطلحات ت: سابعا

هي عملية الحصول على البيانات والتفاصيل الخاصـة بحـدث معـين، والمعلومـات               :التغطية

المتعلقة به واإلحاطة بأسباب وقوع هذا الحدث ومتى وأين وكيـف وقـع؟ وغيـر ذلـك مـن                   

المعلومات والحقائق التي تجعل الحدث مالكاً للمقومات والعناصر التي تجعلـه صـالحاً للنـشر               

 ).154ص:2004ب، حجا(

ـ   بحث مدى اهتمام الصحف باألخبار والقضايا المتصلة بالبيئة مـن          : وتعرف إجرائيا ب

 .، وتشمل هذه التغطية كافة األنماط الصحفية2008كافة جوانبها خالل عام 

هي نشرة تصدر نسخا متعددة، تظهر بانتظام في فترات متقاربة، لهـا   :الصحف اليومية األردنية 

عالقة باألحداث الجارية وتتضمن معلومات وآراء، وقـد تـصدر أحكامـا قيمـة              فائدة عامة و  

 ).15:ص2008العبادي، (ومعارف جديدة، ولها قراء يتابعونها 

الرأي، الدستور، العرب اليـوم، الغـد التـي       :  ويقصد بها هنا في هذه الدراسة صحف      

  .سوف يتم تحليلها في الدراسة

اإلنسان ويحصل فيه على مقومات حياته من غـذاء وكـساء           هي اإلطار الذي يعيش فيه       :البيئة

ودواء ومأوى، ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بنى البشر، فالبيئة ليست مجرد موارد يتجـه                

إليها اإلنسان ليستمد منها مقومات حياته وإنما تشمل أيضا عالقة اإلنسان باإلنسان التي تنظمهـا               

والبيئة في المفهوم الحديث هي اإلطـار الـذي   . قيم واألديان المؤسسات االجتماعية واألخالق وال   

يعيش فيه اإلنسان، يبني فيه سكنه، ويقيم صناعته، ويمد فيه طرق وشبكة مواصالته، ويفلح فيـه     

 ).112ص:2004حجاب، . (أرضه، إلى غير ذلك من األنشطة التي تتميز بها حياة اإلنسان

تحقيق أغراض حماية البيئة من خالل خطـة إعالميـة          هو اإلعالم الذي يسعى ل    : اإلعالم البيئي 

على أسس علمية سليمة، وتخاطب فيه الوسائل اإلعالمية مجموعة بعينها أو عـدة مجموعـات               
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مستهدفة، ويتم أثناءها وبعدها تقييم أداء هذه الوسائل ومدى تحقيقها لألهـداف البيئيـة للخطـة                

 ).63ص:2004حجاب،(

إلعالم البيئي نوع من أنواع الصحافة المتخصـصة،         ا أن) 1961أديب مروة،   ( ويرى  

 .ألنها تقع ضمن الصحف االختصاصية

ساق والبيئة،  نهي ذلك النوع من التنمية الذي يأخذ في اعتباره التوازنات واأل           :التنمية المستدامة 

ويحافظ على البيئة اإلنسانية نظيفة وقادرة على تجديد مواردها، وفي الوقت نفـسه يـؤدي إلـى     

   ).71ص:2005عبد الكافي، (ن مستوى معيشة الفرد والمجتمع تحس
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة               

  

  النظريات اإلعالمية: أوال* 

  البيئيةالمشاكل والقضايا : ثانيا* 

  اإلعالم البيئي التنموي: ثالثا* 

  الدراسات السابقة: رابعا* 
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  إلعالميةالنظريات ا: أوال

 نظريات إعالمية لبحث تغطيـة الـصحف   ثالثتعتمد الدراسة في إطارها النظري على   

مجموعة افتراضات بعـضها    :" وتعرف النظرية بأنها   .اليومية األردنية للقضايا والمشاكل البيئية    

ببعض، وتقدم وجهة نظر منتظمة حول ظاهرة معينة، من خالل شرح العالقـة بـين المفـاهيم                 

  ).116ص:1981اليونسكو، (لمتعلقة بهذه الظاهرة واألفكار ا

  تمهيد

 حاولت أن ترسخ مبادئ ثابتة لهـا مـن          1920خالل مسيرة الصحافة األردنية منذ عام       

فـدخلت  ). "13ص:1998الموسـى،   (خالل الدعوة إلى الوحدة القومية واالسـتقالل والحريـة          

لعربية التي شهدت ظهور صحافة     الصحافة إلى األردن في القرن التاسع عشر كغيره من الدول ا          

  ).43ص:2000أبو عرجة، " (رسمية وشعبية

 وخالل هذه الفترة مرت الصحافة األردنية بمراحل متعددة خالل مسيرتها منذ تأسـيس             

  :م1920إمارة شرق األردن عام

 المرحلة األولى، كانت مرحلة اإلمارة التي طغت على صـحفها محدوديـة االنتـشار              

لمرحلة الثانية فكانت مرحلة االستقالل وما بعده التي تميزت برسوخ الـصحافة            واإلمكانات، أما ا  

اليومية وصدور صحف متعددة، أما المرحلة الثالثة فكانت مرحلة المؤسـسات الكبيـرة بوجـود     

صحافة جماهيرية واسعة االنتشار، وأخيرا المرحلة الرابعة وهي مرحلة الديمقراطية بهامش من            

  ).82ص:1998الموسى، ( قانون ليبرالي النقد والحوار في ظل

وصنف الباحث روو الصحافة األردنية بأنها صحافة مواليـة ومؤيـدة للنظـام الحـاكم             

باستمرار، فملكية الصحافة في األردن في يد القطاع الخاص سواء كانـت مملوكـة ألفـراد أو                 
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لـسياسات  فهناك تدخل من السلطة في ا   ). 114ص-112ص: 1989روو،  (عائالت أو جماعات    

. التحريرية واالستراتيجيات االتصالية في الصحف األردنية سواء بشكل مباشر أو غير مباشـر            

  :ويتميز محتوى هذا النوع من الصحف الموالية بما يلي

  .عدم الهجوم على التوجهات األساسية الوطنية كما يقرها النظام "-1

  .تجنب انتقاد الشخصيات التي تحتل مركز قيادي مرموق-2

  . تنوع قليل بمعالجة القضايا المهمة، وميلها إلى السلبية في معالجتها-3

 كما انتقدت الصحافة األردنية المـسؤولين       -حسب المعايير الغربية  – النقد الموجه يعد لطيفا      -4

-118ص ص   :1989روو،  " (عن نقص المياه، وعن الفشل في السيطرة علـى التـضخم          

119.(  

ص :2008العبـادي،   : ( لها وظائف متعددة من أهمها     فالصحافة اليومية من جهة أخرى    

  ).30-23ص 

  . ترسيخ البناء الوطني وتأكيد قيم االنتماء للوطن-1

  . تغيير المواقف واالتجاهات-2

  . وسيلة للتثقيف والتنوير-3

  . التأثير في الرأي العام-4

  . سجل تاريخي-5

  . الرقابة والمكاشفة-6
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  (Agenda-Setting Theory) نظرية ترتيب األولويات -1

  1958صاحب النظرية لونج وكوهين، تاريخ ظهور النظرية 

ـ    دراسة العالقات المتبادلة بين وسائل اإلعالم والجماهير التـي         :" تعرف هذه النظرية ب

جتماعية التـي تهـم     تتعرض لتلك الوسائل في تحديد أولويات القضايا السياسية واالقتصادية واال         

ل اإلعالم على بعضها بشدة فتثير اهتمامات الجماهير المتلقيـة تـدريجيا            ز وسائ المجتمع، بتركي 

يـاتهم تجـاه هـذه    تجاه هذه القضايا وتنمي إدراكهم ووعيهم بها، فيفكـرون فـي ترتيـب أولو           

لتهم وسائل اإلعالم يهتمون بها نسبيا وبحجم اكبر من القـضايا األخـرى             الموضوعات التي جع  

  ).247ص:2005عبد الكافي، " (م تسلط الضوء عليها بشكل كبيرالتي أهملتها وسائل اإلعالم ول

 صاحبا هذه النظرية، بوجـود عالقـة        MeCombs وماكومبس   Shawوكما يرى شنو    

ايجابية بين ترتيب األولويات لدى وسائل اإلعالم وتأكيدات رسائلها وبين ما يراه الجمهور مهماً،              

لجمهور مهماً، أي بشكل أو بـآخر تـتحكم فـي           ومن هذا المنطلق تقدم وسائل اإلعالم ما يراه ا        

  .اختياراته وبالتالي قراراته واتجاهاته وسلوكه في القضايا المختلفة

وهذا الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم المختلفة هو دور غير مقصود وطبيعي نتيجـة               

مـة وغيـر    تدفق األخبار، فما تقوم به الوسائل اإلعالمية هو تحديد األجندة للموضـوعات المه            

  ).176-175ص ص:2003شاوي، (المهمة 

والفكرة األساسية لهذه النظرية تكمن في مدى اهتمام الصحافة بقضية معينـة وإبرازهـا       

والتركيز عليها شكال ومضمونا، ومدى اهتمام القارئ للصحيفة لهـذه الموضـوعات ووضـعها           

  ).272ص:2003إسماعيل، (ضمن أولوياته 
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ص ص  : 2003شـاوي،   : (ضع األولويات وترتيبهـا هـي     ابرز العوامل المؤثرة في و    

177-178.(  

أي مدى كون تلك القضايا الموجهة للجمهور مدروسة وملموسة مـن جانـب      :  طبيعة القضايا  -أ

الجمهور أو مجردة، ومن أبرز القضايا الملموسة أي التي يكون للجمهور بها علم وفهم ودرايـة                

: الدخل، أما القضايا المجردة غير الملموسة من أمثلتهـا        البطالة، الجريمة تكاليف المعيشة،     : مثل

  .التلوث البيئي بمختلف أشكاله، األسلحة النووية، المخدرات

بوجود عالقة ارتباطية بين درجة اهتمام الجمهور بالقضية وزيادة حـصولها   :  أهمية القضايا  -ب

المـشاكل البيئيـة كـالتلوث      : على أولوية أكبر، فالقضايا التي تمثل تهديدا مباشرا لإلنسان مثل         

واستنزاف الموارد الطبيعية وشح المياه تأخذ حيزا من اهتمام وسائل اإلعالم وبالتـالي أولويـة               

  .أولى عند الجمهور المتلقي

بوجود عالقة ارتباطيـة بـين الخـصائص الديمغرافيـة وترتيـب            : الخصائص الديمغرافية  -ج

  .الخ... نس، والمستوى االجتماعي األولويات، مثل متغيرات التعليم، والعمر، والج

بوجود عالقة ارتباطية بين ترتيب األولويات وقضايا مرهونـة بوقـت           : توقيت إثارة القضايا  -د

  .معين مثل المشاريع  البيئية التنموية كالمشاريع في مجال المياه أو الطاقة أو المحميات الطبيعية

 في المقام األول فـي وضـع األولويـات          تأتي الصحافة والتلفاز  :  نوع الوسيلة المستخدمة   -هـ

للقضايا المختلفة، حيث إن التلفاز يحقق تأثيرات على المدى القصير، وتحقق الصحف تـأثيرات              

  .قوية على المدى البعيد

في هذه الدراسة، بوجود عدد من      ) ترتيب األولويات (  وسيتم االستفادة كذلك من نظرية      

فئة الموضـوع، فئـة     : تحليل المضمون، ومن هذه الفئات    الفئات الرئيسية والفرعية في استمارة      

االستماالت االقناعية، فئة العناصر التيبوغرافية، فئة الجمهور المستهدف، فئة األنماط الصحفية،           
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فسؤال الدراسة الرئيسي يتمحور حول تغطية الصحف اليومية األردنيـة          . فئة المنطقة الجغرافية  

محاولة وضع الصحف ألجندتها اإلعالمية حـول المـضامين         للقضايا البيئية ومشاكلها أي مدى      

  .البيئية

  (Diffusion Of Innovations) نظرية انتشار المبتكرات -2

  م1944صاحبا النظرية روجرز وشوميكر، تاريخ ظهورها عام 

 بـأن فكـرة االنتـشار تكمـن بانتقـال األفكـار       -صاحب هذه النظرية–يبين روجرز     

 الجديدة من مصادر اختراعها وابتكارها إلـى الجمهـور، فاالنتـشار            والممارسات والتكنولوجيا 

وتعـد هـذه النظريـة مـن أهـم          ). 210ص:2001الطنوبي،  (مرتبط بالتجديدات واالبتكارات    

النظريات التي استخدمها الباحثون في مجال االتصال والتنمية بكثرة خـصوصا فـي مجـاالت               

 مجاالت الـصحة وتطـوير المجتمـع والبيئـة          الدراسات الزراعية، وكان لها اهتمام أيضا في      

  ).260ص:1983الخطيب، (

-166ص ص   :2003شـاوي،   : (وتمر عملية تبني األفكار المبتكرة بعدة مراحل وهي       

167.(  

أو المعرفة وهي المرحلة التي يسمع بها الفرد بالفكرة الجديـدة ألول            :  مرحلة الوعي بالفكرة   -1

ويرى الكثير من العلماء أن هذه المرحلة من أهم مراحـل           مرة، فيكون وعيه لتلك الفكرة عفويا،       

  .تبني الفكرة المبتكرة ألنها مفتاح الطريق لسلسلة مراحل التبني

تتولد في هذه المرحلة الرغبة لدى الفرد للتعرف على وقائع االبتكار الجديد            :  مرحلة االهتمام  -2

يصبح الفرد في هذه المرحلة أكثـر       وحيثياته، فيحاول الوصول إلى المزيد من المعلومات عنه، ف        

  .ارتباطا بالفكرة واالبتكار الجديد من الناحية النفسية
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بعد ظهور الفكرة علناً لألفراد وتقصي المعلومات الكاملة عنه، فيتم هنا فـي             :  مرحلة التقييم  -3

هذه المرحلة تقييم المعلومات التي توصل إليها في ضوء سـلوكه وموقفـه واألحـوال الـسائدة               

  .محيطة به، فينتهي األمر به إما إلى رفض الفكرة أو إخضاعها إلى التجريب العمليال

يحاول الفرد المقتنع بالفكرة أن يجربها على نطاق ضيق أو محدود، ومـن            :  مرحلة التجريب  -4

خالل النتائج والفوائد المترتبة على التجربة األولى يتبناه ويجربها على نطاق أوسع، أما إذا لـم                 

  .بفائدة الفكرة فانه يقوم برفضهايقتنع 

تتميز هذه المرحلة بالثبات النسبي لدى الفرد الذي انتهى من قرار تنبي الفكرة             :  مرحلة التبني  -5

  .أو المبتكر الجديد بعد أن اقتنع بفائدتها وجدواها

وسيستفاد من هذه النظرية في مجال الدراسة من خالل وجود بعض المبتكرات الجديـدة              

لبيئة كطرق تدوير النفايات أو طرق لترشيد استخدام الطاقـة أو اسـتخدام المـصافي    في مجال ا 

  .لتقليل ضرر دخان المصانع أو استخدام قنوات ري المياه

  )GateKeeper( نظرية حارس البوابة اإلعالمية -4

  م1947صاحب النظرية كيرت لوين، تاريخ ظهور النظرية 

عالم النمساوي كيرت ليوين، حيث رأى ليوين       يرجع الفضل في وضع هذه النظرية إلى ال       

أن المادة اإلعالمية تقطع رحلة طويلة جدا حتى تصل إلى الجمهور المستهدف، فهناك بوابات أو               

 فالرسالة اإلعالمية تمر بمراحل عديـدة ابتـداء   .نقاط يتم فيها اتخاذ القرار لما يدخل ولما يخرج    

حتى تصل إلى المتلقي، وهـذه المراحـل تـشبه    من المصدر األصلي الذي تخرج منه المعلومة        

السلسلة المكونة من حلقات، بحيث إن كل حلقة في هذه السلسلة أي البوابة اإلعالميـة تخـضع                 

لقرارات األفراد المسؤولين عنها، ما إذا كانت الرسالة التي تلقاها سيمررها إلى الحلقات األخرى              
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لومة األصلية كما وصلت إليه أم سيقوم بحذف        وهكذا، ومن ناحية ثانية هل سوف يزيد على المع        

  ).177-176ص ص :1998مكاوي، السيد، (جزء منها أم سوف يلغيها تماما 

 :Tan, 1985: (واهم الخصائص الواجب توافرها في حارس البوابة اإلعالمية ما يلـي 

pp114-140.(  

  Credibility المصداقية -1

الخبرة وزيـادة الثقـة فـي القـائم         : اويعتمد هذا المقياس على عنصريين أساسيين هم      

لخبرة هي مدركات المتلقي عن معرفة القائم باالتصال لإلجابة الصحيحة ، أما الثقة             باالتصال، فا 

  .إدراك المتلقي عن القائم باالتصال بأنه يشارك في االتصال بشكل موضوعي دون تحيز فهي

  Attractiveness الجاذبية -2

التشابه والتماثل والمودة والحـب، أي      : ريين أساسيين هما  يعتمد هذا المقياس على عنص      

نحن نُجذب إلى األشخاص الذين يشبهوننا ونتأثر بهم على اختالف األشخاص الـذين يختلفـون               

عنا، والتماثل والتشابه يكون في الخصائص الديمغرافيـة كـالنوع والعمـر وكـذلك يـتم فـي        

التفاعل بين األفراد فينجذبون إلى بعضهم وهـذا  الخصائص الفكرية والعقائدية، والمودة تزيد من       

  .كله يؤدي إلى الحب

  Power قوة المصدر -3

ال يملك البعض القوة أو الجاذبية لكن يبقى لهم التأثير في اتجاهات األفـراد وسـلوكهم،                

  .وهؤالء هم من يملكون القوة

يوميـة  وسوف يستفاد من هذه النظرية في معرفة المواضيع التي تغطيهـا الـصحف ال             

األردنية حول المضامين والمشاكل البيئية، وما مصدر المعلومات المستقى منه تلك المعلومـات،             
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، االنترنت، الجمعيـات والمؤسـسات   )بترا(مندوب الصحيفة، وكاالت األنباء العالمية أو المحلية        

  .الخ... المعنية بالوضع البيئي 

  القضايا والمشاكل البيئية: ثانيا

  تمهيد

  في البداية من تعريف البيئة، ما البيئة؟ ال بد   

وتعنـي المحـيط،   ) Environner(من الكلمة الفرنسية    ) Enviroment (تم اشتقاق تعبير البيئة 

  ).23-22، ص ص 2008غيث، ذهبية، : ( وتعرف البيئة اصطالحا بما يلي

اته ويمـارس    اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويتربى به ويحصل بالتالي منه على مقومات حي             -

  .عالقة اتصالية مع أقرانه من بني البشر

  :وتعرف البيئة في اللغة العربية على أنها

، فيقـال   )بوأ(الموضع الذي يرجع إليه اإلنسان فيتخذ فيه منزله وسكنه، واشتقت البيئة من باء              -

  .تبوأت منزال بمعنى نزلته وهيأته

 يتألف من عدة نظم وأغلفة بيئيـة        وتجدر اإلشارة هنا للتعرف على المحيط الحيوي الذي       

  ).128ص:2002سهاونة وآخرون، : (فرعية وهي

ويشكل طبقة التربوسفير وهي الطبقة التي تحدث فيها الظواهر الطبيعية مـن            :  الغالف الغازي  -

  .رعد وبرق وتكون للثلوج وتساقط المطر

  ). والبحار والبحيراتكالمحيطات واألنهار(يشمل المياه الجوفية والسطحية :  الغالف المائي-

يتألف من القشرة العليا من سـطح األرض التـي تـشتمل علـى التربـة         :  الغالف الصخري  -

  .والثروات المعدنية
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مر اإلنسان بمراحل عديدة ومتغيرة خالل حياته، ومن هذه المراحل تحددت عالقتـه             فقد     

ـ  (: أو البيئة التي حوله ومن ابرز هذه المراحل ما يلـي           بمحيطه -12ص ص   :1992ي،  العجم

13.(  

كان اإلنسان يتعامل فيها مع بيئته بطريقة مبـسطة دون أن يـؤثر عليهـا               :  المرحلة األولى  -1

  .بالتخريب واالستنزاف لمواردها الطبيعية

تمثلت بزيادة سكانية أدت إلى زيادة النـشاطات البـشرية وبالتـالي زيـادة            :  المرحلة الثانية  -2

  .متطلبات اإلنسان

مرحلة الزراعة واالستقرار، فقام اإلنسان باستغالل ميـاه األنهـار وإقامـة            : الثالثة المرحلة   -3

السدود والقنوات، فبدأت التغيرات البيئية تأخذ شكال أوضح من المرحلة الـسابقة علـى سـطح                

  .األرض

مرتبطة بالثورة الصناعية، فاستخدم اإلنسان التكنولوجيا لتحويـل المـواد          :  المرحلة الرابعة  -4

بيعة إلى سلع وأدوات مختلفة فادى ذلك إلى وجود نفايات كيماوية وتلوث بيئي كبير ظهـرت                الط

... من خالله مشاكل بيئية مختلفة كاستنزاف طبقة األوزون، والتصحر، واالحتبـاس الحـراري            

  . الخ

 فالمشكالت البيئية متداخلة ومتفاعلة مع بعضها بعضا، فإحدى المشكالت البيئية  تسبب              

خرى ويمكن أن تكون نتيجة لمشكلة ثالثة وهكذا وإذا سوف يتم تناول كل مـشكلة علـى     مشكلة أ 

حدة ال يعني انفصال تلك المشاكل أو مسبباتها عن بعضها بعضا ولكـن لمزيـد مـن التحديـد                   

  . والعمق
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  التصحر -1

يعد التصحر من أهم المشكالت البيئية المعاصرة لما لها من آثار سليبة على عدد كبيـر                

خاصة الدول التي تقع تحت ظروف مناخية جافة أو شبه جافة أو شـبه رطبـة              –دول العالم   من  

 ويعرف المؤتمر الدولي العالمي الذي عقد في نيروبـي بكينيـا            -كما هو الحال طبعا في األردن     

ـ  1977عام   فقدان التربة لقدرتها البيولوجية حتى ينتهي بها األمر إلـى سـمات            : " التصحر بـ

ومن أهم العوامل التي تساعد على زيادة مشكلة التصحر التـدخالت البـشرية             ". تشبه الصحراء 

السلبية المتعددة، وزيادة نسبة ملوحة األرض باإلضافة إلى عوامل طبيعية مثل استمرار الجفاف             

مطـاوع،  (لفترة طويلة مما يؤدي إلى زيادة معدالت التعرية بسبب الرياح وزيادة حركة الرمال              

  ).189ص: 2007

  ) .195 ص-192ص :2007مطاوع، : (هم أسباب التصحر ما يليأ

 التي حصلت منذ فترات زمنية مختلفة، فأدى إلـى          - من ناحية  –التغيرات المناخية   :  طبيعية -1

. زيادة مساحة الصحارى، كالصحراء الكبرى في إفريقيا، والربع الخالي في الجزيـرة العربيـة             

ل غبار التربة عبر العواصـف الرمليـة والترابيـة         ومن ناحية أخرى عامل طبيعي يتمثل في نق       

  ) 104ص:2002حسن، (

  :ويعتقد اآلن أن هناك فترة من الجفاف تسود المنطقة العربية تتصف بـ

  . تكرار فترات الجفاف-

  . الفرق الكبير في المدى الحراري اليومي-

  . التباين الكبير في كمية الهطول السنوي وتوزعه-
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نسان واستنزافه للموارد الطبيعية وتتمثل في أنـشطة الرعـي الجـائر،            كاستغالل اإل : بشرية -2

  .واإلفراط في الري، وتجريف التربة وتعريتها

  ).186 ص-184ص : 2008الطنطاوي، : (ومن أهم صور التصحر ما يلي

 انجراف الطبقة العلوية الصالحة للزراعة من التربة نتيجة لـ الرعي الجائر، السيول الجارفة،              -

  .الغاباتقطع 

حيث تقوم الرياح بنقل الغبار والتراب من مكان إلـى آخـر            :  حركة الكثبان الرملية المتحركة    -

  .فلها خطورة كبيرة على األراضي الزراعية والمدن

  . تدهور الغطاء النباتي-

 تحول األراضي المنتجة إلى أراض غير منتجة نتيجة نقص المياه الجوفيـة أو زيـادة تملـح                  -

  .التربة

 األردن تعاني معظم المناطق القاحلة وشبه القاحلة من التصحر، بـالرغم مـن أن               وفي

مستوى التصحر لم يتم تحديده إال أن الدراسات أشارت إلى أن األراضي األردنية مهددة بأخطار               

  )172ص:2009وزارة البيئة، (مرتفعة من معدالت التصحر 

   استنزاف الموارد الطبيعية-2

ـ   –ة  تعرف الموارد الطبيعي   مجموعة المواد التي يعتمد عليهـا    : المورد الطبيعي تحديدا ب

اإلنسان في البيئة، فيؤثر كل منهما في اآلخر، كالماء والغابـات والفحـم والمعـادن والطاقـة                 

  )70،ص2008غيث، ذهبية، : (الشمسية، فتصنف الموارد طبقا لذلك إلى 

تجـدد  وإعـادة البنـاء مهمـا اسـتغلت      أي الموارد التي تمتلك الطاقة على ال:  مورد متجدد  -أ

  .واستهلكت، كالغابات، والمياه الجوفية، والطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الكائنات الحية
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أي الموارد القابلة للنفاذ الن معدل تجددها يحتاج إلى ماليين السنين فهي            :  مورد غير متجدد   -ب

  . والنفطموارد مؤقتة مثل المعادن، الغاز الطبيعي، الفحم الحجري

ـ     اإلكثار في استهالك الموارد التي تؤدي إلـى        : " ويعرف استنزاف الموارد الطبيعية ب

" نقصها، كما في الموارد غير المتجددة أو قلة تواجدها في البيئة وهذا يـؤدي إلـى االنقـراض                 

  ).57ص:2010الكايد، (

  ).58-57ص ص :2010الكايد، : (من أهم مظاهر استنزاف الموارد الطبيعية

مما يؤدي إلى تدهور الغابات في الشرق األوسط وشمال افريقيا،          :  اإلسراف في قطع األشجار    -

  .ويظهر أيضا في كل من األردن وسوريا ولبنان وتونس

أي زراعة التربة بشكل مستمر ومكثـف دون مراعـاة المـزارع            :  استنزاف التربة الزراعية   -

تعادة ما فقدته من عناصـر ومعـادن نتيجـة          لواقع أن التربة بحاجة إلى فترات من الراحة الس        

  .امتصاص المحاصيل لها

من المياه على األرض، ومياه الثلوج      % 1يشكل الماء العذب تقريبا     :  االستهالك المتزايد للمياه   -

فبالتالي نسبة الميـاه العذبـة الالزمـة        % 97، ومياه البحار والمحيطات     %2على القمم تساوي    

  .للكائنات الحية محدودة جدا

أدى إلى اختفاء أنواع كثيرة من الطيور والثـدييات وحتـى اختفـاء    :  الصيد الجائر للحيوانات   -

  .أنواع معينة من األسماك

  .أي الموارد غير المتجددة مثل البترول والفحم والغاز الطبيعي:  استنزاف الوقود االحفوري-
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   استنزاف طبقة األوزون-3

الزرقة والجزيء الواحد منه يتكون مـن ثـالث         األوزون هو غاز سام شفاف يميل إلى        

. ذرات أكسجين، ويتواجد في طبقة الجو السفلي التربوسفير، وطبقة الجو العليـا االستراتوسـفير       

واألوزون في طبقات الجو السفلى يتكون من الملوثات المنبعثة من وسـائل النقـل والمركبـات                

على صحة اإلنسان، ففي حال تنفس جـزء        وحرائق الغابات فيعتبر حينها من المكونات الخطيرة        

  .ضئيل منه يؤدي إلى ضيق التنفس وحتى إلى الوفاة

ومن نعم اهللا تعالى على اإلنسان وجود طبقة األوزون التي تعمل كدرع واقـي يحمـي                

األرض من األشعة فوق البنفسجية التي يصدرها غاز األوزون، فلـوال وجـود طبقـة األوزون         

  )113-112ص ص : 2009الرفاعي، . ( رضلزالت الحياة من على األ

  ).116ص: 2009الرفاعي،  (:ومن أهم أضرار تآكل طبقة األوزون على البيئة ما يلي  

تأثر المحاصيل الزراعية باألشعة فوق البنفسجية، وبالتالي يهدد الموارد الزراعية ويقلل مـن             -أ

  .إنتاجها

ا الحيوانات باألشعة فـوق البنفـسجية        تأثر المحاصيل الزراعية أو المراعي التي ترعى فيه        -ب

سوف يؤدي إلى ضرر كبير يلحق الحيوانات التي تأكل من تلك النباتات المتضررة وبالتالي تأثر               

  .الثروة الحيوانية

فزيادة غاز األوزون في طبقات الجو السفلى بسبب التلـوث البـشري سـوف             :  تغير المناخ  -ج

ؤدي دوره في ارتفاع درجة حـرارة  يا االختالل سيؤدي إلى خلل في توازن الغالف الجوي، وهذ 

  .  األرض
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" تآكل البالتكتون والذي يعد األساس في غذاء الكائنات الحيـة فـي البحـار والمحيطـات                 "-د

  ).199ص: 2008الطنطاوي، (

 عندما أعلـن البـاحثون االنجليـز عـن          1985فبدأ االهتمام بما عرف بثقب األوزون في عام         

، %40قطبية الجنوبية انخفاض مقـادير األوزون بنـسبة تجـاوزت الــ             دراستهم في القارة ال   

وتوصلت دراسات عديدة إلى وجود كبير الستنزاف طبقة األوزون مما ينذر العالم اجمع بالخطر              

  ).198ص:2008الطنطاوي، ( خالل العقد الماضي % 2.5إذا ما تقلصت طبقة األوزون بمعدل 

 الذي يعتبـر    –  بأن نسبة الكلوروفلوروكاربون    اكتشف مولينا و روالند    1974في عام   و

هـذا و قـد     .  في الجو تزداد باطراد مما يؤثر سلبا على طبقة األوزون          -من أهم ملوثات الهواء   

 الفضاء مـع    لكنها تتفاعل في  . كان يفترض أن هذه المركبات خاملة و تحتاج فترة طويلة للتحلل          

-Molina & Rowland, 1974:pp810) الذي يقوم بتحطـيم األوزون الضوء لتنتج الكلور و

812) .  

 طن من المواد    1400وبلغ استهالك األردن من المواد المستنزفة لطبقة األوزون حوالي          

  )118ص:2009وزارة البيئة،  (المستخدمة في القطاعات الصناعية
  

   االحتباس الحراري-4

وث الهواء وكـذلك  تعد مشكلة االحتباس الحراري من المشكالت التي لها عالقة وثيقة بتل  

استنزاف طبقة األوزون وبالتالي تغير المناخ، ويطلق تسمية أخرى عليه أال وهي ظاهرة البيـت               

، فهي ظاهرة خاصة بكوكب األرض الذي تتوافر فيه المياه والهواء ودرجـة الحـرارة        الزجاجي

فه فتحـتفظ   المناسبة، فالغالف الجوي يقوم باالحتفاظ بجزء من األشعة الشمسية بين طبقات غال           

األرض بهذه الطاقة على شكل أشعة تحت الحمراء، فيعمل الغالف الجوي بـذلك دوره كالبيـت                
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الزجاجي الذي يسمح بنفاذ أشعة الشمس واالحتفاظ بجزء من الحرارة، فتولدت ظاهرة االحتباس             

غازات الحراري الضارة من أنشطة اإلنسان المتعددة وتزايد استعمال الغازات التي سميت باسم ال            

الدفيئة، مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، والميثان، واكاسيد النيتـروجين واألوزون التـي تمتـاز               

مـن خـالل اسـتخدامات    . بقدرتها على امتصاص األشعة تحت الحمراء ولكن بدرجات متفاوتة       

اإلنسان للفحم والبترول بدون تخطيط أو دراية، كذلك حرائق الغابات والغازات التي تنـتج مـن              

ك الحرائق فوصلت إلى مستوى قياسي أدى في النهاية إلى زيادة حرارة سطح األرض بمعـدل       تل

  ). 141-138ص ص :2008غيث، ذهبية، (سنوي 

فظاهرة االحتباس الحراري هي ظاهرة طبيعية وبدونها قد تصل درجة حـرارة األرض             

هرة االحتبـاس   درجة سلسيوسي تحت الصفر، ويرى فريق من العلماء أن ظا19،15إلى ما بين   

الحراري هي ظاهرة طبيعية وليس لها عالقة بأنشطة اإلنسان المختلفة فيقول بعض العلمـاء أن               

دورات ارتفاع وانخفاض درجة حرارة األرض هي فترات طبيعية بحيـث أن األرض تتعـرض    

ر لموجات باردة وساخنة مستشهدين بذلك بالفترة الجليدية ما بين القرن السابع عشر والثامن عش              

  ).104-103ص ص:2010الكايد، (في أوروبا 

  ).105ص:2010الكايد، : (فاهم الظواهر المرتبطة باالحتباس الحراري

  . قدم خالل العقد الماضي0.7 -0.3 ارتفاع مستوى المياه في البحار من -

  . درجة مئوية خالل القرن الماضي0.8 -0.4 ارتفعت درجة حرارة األرض ما بين -

  .ذوبان في القطبين وفوق قمم الجبال االسترالية بشكل ملحوظ اخذ الجليد بال-
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   التلوث البيئي-5

ـ    كل ما يؤثر في جميع عناصر البيئة بمـا فيهـا مـن نبـات               :" يعرف التلوث البيئي ب

البحـار والهـواء    : وحيوان وإنسان، وكل ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحية مثل           

  ).69ص:2009الرفاعي، " (يرهاوالتربة وغ

  )201-200ص ص :2004دويدري، : (وتقسم الملوثات حسب نشأتها إلى 

وهي التي تنتج من مكونات البيئة نفسها دون تـدخل مـن اإلنـسان مثـل،                :  ملوثات طبيعية  -

  .الغازات واألتربة من البراكين، حبوب لقاح بعض النباتات الزهرية

ن من استغالل للبيئة من خـالل التكنولوجيـا   وتكون بسبب ما قام به اإلنسا:  ملوثات مستخدمة  -

  .والتقنيات الحديثة مثل دخان وسائل النقل، التفجيرات النووية

  )33ص:2010الكايد، : ( وللتلوث أنواع عديدة ومتنوعة مثل

أي وجود مواد ضارة به، فيلحق الضرر باإلنسان في المقام األول ثم في البيئة              : تلوث الهواء  -

عد التلوث الهوائي من أكثر أنواع التلوث انتشارا لسهولة انتقاله من منطقة إلى             التي تحيط فيه، وي   

الرفـاعي،  (أخرى بفترة وجيزة، فيؤثر على اإلنـسان والنبـات والحيـوان بـصورة مباشـرة         

  ).75ص:2009

تلوث الهواء من أهم المخاطر البيئية المحدقة بالصحة والتقديرات تشير إلى أنّه يتسبب، كل ف"

والتعرض لملوثات الهواء .  في وقوع مليونين من الوفيات المبكّرة في جميع أنحاء العالمعام،

من األمور التي ال يمكن لألفراد التحكّم فيها إطالقاً وهي تتطلّب اتخاذ إجراءات من قبل 

  . السلطات العمومية على الصعيدين الوطني واإلقليمي، وحتى على الصعيد الدولي
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 كقيمة 3م/  مكروغراما20ًظمة الصحة العالمية الخاصة بجودة الهواء وتحدد دالئل من

قصوى فيما يخص الجسيمات وتوصي بانتهاج قيم قصوى أكثر صرامة فيما يتعلّق بالملوثات 

وتمثّل تلك الدالئل أحدث وأكبر أداة تم االتفاق عليها على نطاق واسع لتقييم اآلثار . األخرى

لهواء، وهي توصي ببلوغ أهداف في مجال جودة الهواء بما يمكّن الصحية الناجمة عن تلوث ا

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية . من الحد بشكل كبير من المخاطر الصحية ذات الصلة

 20 إلى 3م/  مكروغراما70ًالحد من التلوث الناجم عن الجسيمات من باإلمكان، إلى أنّه 

 المرتبطة بجودة تخفيض عدد الوفيات وبالتالي في الدالئل،  على النحو المبين 3م/ مكروغراماً

  %.15الهواء بنحو 

 على التخفيف من عبء  المختلفةمساعدة البلدانبتخفيض مستويات تلوث الهواء، فباإلمكان 

والجدير . المرض العالمي الناجم عن أنواع العدوى التنفسية وأمراض القلب وسرطان الرئة

ان النامية هم الذين يتحملون أكثر من نصف العبء الناجم عن تلوث بالذكر أن سكان البلد

الناجمة،  (PM10فمن المالحظ، في كثير من المدن، أن متوسط مستويات الجسيمات . الهواء

. 3م/  مكروغراما70ًيتجاوز ) أساساً، عن حرق الوقود األحفوري وأنواع أخرى من الوقود

 االتقاء منمن أجل 3م/  مكروغراما20ًلك المستويات إلى وتشير الدالئل إلى ضرورة تخفيض ت

  WHO.(1موقع منظمة الصحة العالمية " (االعتالالت الصحية

مادة ليس لها لون وال طعم وال :"  بأنه- حسب موسوعة الروس–يعرف الماء :  تلوث الماء-

دويدري،  ("رائحة، سائل في درجات الحرارة االعتيادية، مؤلف من األكسجين والهيدروجين

                                                
1 html.index/ar/313fs/factsheets/mediacentre/int.who.www://http 
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من سطح الكرة األرضية، % 70ويمثل الغالف المائي ما نسبته أكثر من ). 260ص:2002

 مليون ميل مكعب من المياه، ومن هنا تتضح أهمية المياه 296فيبلغ حجم هذا الغالف حوالي 

الكبيرة في كونه مصدر أحياء الكائنات الحية اجمع، فينبغي حمايته والمحافظة عليه من التلوث 

  ).76ص:2009الرفاعي، (الهدر واالستنزاف و

ويعتبر تلوث المياه من أوائل الموضوعات التي اهتم بها العلماء في مجال التلوث، 

الكايد، (ويشتمل هذا التلوث على نوعين تلوث المياه العذبة وتلوث البيئة البحرية 

  )252ص:2002دويدري، : (فينتج تلوث الماء من ملوثات عديدة من أهمها). 33ص:2010

 التلوث الناتج من سقوط األمطار وإذابتها الكثير من األمالح المعدنية عند نزولها، أو ما قد -

  .يكون في التربة من مخصبات عضوية وزراعية

  . التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي-

  . تسرب النفط الناتج عن حوادث السفن والناقالت-

التربة تعتبر مصدرا للخير وللثمار، من أكثر العناصر البيئية التي يعاملها ف:  تلوث التربة-3

وتلوث التربة أو التلوث األرضي هو التلوث الذي يصيب . اإلنسان بقسوة ودون دراية أو أهمية

الغالف الصخري والقشرة العلوية للكرة األرضية، فالزيادة السكانية الهائلة أدت إلى الضغط 

يئية واستغالل مواردها من معادن وثروات جوفية فادى إلى تدهورها وانخفاض على العناصر الب

  ).77ص:2009الرفاعي، (إنتاجيتها

  )39ص:2010الكايد، : (ومن أهم أسباب تلوث التربة

  . التسرب من الخزانات واألنابيب مثل أنابيب النفط-

  . انتقال المواد الملوثة مع مياه السيول أو المياه الجوفية-

  .زين ونقل المواد الخام والنفايات تخ-
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أو الصوتي وهو مشكلة من مشاكل التلوث الهوائي، فالصوت شكل من :  التلوث الضوضائي-4

أي نوع من :" أشكال الطاقة يتحرك عبر الهواء على شكل موجات فيعرف الضجيج بـ

  ).65ص:2007الدبوبي وآخرون، " (األصوات التي تزعج اإلنسان أو تضر به

هذا التلوث عن األصوات الحادة، التي تتجاوز شدتها الحد الطبيعي للقدرة على  وينجم 

أصوات : استيعابها، وتتعدد مصادر التلوث الضوضائي وتتركز عادة في األوساط المدنية منها

وسائل النقل، واألصوات الصادرة عن اآلالت المستخدمة في أعمال البناء والتشييد، وضجيج 

  ).224-223ص ص: 2002دويدري، . (لمخترقة لجدار الصوتالطائرات النفاثة، ا

  ).69-68ص ص : 2007الدبوبي وآخرون، : (ومن طرق مكافحة التلوث الصوتي

  . الحماية الشخصية من الضجيج عن طريق سد األذن بسدادات خاصة-

  . استعمال الزجاج العازل في المنازل-

  . إنتاج أدوات أو سيارات ذات محركات اقل ضجيجا-

هذا النوع من التلوث ينتج بسبب استخدام المواد المشعة مثل اليورانيوم، :  التلوث اإلشعاعي-5

الرفاعي، (والثوريوم وهي المواد الناتجة عن األفران الذرية، وغيرها من المواد الصلبة المشعة 

  ).133ص:2009

ا مهماً من ويطلق على التلوث اإلشعاعي أيضا التلوث بالطاقة النووية التي تعد مصدر  

مصادر الطاقة يستفاد منها في الحصول على الطاقة الكهربائية للصناعات واالستخدامات 

دويدري، (المنزلية، ومن الطبيعي حدوث تلوث يصاحبها وإشعاعات تعدد الكائنات الحية 

  ).234ص:2002

وية، ومن العوامل الرئيسية المسببة للتلوث النووي، إجراء الدول الكبرى للتجارب النو  

فادت إلى انتشار الكثير من الغبار الذري الملوث والمشبع بالملوثات الخطيرة والضارة على 
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وأدت إقامة المحطات النووية إلى انتشار التلوث اإلشعاعي بصورة كبيرة جدا . البيئة واإلنسان

دويدري، (مما يؤثر على الماء والهواء والتربة أي البيئة ككل وكذلك على صحة اإلنسان 

  ).237ص:2002

   التغير المناخي-6

تعد ظاهرة التغير المناخي من الظواهر الخطيرة المقلقة للعلماء في العالم، وأكثر من 

فتعزى ظاهرة التغير المناخي إلى زيادة نسبة . سيعاني من هذه الظاهرة هم شعوب الدول النامية

متزايدة، خاصة حرائق انبعاث غازات االحتباس الحراري الناتجة عن األنشطة البشرية ال

السعدني، عودة، ) (الفحم، النفط، الغاز الطبيعي(الغابات، وحرق الوقود االحفوري 

  ).123ص:2007

فمناخ األرض يتغير باستمرار بشكل طبيعي بين االرتفاع واالنخفاض، لكن األرض في   

ليدي القصير الذي الفترة الحالية هي في حالة ارتفاع شديد لدرجات الحرارة منذ نهاية العصر الج

  ).117ص:2010حسن، (حل بأوروبا وشمال أمريكا في بداية القرن السابع عشر 

هو اختالف في الظروف المناخية المعتادة كالحرارة وأنماط الرياح : فالتغير المناخي  

: ومن عواقب التغيرات المناخية المحتملة ما يلي. والمتساقطات التي تميز كل منطقة عن غيرها

  2). السالم األخضرمنظمة(

  . تراجع المحصول الزراعي، تراجع خصوبة التربة وزيادة التعرية-

فارتفاع درجة الحرارة سوف يؤدي إلى زيادة انتشار البعوض :  زيادة اآلفات واألمراض-

  .والحشرات الضارة التي تسبب األمراض كالبعوض الناقل لمرض المالريا

                                                
2 lb.org.greenpeace.www://http 
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 الحرارة سوف يؤدي إلى ذوبان الكتل الجليدية، فمن فارتفاع درجة:  ارتفاع منسوب البحار-

  . متر مع حلول منتصف القرن الماضي0.5الى 01المتوقع أن يرتفع مستوى البحر من 

سيكون ابرد قليال من * 2008فقد أعلن خبراء وعلماء أرصاد بريطانيون أن عام 

لحرارة، منذ بدء االحتفاظ األعوام الماضية لكنه سيظل من بين اشد عشرة أعوام ارتفاعا لدرجة ا

  ).1، ص13605، العدد 2008صحيفة الرأي، ( 1850بسجالت لدرجات الحرارة عام 

وبلغ مجموع انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب للتغير المناخي في األردن لعام 

 مليون طن وتعتبر االنبعاثات ضئيلة بالنسبة النبعاثات الدول المتقدمة 13.4 حوالي 1994

  ).112ص:2009وزارة البيئة، (اعيا صن

  )106ص: 2010الكايد، : (أهم أسباب التغير المناخي الذي تعاني منه اغلب دول العالم  

 :أسباب طبيعية وتشمل

 التغيرات التي تحدث لمدار األرض حول الشمس، وما ينتج عنها من تغير في كمية -

  .اإلشعاع الشمسي الذي يصل إلى األرض

  .ركانية االنفجارات الب-

 :أسباب غير طبيعية وهي ناتجة عن األنشطة البشرية المتعددة مثل

  . قطع األعشاب  وإزالة الغابات-

  . استعمال اإلنسان المتزايد للطاقة بشكل غير معقول-

الفحم، النفط، الغاز ( زيادة إحراق اإلنسان للوقود غير االحفوري الذي يشمل -

أكسيد الكربون في الجو، وبالتالي زيادة حرارة فيؤدي إلى تركيز غاز ثاني ) الطبيعي

  .الجو

  .المقصود هنا السنة التي اختيرت النجاز الدراسة بها* 
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    المياه-7

مما  جعـل وضـع      . ضئيلة و معدل نمو السكان فيه عالٍ      األردن بلد مصادره الطبيعية     

اغة السياسات البيئية   عملية صي ف. طيف من التحديات البيئية أهمها نقص المياه         أمام ضعيفا   األردن

. امات البيئية و احتياجات التطور    ما زالت بطيئة لكن الحكومة تعي ضرورة الموازنة بين االهتم         

فاألردن مثال حي على الدول التي توصف بضعف إمكانياتها المائية حيث يصل نـصيب الفـرد              

ن ضمن قائمة الدولة التي      متراً مكعباً، وبهذا المعيار يقع األرد      150الواحد السنوي من المياه إلى      

  ).79ص:2009وزارة البيئة، (تواجه شحا مطلقا في المياه 

فللمياه أهمية خاصة جدا لكونها احد العناصر األكثر انتشارا على سطح الكرة األرضية 

من الخضراوات، فهي % 70من جسم اإلنسان، و% 65، وتكون حوالي %70بنسبة تزيد عن 

  ).21ص:2010حسن، ( اإلطالق وأكثرها قيمة من أهم المصادر الطبيعية على

في حالتها الغازية –فحركة المياه الطبيعية وانتقالها من البحار والمحيطات إلى الجو 

 ثم عودتها إلى األرض في عملية الهطول المطري وجريانها كمياه سطحية وتسربها -كبخار ماء

ها إلى األرض تسمى بالدورة إلى باطن األرض كمياه جوفية وتكرر رجوعها إلى الجو وعودت

  ).131ص:2002سهاونة وآخرون، ) (المائية(الهيدرولوجية 

. ويمكن أن نميز بين أنواع المياه، المياه الجوفية والمياه السطحية والمياه غير التقليدية

فالمياه السطحية هي التي تشكل المياه التي تجري على سطح األرض مثل، مياه األنهار والبحار 

  .الخ... يع ومياه الفيضانات واألودية المائية واليناب

أما المياه الجوفية فهي المياه الغائرة في باطن األرض وال يمكن رؤيتها والتي تعرف 

بخزانات المياه الجوفية، فمياه األمطار والثلوج تتسرب أسفل سطح األرض خالل الفراغات 
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 شكل برك أو بحيرات في باطن والتشققات الصخرية والتربة، وهذه المياه ال تتجمع على

  )86ص:2002سهاونة وآخرون، (األرض، بل على شكل طبقة صخرية باطنية مشبعة بالمياه 

أما المياه غير التقليدية فهي المياه المعالجة الخارجة من محطات الصرف الصحي 

  ).120ص: 2009الرفاعي،(

، 1977 األرجنتين عاموابرز مؤتمر عقد لألمم المتحدة عن المياه في ماردل بالتا في

أوضح قلقه بخصوص توافر المياه ونوعيتها، فشملت توصيات المؤتمر ثمانية مجاالت رئيسية 

  ).29ص:2010حسن، (من أهمها تقييم موارد المياه باستخدامها بفاعلية 

-121ص ص:2009الرفاعي، : (وما يقلق الخبراء في مجال المياه عدة أمور منها

122.(  

فبسبب الظروف المناخية والموقع الجغرافي تتأثر المصادر المائية : المياه محدودية مصادر -

فالمتوفر من موارد المياه في العديد من جهات العالم غير موائم ويتضاءل . بشكل مباشر

باستمرار، والمشكلة ال تكمن هنا في ما هو متاح من مياه األمطار عالميا، بل بتوزيعاتها 

  .ي الهطول المطري من سنة ألخرىالجغرافية ومدى التفاوت ف

فقد أجرى الخبراء عدة دراسات لتقييم المصادر المائية ولكنها : دراسات تقييم المصادر المائية-

  .لم ترقَ إلى المستوى المطلوب لتطبيقها

بسبب عدم توافر مصادر مائية بديلة، وأدى أيضا طرح النفايات :  استنزاف المصادر المائية-

  .ها المختلفة دون معالجة إلى تلويث المياه الجوفية في الطبقات العلويةالصناعية بأنواع

  . بعد معظم مصادر المياه عن مواقع استعمالها-

إن حفر اآلبار وتجهيزها باإلضافة :  ارتفاع كلفة استخراج ونقل المياه إلى مواقع االستهالك-

اع كلفة إيصال هذه المياه من مواقع لكلفة خطوط النقل والكلفة التشغيلية والصيانة تؤدي إلى ارتف
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كما هو الحال في األردن بالنسبة إلى جر مياه حوض الديسي إلى . اإلنتاج إلى مواقع االستهالك

المنطقة الجنوبية من العاصمة عمان وقد بدأ العمل بهذا المشروع بداية شهر آذار من عام 

 مليون متر مكعب من 100روع  ولمدة ثالث سنوات ونصف متتالية، حيث يوفر هذا المش2009

  .المياه المخصصة للشرب سنويا

   التنوع الحيوي-8

 موضوع التنوع الحيوي من المواضيع والقضايا الحديثة نسبيا، حيث ظهر هذا يعد

 برعاية 1968ي عقد عام المصطلح ألول مرة خالل االجتماع الوطني للتنوع الحيوي والذ

فيضم التنوع الحيوي جميع أنواع الكائنات .Smithsonianة الوطنية للعلوم ومعهد األكاديمي

الحية النباتية والحيوانية وحتى الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا، فتمثل جميعها الثروات والموارد 

الطبيعية على األرض، وباختصار شديد وبسيط التنوع الحيوي يرمز إلى تنوع أشكال الحياة 

  ).61ص:2010حسن،  (على األرض

ر اإلنسان بشكل أو بآخر على موارد الحياة البرية من نباتات وحيوانات، ولكن ويؤث

عندما يكون تأثير اإلنسان شديدا فيؤدي إلى انقراض بعض أنواع الحياة البرية بمعنى أن ال 

فبالرغم من أن ظاهرة االنقراض بالنسبة إلى السجالت األثرية تعد ظاهرة طبيعية، . وجود لها

قراض تزداد بصورة غير مسبوقة عن الوضع الطبيعي ويعزو العلماء ذلك إلى لكن معدالت االن

األنشطة البشرية الكثيرة من أمثال الصيد الجائر واقتالع األشجار وتعرية التربة وما إلى ذلك 

  ).164ص:2002سهاونة وآخرون، (من األمور الخاطئة التي يقوم بها اإلنسان 

عالمة بارزة  اصمة البرازيلية ريو دي جانيروتعد قمة األرض التي انعقدت في العو

كما أنها . األولويات تزدان بها المؤتمرات، إذ أنها وضعت قضية التنمية المستدامة في صدر
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 من رؤساء 108في ريو  كانت بمثابة أكبر تجمع دولي عقد على اإلطالق آنذاك، حيث اجتمع

والعشرين، وهو خطة العمل الرامية  يالدول والحكومات الذين أيدوا جدول أعمال القرن الحاد

 بالنسبة وبعض اإلنجازات الهامة التي تم تحقيقها منذ قمة األرض .إلى تحقيق مستقبل مستدام

  :لقضية التنوع الحيوي ما يلي

قمة األرض عام  دخلت اتفاقية األمم المتحدة للتنوع الحيوي، التي طرحت للتوقيع خالل

. 1993ديسمبر /أول  كانون29 دولة، حيز التنفيذ في 183  وصدقت عليها منذ ذلك الحين1992

خالل الحفاظ على موائلها وعن  تلزم االتفاقية البلدان بحماية الفصائل النباتية والحيوانية من

يناير / الحيوي في كانون ثان وقد تم إقرار بروتوكول قرطاجة لألمان. طريق وسائل أخرى

إلى تقليل المخاطر الناجمة عن  وهو بروتوكول يرمي بلداً بالتصديق عليه، 17، وقام 2000

الحدود، كما يهدف إلى ضمان االستخدام اآلمن  انتقال الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثياً عبر

حالياً بصدد مناقشة القضايا المتعلقة بالتشارك في ثمار  وأطراف االتفاقية. للتكنولوجيات الحيوية

  3).موقع األمم المتحدة( بلدان منشئهم يالموارد الوراثية مع مواطن

أما في األردن تم االلتزام بحماية البيئة بوضع العديد من التشريعات لمنع التلوث وتدمير 

، واعتماد 1991الموائل وحماية الحياة البرية، وشمل هذا اعتماد اإلستراتيجية الوطنية للبيئة عام 

، وإنشاء وزارة 1996ة العامة لحماية البيئة عام ، وإنشاء المؤسس1995قانون حماية البيئة عام 

، باإلضافة إلى ذلك قامت الحكومة األردنية بالمصادقة على عدد من االتفاقيات 2003البيئة عام 

االتفاقية الدولية للتنوع الحيوي، واالتفاقية اإلقليمية لحفظ بيئة : الدولية المتعلقة بالبيئة وتشمل

                                                
  3 html.2fact/media/wssd/conferences/arabic/org.un.www://http  
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: ن أهم أهداف االتفاقية الدولية للتنوع الحيوي ما يليوم. البحر األحمر وخليج عدن

  )5ص:2003اإلستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، (

  .حفظ التنوع الحيوي "-

  . االستعمال المستدام للموارد الحيوية-

  ". المشاركة العادلة والمتساوية في المنافع الناتجة عن استعمال الموارد الوراثية-

تواجه التنوع الحيوي في األردن ناتجة عن مسببات متعلقة فمعظم األخطار التي 

باألنشطة اإلنسانية والتنمية، وذلك باشتهار األردن عبر التاريخ بالغابات والنباتات والحيوانات 

المتنوعة، فكان هناك عدة أسباب أدت إلى تراجع التنوع الحيوي منها الصيد الجائر وامتداد 

وزارة البيئة، (موائل البرية مما أدى إلى انقراضها التنمية والعمران على حساب ال

  )146ص:2009

   الطاقة-9

تعد الطاقة من الموارد الطبيعية التي يمكن استغاللها لصالح البشرية، فهي تقوم بإدارة 

كافة أنشطة اإلنسان المختلفة، وتعتبر الطاقة مقياساً لقدرة الدولة االقتصادية وتقدمها العلمي 

السعدني، (قيها الحضاري، ومؤشراً لرفاهية وحسن أحوال الشعوب والمجتمعات والتكنولوجي ور

ويندرج تحت مفهوم الطاقة كل ما له عالقة بمصادر الطاقة، وإنتاج ). 103ص:2007عودة، 

الطاقة واستهالكها، وحفظ موارد الطاقة، فتعرف الطاقة على أنها المقدرة على القيام بعمل ما 

  ).189ص:2010الكايد، (

  :فتقسم مصادر الطاقة إلى

 )الطاقة البديلة(مصادر الطاقة المتجددة 
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وهي الطاقة التي تتجدد تلقائيا، وال يمكن أن تتعرض للنفاذ أو النضوب، فهي طاقة نظيفة وغير 

ملوثة للبيئة، وتعتبر من مصادر الطاقة المرغوب فيها بيئيا واقتصاديا ومستقبليا، فبدأت هذه 

، وأثناء 1973زخم الكبير من االهتمام في أعقاب أزمة النفط العالمية عام الطاقة تحظى بهذا ال

). 106ص:2007الدبوبي، (الحرب العربية اإلسرائيلية، باإلضافة إلى زيادة التلوث في العالم 

    :واهم مصادر الطاقة المتجددة

وتوليد الرياح  الطاقة الشمسية والتي تقوم مقام الطاقة األم ألنها تقوم بتسخين سطح األرض -

وتصريفها، وتدفع دورة تدوير المياه، وتنمي النباتات وتطعم الحيوانات، فتعتبر الطاقة الشمسية 

طاقة نظيفة جدا ومالئمة بيئيا وغير ملوثة لكنها تحتاج إلى استخدام مساحات كبيرة لتركيز أشعة 

السخانات الشمسية التي فيمكن استخدام الطاقة الشمسية بتقنية ). 195ص:2010الكايد، . (الشمس

تحتوي على أنابيب من النحاس أو األلمنيوم فيتم استخدام الماء أو الهواء المسخن لنقل الحرارة 

باإلضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية من خالل . إلى مواقع االستخدام من منازل ومستشفيات

ختلفة، ومشاريع تحلية المياه الخاليا الشمسية في أمور كثيرة كتوليد الكهرباء لالستخدامات الم

  ).109ص-106ص: 2007السعدني، عودة، (الملحة من البحار 

وهي الطاقة المولدة من قوة اندفاع المياه سواء كان هذا االندفاع نتيجة :  الطاقة الكهرومائية-

تساقط األمطار أو من الشالالت، أو اصطناعيا كما هو الحال في السدود، وتشكل الطاقة 

الدبوبي وآخرون، %(7ئية اكبر مصادر الطاقة المتجددة استخداما بنسبة الكهروما

  .أي حوالي ربع إنتاج الكهرباء في العالم). 106ص:2007

% 2من المعروف أن الشمس هي مصدر طاقة الرياح، وقدر العلماء أن حوالي :  طاقة الرياح-

طاقة الرياح بشكل مثالي يجب وحتى يتم استخدام . من الطاقة الشمسية  تتحول إلى طاقة الرياح
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أن تكون بسرعة مناسبة، فكانت هولندا أول من استخدم طاقة الرياح في إدارة وتشغيل طواحين 

ومن أهم عوائق استخدام طاقة الرياح هو عدم انتظام ). 111ص:2007السعدني، عودة، (الهواء 

رة تبعا لتغير الرياح من سرعة الرياح مما يجعلها مصدرا متقطعا للطاقة، ومصدراً متغير القد

  ).109ص:2007الدبوبي وآخرون، (وقت آلخر 

 سيجري اإلعداد إلقامة مشروع بناء محطة طاقة الرياح في 2009وفي األردن عام 

منطقة الكمشة، وأهم ما جاء في هذا المشروع هو مضاعفة قدرة محطات الرياح بحيث تصل 

، 13844، العدد2008صحيفة الرأي،  (2050ميجاواط في عام 600القدرة اإلجمالية فيها الى

  ).40ص

أي االرتفاع واالنخفاض الدوري لمياه البحار والمحيطات، ويمكن استخدام : طاقة المد والجزر-

هذه الطاقة في توليد الكهرباء، ببناء سد مثال يفصل بين شاطئ البحر وبين المنطقة التي يمكن 

  ).113ص:2007ودة، السعدني، ع(أن يغطيها الماء عند حدوث المد 

من الكهرباء التي يتم توليدها % 17تعمل الطاقة النووية على تزويد ما يقارب :  الطاقة النووية-

حول العالم، وبالرغم من أن محطات الطاقة النووية ال تنتج ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة 

طاقة عبر المحطات النووية إال أن القلق الكبير من النفايات المشعة التي تنتج عند توليد ال

  ).189ص:2010حسن، (لحاجتها إلى فترة طويلة جدا حتى تنطفئ 

 )الملوثة(مصادر الطاقة غير المتجددة 

هي الموارد التي ال يمكن أن تتجدد إذا ما تم استنزافها، الن تكونها في الطبيعة كان بطيئاً 

الفحم والغازي الطبيعي (وريجداً باإلضافة إلى أن كمياتها محدودة، مثل الوقود االحف



 45

سهاونة وآخرون، (، ومختلف أنواع المعادن )اليورانيوم(، والوقود النووي )والنفط

  :واهم مصادر الطاقة غير المتجددة). 306ص:2002

عبارة عن سائل كثيف، قابل لالشتعال، بني غامق أو بني مخضر، يوجد في الطبقة العليا : "النفط

ص :2010الكايد، (يتكون من خليط معقد من الهيدروكربونات ، فهو "من القشرة األرضية

191.( 

يعد الفحم أكثر مصادر الطاقة المستخرجة وفرة واقلها تكلفة وهو األكثر استعماال لتوليد :  الفحم

، واعتماد 1910 وحتى عام 1850الكهرباء، فكان الفحم أساس الطاقة للثورة الصناعية منذ عام 

اكبر أدى إلى زيادة الفترة التي يدوم فيها الفحم، وتسيطر دولتان على الدول على النفط بشكل 

سهاونة وآخرون، (نصف إنتاج الفحم في العالم وهما الواليات المتحدة األمريكية والصين 

 ).310ص:2002

يعتبر من أنقى أنواع الطاقة نتيجة لكمال عملية االحتراق وسهولة ورخص : الغاز الطبيعي

الكايد، (ه، ولكنه يحمل بعض األخطار أثناء عملية التنقيب والنقل التخلص من نفايات

 ).195ص:2010

ويمكن في النهاية تلخيص معضلة الطاقة في األردن باالعتماد شبه الكامل على 

الطاقة المستوردة ذات التكاليف العالية التي تؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للدولة 

  ).42ص:2009 وزارة البيئة،(وتلويث البيئة 

  

  

 



 46

   النفايات وطرق تدويرها-10

 كاف في  النفاياتجمعاهتمام متزايد في األردن، فنظام  بتحظىإدارة النفايات الصلبة 

األردن  فالنفايات المجمعة ال تفصل و،لنائية أو غير موجود في المناطق اقليالًالمدن ولكنه يعتبر 

  .مواقع للتخلص من النفايات الخطيرةيفتقر إلى 

  :فاهم أنواع المخلفات أو النفايات هي

ويتطلب هذا النوع من النفايات طريقة معينة للتعامل معها ألنها تمثل تهديدا :  مخلفات خطرة-

حقيقياً في حياة اإلنسان، فتتوقف قابلية هذه المخلفات حسب اشتعالها، وحسب تفاعلها ومدى 

والقلويات وغيرها من المواد الكيميائية سميتها، ومن أمثلة النفايات الخطيرة بقايا األحماض 

  ).210ص:2007السعدني، عودة، (المختلفة 

أية أشياء لم يعد لها قيمة أو استخدام ويشكل بقاؤها في البيئة " وتعرف بأنها : مخلفات صلبة-

أخطارا على اإلنسان والحيوان والنبات، فتتكون هذه النفايات الصلبة من قمامة المنازل والفنادق 

الدبوبي (مصانع ومخلفات عمليات الهدم، وأتربة الشوارع والفضالت الزراعية والحيوانية وال

  ).207ص:2007وآخرون،

كل ما يتخلف عن المستشفيات والمعامل الطبية وبنوك الدم والحقن المختلفة :  مخلفات طبية-

  .وأنسجة وأعضاء الجسم المزالة جراحيا

عن عمليات توليد الطاقة النووية، وتصنيع األسلحة وهي المخلفات الناتجة :  مخلفات مشعة-

  ).211ص:2007السعدني، عودة، (النووية، والوقود النووي لمحطات توليد الطاقة 
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بقايا األطعمة، الزجاج، الخشب، مخلفات المباني، المعادن : ومن أنواع النفايات الصلبة

مواد البالستيكية،السيارات الخردة، ،ال)الخ...جرائد، ورق، مجالت (المختلفة، المنتجات الورقية 

  ).167ص:2009الرفاعي، (

النفايات المنزلية، النفايات الصناعية، : ومصادر النفايات الصلبة عديدة وكثيرة ومنها

الدبوبي (النفايات الناتجة عن معالجة المياه العادمة، نفايات الهدم والبناء  النفايات الزراعية،

  ).210-208ص ص :2007وآخرون، 

وللتخلص من النفايات بشكل عام هناك طرق كثيرة يمكن استخدامها ومعالجة النفايات 

عن طريقها لتصبح بشكل أو بآخر مصدر مفيداً ومجدياً اقتصادياً بدال من مصدر ملوث وعديم 

  :النفع لإلنسان والبيئة ومن ابرز هذه الطرق

  )التدوير( إعادة التصنيع -

عملية إعادة تصنيع واستخدام المخلفات، سواء ) "337ص:2010حسن، (فيعرف التدوير بأنه 

المنزلية أو الصناعية أو الزراعية، وذلك للتقليل من تراكم تلك النفايات في الطبيعة، وتتضمن 

تلك الطريقة عن طريق عملية تصنيف لتلك النفايات أي هل هي نفايات ورقية أو معادن أو 

ة على أساس أنها مادة خام، ثم يتم إعادة تصنيع كل الخ،ثم يتم فصل كل ماد...زجاج أو أطعمة 

  . مادة على حدة

كما ورد في األجندة % 3.3بلغت نسبة التزايد في كمية النفايات الصلبة ما يقارب 

الوطنية، وبزيادة أعداد السكان تتزايد أنماطهم االستهالكية، فكانت الحاجة ملحة إلى القيام بعملية 

أجرى من دراسات فنسبة النفايات التي تدخل في عملية التدوير هي وحسب ما . تدوير للنفايات
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وزارة (نفايات زجاجية % 2نفايات معدنية، % 2نفايات بالستيكية، % 11نفايات ورقية، 23%

  ).134-133ص ص : 2009البيئة، 

وتعد طريقة إعادة تدوير النفايات الصلبة من أهم الطرق وأكثرها أمانا على البيئة ألنها 

من استنزاف الموارد الطبيعية، وال بد من اإلشارة هنا إلى أن الحل لمشكلة النفايات الصلبة تحد 

في األردن تقوم في المقام األول بتنظيم برامج توعية بيئية وإعالمية لتشجيع المواطنين على 

الكتب أو القيام بهذا األمر، ويبدأ التعليم والتوعية من سن الطفولة بتعليم األطفال مثال عدم رمي 

األوراق التي ال يردونها بل يقومون بالتبرع بها أو وضعها في صناديق وإرسالها إلى الجهات 

  ).214ص:2007الدبوبي وآخرون، (المعنية لتقوم بإعادة تصنيعها واالستفادة منها مرة أخرى 

   المحميات الطبيعية-11

و الداخلية تتميز بما مساحة من األرض أو المياه الساحلية أ:" وتعرف المحمية بأنها

تضمنه من كائنات حية نباتية أو حيوانية أو اسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية 

  )15ص:2000 دعبس،(أو جمالية أو سياحية 

 الموزعة على امتداد المحميات الطبيعية ومحميات فتحتل المناطق المحمية في األردن

ة، مرتبة أعلى من المستوى العالمي اإلجمالي مقارنة بدول الغابات والسهول والمتنزهات الوطني

اء محميات طبيعية بهدف حماية الطبيعية في عام بإنشفقد بدأت المبادرات في األردن  .المنطقة

 المغفور له الملك الحسين بن طالل بإعداد برنامج وطني إلنشاء ة، بطلب من جالل1965

ها والعمل بها كانت محمية نت مقترحة إلنشائن، فأول محمية كامحميات طبيعية في األرد

  ).153ص:2009وزارة البيئة، ( لكنها أغلقت بعد ذلك 1968 األزرق عام 
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-16ص ص :2000دعبس، : (وتكمن أهمية إنشاء المحميات الطبيعية بشكل عام إلى

17.(  

  . على تواجدها تعد مستودعاً أو مخزوناً طبيعياً ومناسباً لبيئة الحيوانات والنباتات للمحافظة-

تعد بمثابة عملية تنموية شاملة تربط اإلنسان ببيئته وتعرفه على أهمية وجود الحيوان والنبات -

  .في الطبيعي بشكل مستمر

  :أما عن المحميات الطبيعية المقامة في األردن فاهمها وأشهرها فهي كالتالي

ة الزرقاء شمال المملكة تقع محمية الشومري في محافظ:  محمية الشومري لألحياء البرية-1

 فتبلغ مساحة المحمية 1975وتعد هذه المحمية من أوائل المحميات التي أنشئت في األردن عام 

  )1ص:1995أبو جعفر، ( ألف دونم 300.000 ألف دونم وسيتم توسعتها لتصبح 22تقريبا 

 إلى حافة وأنشئت المحمية بهدف توفير بيئة آمنة ومالئمة لحيوان المها العربي الذي وصل

االنقراض مع علميات الصيد الجائر، فتعتبر من أوائل المحميات على المستوى العربي التي 

 تنوعاً نباتياً في المحمية 193تولي حيوان المها العربي هذا االهتمام والحماية، وتم تسجيل 

  ).154ص:2009وزارة البيئة، (

ن 1978محافظة الزرقاء وتأسست عام تقع محمية األزرق كذلك في :  محمية األزرق المائية-2

وتميزت بخصائص فريدة جعلت منها واحة متميزة في قلب الصحراء، وتقع محمية األزرق 

وزارة ( كم مربع تقريبا 12على مقربة من محمية الشومري، وتبلغ مساحة المحمية حوالي 

ج عن زيادة ولكن تعرضت تلك المحمية للخطر بسبب نقص المياه النات) 155ص:2009البيئة، 

  ).250ص:2000دعبس، (ضخه إلى مدينتي عمان واربد مما هدد هذه المحمية بالجفاف 
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 لحماية النظام البيئي الفريد لحفرة 1987تأسست المحمية عام :  محمية الموجب الطبيعية-3

وتتميز هذه المحمية بأنها اخفض محمية على وجه ) وادي األردن، البحر الميت(االنهدام 

تقع تلك المحمية ضمن المرتفعات الوسطى من الجزء الجنوبي لوادي األرض، وتم ف. األردن

 أنواع من 10 نوع نباتي في المحمية، أما التنوع الحيوي فقد تم تسجيل 500تسجيل أكثر من 

  ).155ص:2009وزارة البيئة، (الثدييات 

افظة الطفيلة ، ، وتقع محمية ضانا في مح1993تأسست عام :  محمية ضانا للمحيط الحيوي-4

كم مربع ، ومن أهم األنشطة الموجودة في المحمية أنها تعتبر نموذجا في 292وتبلغ مساحتها 

دمج الحماية والتنمية بتنفيذ أهداف التنوع الحيوي فيها، باإلضافة إلى بناء نزل بيئي يستخدم 

فهدف ). 156ص:2009وزارة البيئة، (الطاقة الشمسية والشموع عوضاً عن استخدام الكهرباء 

إنشاء المحمية هو تطوير السياحة البيئية وتطوير الحياة االقتصادية واالجتماعية للسكان المحليين 

  ).252ص:2000دعبس، (وحماية التنوع الحيوي فيها 

   البيئة والتنمية المستدامة-12

 مبيا والمنتدى االقتصادي مؤشر االستدامة البيئية عن جامعة كولو2001يصدر منذ عام 

ى قدرة الدولة على حماية البيئة والمحافظة عليها من العالمي، وهذا المؤشر يعمل على معرفة مد

 على مستوى العالم ضمن 84 المركز 2005خالل عدة محاور، فاحتل األردن في مؤشر عام 

  .)190ص:2009وزارة البيئة،  (2001 مرتبة منذ العام 12 دولة فتقدم 146

مية المستدامة ألول مرة في اإلستراتيجية العالمية لحفظ الطبيعة تم اقتراح مبادئ التنلقد 

)WCS ( وتمت اإلشارة في هذه اإلستراتيجية إلى دور التنمية في استدامة الغالف 1980عام ،

تم إعطاء التنمية 1987عام ) مستقبلنا المشترك(ومن خالل تقرير لجنة . الجوي االيكولوجي
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توفير احتياجات "  وأصبح أكثر تداوال والذي نص علىاًرالمستدامة تعريفا اخذ رواجا كبي

االسكوا، (" الحاضر من دون تعريض قدرة األجيال المستقبلية على توفير احتياجاتهم للخطر

  ).48ص:2005اليونسكو، 

مع بداية القرن الواحد والعشرين، نرى أن تحقيق التنمية المستدامة أصبح مؤشرا رئيسيا 

كالبعد السياسي، االقتصادي، : بحت أبعاد التنمية تمثل ابعاداً مختلفةالستمرار البشرية، وأص

واهم بعد أو قضية يمكن أن تواجهها التنمية هو قضية الحفاظ على البيئة . الخ... الثقافي، البيئي 

وحمايتها من اجل األجيال القادمة في ظل الظروف االقتصادية واالستهالكية والرفاهية التي 

  .ارد الطبيعية دون إدراكتعتدي على المو

البيئة : وبشكل عام فان التنمية المستدامة تحتوي على ثالثة مكونات رئيسية وهي

والمجتمع واالقتصاد، فهي مترابطة ومتداخلة وغير منفصلة عن بعضها بعضا، وعلى سبيل 

ادره المثال فان المجتمع الثري والسليم صحيا يعتمد على بنية سليمة في توفير الغذاء من مص

. النظيفة والصحية، باإلضافة إلى ماء الشرب النظيف وتنفس الهواء النظيف غير الملوث

  ).14ص:2009جامعة البلقاء التطبيقية، (

وللداللة على أهمية ربط البيئة بالتنمية المستدامة أوال وجود جمعيات ومؤسسات غير 

ا فمن أهم المنظمات غير الحكومية ربحية تعنى بحماية البيئة وتنميتها وتطويرها والمحافظة عليه

  )195ص:2009وزارة البيئة، : (في األردن  التي تهتم بهذا األمر هي

 ومن أهم األعمال التي تقوم بها لحماية 1960 الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تم تأسيسها سنة -

يعية، الحفاظ على تنظيم الصيد، تعزيز الوعي البيئي في مجال المحافظة على الموارد الطب:البيئة

  .التنوع الحيوي، تطوير السياحة البيئية
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:  ومن أهم األعمال التي تقوم بها لحماية البيئة1988 جمعية البيئة األردنية تم تأسيسها سنة -

إعادة تدوير المخلفات الصلبة والتربية، تحديد مشكالت التلوث البيئي ووضع حلول لها، العمل 

  .ةعلى تحقيق التنمية المستدام

 ومن أهم األعمال التي تقوم بها لحماية 1995 جمعية أصدقاء البيئة األردنية تأسست سنة -

  .خلق جيل واع بيئيا، تطوير برامج اإلنتاج الصناعي األنظف: البيئة

 ومن أهم األعمال التي 1990الجمعية األردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية تأسست سنة -

مكافحة التصحر، المحافظة على الغطاء النباتي، التوعية البيئية، تنمية :تقوم بها لحماية البيئة

  .إنتاجية الثروة الحيوانية
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  اإلعالم البيئي التنموي: ثالثا

حققت حمالت التوعية واإلعالم البيئي في األردن الكثير من النجاح منذ بدايـة مرحلـة               

 أن الـوعي    4 الماضي، ويرى الحميدي   الوعي البيئي والتنظيم المؤسسي في الثمانينيات من القرن       

 بعـد إنـشاء      األردنيـة  البيئي بالنسبة لحماية البيئة والمحافظة عليها قد بدأ في الصحف اليومية          

، وبعد إلحاق فرقة من األمن العام تسمى باإلدارة الملكية لحماية الطبيعة            2003وزارة البيئة عام    

 وتنفيـذ  لضارب لوزارة البيئة فـي المخالفـات    لتكون الذراع ا   2006 عام   أو الشرطة البيئية بها   

   5. الشبولالعقوبات كما قال

: ويعد اإلعالم البيئي جزء ال يتجزأ من اإلعالم المتخصص الذي يتمثل في النقاط التالية             

  ).18ص:1997عمر، (

إن اهتمام الباحثين في اإلعالم بدراسة اإلعالم المتخصص هو في واقع األمر االهتمام بدراسـة               

ة االستفادة من التقنية والحرفية والخبرة اإلعالمية في نشر الثقافة والمعرفة بمختلف فـروع              كيفي

  .العلوم والفنون واآلداب

إن دراسة اإلعالم المتخصص كنشاط إعالمي معلوماتي هو في واقع األمر دراسة ألحـد أهـم                

 .وظائف اإلعالم المتمثلة في التثقيف ومعرفة األفكار والمعلومات الجديدة

إن اهتمام وسائل اإلعالم المختلفة باإلعالم المتخصص جاء نتيجة التطورات الكبيرة التي شهدها             

  .العالم في مختلف المجاالت، تلبية الهتمامات الناس

إن معرفة المصادر الموثوقة التي يجب أن يستقى منها الموضوع هي من اكبر التحديات              

ت المصادر من هيئات حكومية إلى مراكـز أبحـاث          التي تواجه اإلعالم البيئي، بسبب تعدد جها      

                                                
  ظھرا12.00 في مقر الجریدة الساعة 6/7/2011مقابلة مع الصحفي طارق الحمیدي، جریدة الرأي، یوم الثالثاء بتاریخ  4
 في مقر الوزارة الساعة 22/6/2010 مع الناطق اإلعالمي لوزارة البیئیة األردنیة السید عیسى الشبول، یوم الثالثاء بتاریخ مقابلة 5

  ظھرا11.00
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إلى مؤسسات علمية إلى منظمات غير حكومية وغيرها، واختالف أنماط جمع البيانات تختلـف              

باختالف المصادر وأهدافها، كل هذه األمور تجعل من الصعب الوصول إلى المصادر الموثوقـة       

  ).5ص:2005االسكوا، اليونسكو، (بسهولة ويسر 

المشكلة في الماضي هي من قلة األخبار البيئيـة، فـان المـشكلة اآلن فـي                ولما كانت   

كثرتها، بسبب المشاكل البيئية الكثيرة والقضايا المتنوعة، فاألخبار الموثوقة شـيء واإلشـاعات             

عن موضوع علمي كالبيئة أمر أخر، وبسبب تطور التكنولوجيا وكثرة الوسائل اإلعالمية التـي              

رد على أي معلومة في وقت يريد وساعة يريد أصبحت المعلومات غيـر    يمكن أن يحصل بها الف    

  ).3ص: 2006صعب، (مترابطة وينقصها التوثيق والتحليل 

فاإلعالم البيئي مصطلح مركب بين مفهومين هما اإلعالم والبيئة، فاإلعالم هو الترجمة 

لبيئة هي كل الظروف الموضوعية والصادقة لألخبار والحقائق اآلنية وتزويد الجماهير بها، وا

  ).11ص:1996القضاة، (والعوامل التي تحيط باإلنسان سواء كانت كائنات حية أم جمادات 

  :واتسم التناول اإلعالمي للقضايا البيئية بخاصيتين أساسيتين  

 التركيز على الرسالة اإلعالمية المتخصصة محدودة االنتشار، والتي تخاطب فئة المثقفين -1

ين بدراسة هذه الموضوعات دراسة تخصصية ومن ثم بدأت المجالت والعلماء المعني

المتخصصة بالظهور، وبالتعليق على هذه النقطة وجدت الباحثة أن هذا األمر خاطئ من خالل 

مناقشة تساؤالت الدراسة التي سترد في الفصل القادم بان نسبة الموضوعات التي كانت موجهة 

 كانت أكثر من نسبة 2008ت البيئية لعينة الجرائد لسنة للجمهور العام في القضايا والمشكال

  .الموضوعات الموجهة للجمهور الخاص من نفس العينة
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 اهتمام وسائل اإلعالم الواسعة االنتشار بالتغطية اإلعالمية اإلخبارية في األساس -2

 التي تقع بالمؤتمرات والبحوث المعنية بالقضايا البيئية باإلضافة إلى نشر الحوادث والكوارث

  ).13ص:1966القضاة، (

ويلعب اإلعالم البيئي دوراً كبيراً في بذل الجهد المتواصل إلعالم الجماهير بالقضايا 

  ).72ص : 1997عمر، : (التي تهمهم عن محيطهم ومن أهم أدواره

  . إثارة انتباه المواطنين للقضايا البيئية-1

  . الخاطئة تجاه محيطهم خلق وعي عند الجماهير من اجل تصحيح سلوكياتهم-2

  . توفير المعلومات والبيانات الالزمة المتعلقة بالبيئة بشتى أشكالها وألوانها-3
  

ولتحقيق التأثير المطلوب في الرسالة اإلعالمية البيئية ال بد من إيجاد مقومات نجاح 

: 2004وة، عج: (لهذه الرسالة كما في الرسائل اإلعالمية غير العلمية ومن أهم مقومات النجاح

  ).131ص

 زيادة قدرة هذه الرسائل على التأثير واإلقناع بأنماط سلوكية جديدة وتغيير أنماط سلوكية -1

  .سائدة

 توفير اإلمكانات المادية والفنية الالزمة لتبنى األنماط السلوكية الجديدة وتغيير األنماط -2

  .السلوكية الضارة بالبيئة

  .البيئة وتشديد العقوباتتطبيق القوانين الخاصة بحماية -3

  . االهتمام بالتربية البيئية في المدارس والجامعات-4
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  ).155-154ص ص :2008محمود، : (ومن أهم أهداف الصحافة البيئية ما يلي

كشف نواحي اإلجادة والقصور في أداء المؤسسات والهيئات المعنية بسالمة وشؤون البيئة سواء 

  .اشرةكانت مسؤوليتها مباشر أو غير مب

تعريف المواطن بحقوقه البيئية التي يجب أن يتمسك بها كحق مشروع بموجب القوانين 

والقرارات الرسمية، وكذلك الواجبات التي يتحتم عليه القيام بها للحفاظ على سالمة البيئة 

وصيانة مواردها ليبقى على أفضل صورة لألجيال القادمة ومؤديا دوره المطلوب منه في التنمية 

 .ستدامةالم

التصدي لألنشطة التي تؤدي إلى هدر الموارد الطبيعية سواء كانت أنشطة بشرية جائرة، أو ما 

 .تقوم به المؤسسات الحكومية واالستثمارية كالصناعات الملوثة للبيئة

إبراز نتائج البحوث العلمية والخبرات المكتسبة والتجارب الناجحة لالستفادة منها في برامج 

 .يئي الهادفة إلى الرقي بمستوى البيئة ودرء أخطار سلبياتهااالهتمام الب

تعمل الصحافة البيئية على صقل قدرات ومهارات الكوادر العاملة في مجال البيئة سواء 

بالمؤسسات الحكومية أو الجمعيات األهلية عن طرق عرض كل ما يستجد على الساحة البيئية 

  .من تطورات

ة، وهي مدونة إخبارية تحليلية حول التكامل بين البيئة وفي مدونة مرصد البيئة العربي

واالقتصاد والعلوم في العالم العربي وهي من المدونات الرائدة والمتخصصة في مجال البيئة 

كان هناك مقال بقلم مؤسسها السيد باتر وردم يتحدث فيه عن صعوبة تحديد هوية خاصة 

حتاج إلى مؤسسات إعالمية خاصة بها وأنماط لإلعالم البيئي األردني، فالهوية اإلعالمية ت

إعالمية احترافية، ووجود قاعدة من الصحفيين المتخصصين بشؤون البيئة، وكل هذه العوامل 
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فمشكلة اإلعالم البيئي في األردن مرتبطة بمشكلة اإلعالم العلمي بشكل . غير متوفرة في األردن

كون له عالقة في التوعية البيئية وباعتبار عام، فيرى وردم أن االرتباط في الشؤون البيئية ي

  .اإلعالم من أهم وظائفه التوعية والتثقيف والتوجيه فيأخذ على عاتقه هذه المهمة

مرصد البيئة : (وأضاف الكاتب أيضا مشاكل تتعلق باإلعالم البيئي منها ما يلي

  6).العربية

  .أطرها العلميةصعوبة وجود إعالميين بيئيين متخصصين ملمين بقضايا البيئة و

 .ضعف أداء المنظمات غير الحكومية المعنية باإلعالم البيئي

ضعف اهتمام المسؤول وصاحب القرار اإلعالمي في المؤسسات اإلعالمية بالبيئة واعتقادهم 

 .بعدم اعتبارها أولوية إعالمية

فون ما هي عدم وجود إطار معرفي حقيقي للبيئة في وسائل اإلعالم، فمعظم اإلعالميين ال يعر

 .القطاعات التي تندرج تحت البيئة

 .وجود صعوبة تقنية لدى اإلعالميين في تبسيط المعلومات البيئية

العجمي، : (فمفهوم التنمية المستدامة في المجال البيئي يتضمن عدة أمور منها

  ).22ص:1992

  .هاالوفاء بحاجات الحاضر دون الحد من قدرات أجيال المستقبل على الوفاء بحاجات

اإلدارة الواعية للمصادر المتاحة والقدرات البيئية، وإعادة تأهيل البيئة التي تعرضت للتدهور 

 .وسوء االستخدام
                                                

6 http://www.arabenvironment.net  
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 .وضع أهداف سياسات البيئة والتنمية النابعة من الحاجة إلى التنمية القابلة لالستمرار

م المتحدة للبيئـة    وتم عمل استطالع بيئي للرأي العام العربي، بالتعاون مع برنامج األم          "

لبنان، سـوريا، األردن،    :  دولة عربية وهي   18وجامعة الدول العربية، شارك فيه مواطنون من        

فلسطين، العراق، السعودية، الكويت، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، عمان، البحرين، الـيمن،            

  ).53ص:2005 االسكوا، اليونسكو،: (مصر، السودان، المغرب، تونس، وليبيا، تبين ما يلي

 .من المشاركين رأوا أن الوضع البيئي يسير نحو األسوأ% 85

 .رأوا أن هناك خطراَ حقيقياً على صحة األجيال المقبلة% 94.8

 .اعتبروا أن اإلنسان هو المسبب الرئيسي لتردي أوضاع البيئة% 97.8

 .دعوا إلى اعتبار الحفاظ على البيئة لألجيال المقبلة أولوية كبرى% 96.6

 .رأوا أن الدور الرئيسي في حماية البيئة يؤول إلى الحكومات% 95.2

 .رأوا أن هناك دوراً رئيسياً في حماية البيئة يضطلع به األفراد% 82.5

 .قالوا أن على الحكومات القيام بدور أفضل لوقف تدهور البيئة% 97.1

 .دعوا إلى فرض قوانين اشد صرامة للحفاظ على البيئة% 92.5

  ." دوا قبوالً لفرض ضرائب بيئيةاب% 77

ولعل هذه النتائج تشير إلى الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به اإلعالم البيئي 

وصوالً إلى إيجاد أوضاع بيئية أفضل، وذلك من خالل دوره في التأثير على تغيير توجهات 

لبيئي وبيان األفراد نحو محيطهم الذي يعيشون فيه مع مرور الوقت، من خالل غرس الفكر ا

فهو استخدام كافة ) "63ص:2004حجاب، . (أهميته في وعي األفراد نحو محيطهم وبيئتهم

لتوعية اإلنسان وتزويده بكافة ) المسموعة، المرئية، المكتوبة(وسائل اإلعالم المختلفة 

  ".المعلومات التي من شأنها أن تسهم في المحافظة على سالمة المحيط البيئي الذي يعيش فيه
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بما أن البيئة أو اإلعالم البيئي بحد ذاته فرع من فروع اإلعالم التنموي، فان و

مفهوم التنمية المستدامة في جميع المحافل والمؤتمرات يناقش الحاجة القتصاد حديث ال يؤذي 

البيئة، الن االقتصاد الحالي مبني على أسس تتعارض مع مقومات البيئة السليمة، مما يضعف 

جيال القادمة إلحداث تغييرات جذرية في أنماطهم الحياتية تساعدهم في تحقيق الفرص بوجه األ

  ).83ص:2006أبو عين، (حياة أفضل 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن على اإلعالم مسؤولية كبيرة في وضع الشأن البيئي 

صعب، : (ضمن إطار التنمية المتكاملة، فغالبا ما يحص تدمير البيئة على ثالثة مستويات

  ).50-49ص ص :1997

األفراد الذين في سعيهم وراء كسب الرزق والبقاء، يقومون بتدمير البيئة من خالل قطع الغابات 

  .على نحو عشوائي الستعمالها وقودا، فتنقرض الغابات وتمتد الصحراء

الصناعات التي تضع زيادة اإلنتاج والربح السريع هدفاً رئيسياً، فتسعى إلى تحقيق هذا عن 

 .ض تكاليف اإلنتاج، بما ينطوي عليه من استنزاف للموارد وإهمال لمشاكل التلوثطريق خف

الحكومات التي من خالل سعيها إلى حل مشاكل شعوبها اآلنية، تعتمد برامج التنمية واإلصالح 

مثال بإقامة سد مائي قد يكون غير مالئم . ذات المردود السريع، من دون االعتبار للشأن البيئي

 . حرمان مناطق أخرى من المياه مثال أو حتى القضاء على الحياة البيولوجيةفيؤدي إلى
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  الدراسات السابقة: رابعا

ولت الوضع البيئي بالتحليل ايتناول هذا الجزء الدراسات العربية واألجنبية التي تن

ر منها وغير المنشووالتفسير من رسائل ماجستير ودكتوراة وتقارير ودراسات وأبحاث المنشور 

  :يقة تصاعدية من األقدم إلى األحدثمرتبة بطر

 الدراسات العربية

أولويات المشكالت البيئية العالمية لدى طلبة الجامعـات        " بعنوان) 1990(ا شعبان   ليديدراسة  

 "األردنية ومصادر معلوماتهم عنها

 وخلصت الدراسة إلى أن ابرز المشكالت التي يعاني منها الطلبة هي مـشكلة نقـاء                -

واء ومشكلة الجوع العالمي ومشكلة الموارد المائية ومشكلة أزمة الطاقـة ومـشكلة             اله

  .استعمال األراضي الزراعية

 أظهرت الدراسة أن لدى الطلبة معرفة بجميع  المشكالت باستثناء مـشكلة المـوارد               -

 .المعدنية

 جمهوريـة   دراسة تطبيقية علـى   : اإلعالم وقضايا البيئة  "بعنوان  ) 1991(دراسة سلوى إمام    

  ".مصر العربية

استهدفت الدراسة التعرف على دور وسائل اإلعالم في معالجة قضايا البيئـة وتعريـف         

كمـا اسـتهدفت   . مفـردة ) 12(مفردة من سكان القاهرة، والصفوة ) 20(الجمهور بها من خالل  

اختيار األهرام  الدراسة التحليلية القنوات التلفزيونية الثالث وأربع محطات إذاعية، باإلضافة إلى           

  :، ومن أهم نتائج الدراسة)1990( سبتمبر 4واألخبار وأخبار اليوم من أغسطس حتى 
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احتلت قضية التلوث البيئي االهتمام األكبر بين سائر القضايا البيئيـة حيـث بلغـت نـسبتها                  -

51.1.%  

 المقال ثـم    يليه% 51.9احتل الخبر الترتيب األول بين سائر القوالب الصحفية األخرى بنسبة            -

  .رسائل القراء

  %60.3 نشرت اغلب المواد الصحفية على صفحات داخلية بنسبة -

 تنوع الصور التي صاحبت الموضوعات الخاصة بالبيئـة بـين صـور شخـصية ورسـوم                 -

  .كاريكاتيرية

دراسة تطبيقيـة علـى سـلطنة       : اإلعالم وقضايا البيئة  " بعنوان  ) 1991(دراسة عاطف العبد    

  ".عمان

ت الدراسة التعرف على المشكالت البيئية في وسائل اإلعالم العمانيـة وتحليلهـا           استهدف

والتعرف على آراء عينة من القائمين باالتصال البيئي والشخصيات العامـة والجمهـور حـول               

  :قضايا البيئة ومشكالتها، ومن أهم نتائج الدراسة

قائم باالتصال في ترتيب أهمية      على الرغم من اختالف وجهة نظر الجمهور العام والصفوة وال          -

  .المشكالت البيئية إال أن التلوث جاء في المقدمة

 جاءت الصحف في مقدمة مصادر المعلومات غير العمانية يليها الراديو ثم التلفزيـون، فـي                -

حين جاء التلفزيون في مقدمة المصادر العمانية ثم الراديو وأخيرا الـصحف وذلـك بالنـسبة              

  .للجمهور العام

  

  

  



 62

  ".القضايا البيئية كما تقدمها الصحافة المصرية" بعنوان ) 1992(دراسة عبد المسيح سمعان 

استهدفت الدراسة التعرف على مدى ما تقوم به الجرائد في نشر قضايا البيئة وتعريـف               

المواطنين بها وإكسابهم اتجاهات ايجابية نحوها من خالل تحليل محتوى الجرائد اليومية خـالل              

مفردة مـن   ) 60(وأيضا تطبيق مقياس لالتجاهات البيئية على       ) 1990(حتى  ) 1988 (الفترة من 

  :العاملين بمحافظة الشرقية، ومن أهم نتائجها

 أن قضية التلوث وإهدار الموارد ونقص الغذاء قضايا يجب أن توليها الجرائد عناية وذلك فيما                -

  .يخص مجموعة التعليم األقل

  ".اتجاهات الطلبة الجامعيين في األردن نحو البيئة" عنوان ب) 1993(دراسة آمال الصفدي 

هدفت الدراسة لقياس التباين في اتجاهات طلبة الجامعة األردنية نحو البيئة مـن حيـث               

مصادر المعرفة ومستواها واالستعداد للسلوك وطرح الحلول باختيار عينة عشوائية طبقية تتألف            

 لجمع البيانات واستخدام األساليب اإلحـصائية المناسـبة          حالة باستخدام االستبانة كأداة    992من  

  :لوصف وتحليل العالقات بين المتغيرات المستقلة والتابعة، ومن أهم نتائج هذه الدراسة

 أهمية وسائل اإلعالم في بناء اتجاهات الطلبة ومستوى وعيهم وقد جاء التلفزيون في المرتبـة        -

  .وميةاألولى من حيث األهمية تليه الصحف الي
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دراسـة  : دور الصحف اليومية في تنمية الوعي البيئـي       " بعنوان  ) 1994(دراسة احمد صابر    

 – 1/1/1989خـالل الفتـرة مـن    ) الوفد( تحليلية على صحف األهرام واألخبار والجمهورية    

31/2/1991".  

استهدفت الدراسة التعرف على الدور الذي يمكن أن تقوم به الصحف اليومية في نـشر               

وتنمية الوعي البيئي بين الجماهير وذلك بتحليل مضمون تلك الصحف وكذلك دراسة ميدانية من              

  :أعضاء هيئة التدريس جامعة أسيوط بقنا وعلى العاملين بها وكان من أهم نتائجها

ة في مقدمة القضايا البيئية التي اهتمت بها جرائد الدراسـة، وجـاءت         جاءت قضية تلوث البيئ    -

جريدة األهرام في مقدمة الصحف مساحة في نشر هذه القضايا، تليها جريدة الوفد، ثم األخبـار،                

  .وأخيرا الجمهورية

 نجحت الصحف في تزويد أفراد العينة بمعلومات جديدة عن البيئة، وكشفت الدراسة الميدانيـة          -

شكالت التلوث بمختلف أنواعها والزيادة السكانية في مقدمة المـشكالت التـي يجـب أن          أن م 

  . كبيراًاًتوليها الصحف اهتمام

، دور وسائل االتصال في تغيير الـسلوك اإلنـساني   "بعنوان  ) 1996(دراسة عدنان الطوباسي    

  ".تجاه قضايا البيئة في األردن

التصال في تغيير السلوك اإلنساني تجـاه       هدفت الدراسة إلى التعرف على دور وسائل ا       

القضايا البيئية في األردن، فقام الباحث بتحليل المحتوى لبرامج اإلذاعة والتلفزيون لمـدة عـام               

، وتحليل المحتوى لصحيفتي الرأي والدستور لنفس العام، ومن أهم نتـائج            1995كامل هو عام    

  :الدراسة

شكل عام بالمشكالت البيئية وقلة إسهامها في معالجة         ضعف اهتمام برامج اإلذاعة والتلفزيون ب      -

  .القضايا البيئية المختلفة
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لعلميـة   اهتمام الصحف باألخبار المتعلقة بقضايا البيئة أكثر من تركيزهـا علـى المعالجـة ا               -

الموضوعية لمشكالت البيئة، فاظهر تحليل المضمون أن محتوى صحيفتي الـرأي والدسـتور      

  . مقاال15ً خبرا و643 عام الدراسة بخصوص األخبار بلغ في

اكبر مصدر للمعلومات البيئية عند األفراد هو القراءة والمطالعة يلي ذلك التلفزيون ثم الدراسة              -

  .الجامعية وما قبلها

 "قضايا البيئة في المجالت األسبوعية العامة"بعنوان) 1998(دراسة إبراهيم المسلمي 

  :واستخلصت الدراسة النتائج التالية

 موضوعا صحفيا خاصـا     593 قدمت المجالت األسبوعية العامة طوال سنة الدراسة         -

  .بالبيئة

  .اهتمت المجالت األسبوعية بقضية المياه على وجه الخصوص ثم قضية التلوث-

  .يأتي الخبر في أولوية األنماط الصحفية ثم المقاالت الصحفية ثم األحاديث والتحقيقات-

  .لبيئة في أبواب خاصة ثابتة تنشر األخبار الخاصة با-

 ."المعالجات اإلعالمية لقضايا البيئة المعاصرة" بعنوان) 1998(دراسة محمود عبد الرحمن 

 :واستخلصت الدراسة النتائج التالية

 ازدياد عدد المدركين ألبعاد المشاكل البيئية ودليل ذلك خروج الرسالة اإلعالمية مـن         -

  .الجمهور الخاص إلى العام

  .ة نطاق االهتمام بالتثقيف البيئي المعرفي زياد-

 زيادة اهتمام وسائل االتصال المختلفة بالرسالة اإلعالمية-

 "المعالجة الصحفية لقضية المياه في فلسطين" بعنوان) 1999(دراسة بالل أبو دقة 

  :استخلصت الدراسة النتائج التالية
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  . قضية المياه إهمال صحف الدراسة وهي القدس والحياة الجديدة تناول-

 . استخدمت الدراسة كافة الفنون الصحفية وكان في مقدمتها الخبر-

الوعي البيئي لدى طلبة كليـة الزراعـة فـي الجامعـة            " بعنوان  ) 2000(دراسة ناصر العبد    

  ".األردنية ومصادر معلوماتهم البيئية

ـ              ة فـي  هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة الوعي البيئي لدى طلبـة كليـة الزراع

الجامعة األردنية من خالل معرفة طبيعة اتجاهاتهم نحو البيئة ومعلوماتهم البيئية والتعرف علـى     

مصادر الوعي البيئي لديهم من خالل استخدام مقياس الوعي البيئي، وقام الباحث بتطبيقه علـى               

ة، وكان  طالبا وطالبة عن طريق اختيار عينة عشوائية عنقودي       ) 174(عينة الدراسة المكونة من     

  :أهم نتائج الدراسة

 كانت درجة استفادة الطلبة من الوسائل اإلعالمية كمصادر للمعلومات البيئة كبيرة لكل مـن         -

التلفزيون العربي، مجلة المهندس الزراعـي،  : صحيفتي الرأي والدستور، ومتوسطة لكل من  

دني، صحيفة العرب اليوم،    مجلة الريم، اإلذاعة العربية، مجلة البيئة والتنمية، التلفزيون األر        

  .مجلة رسالة البيئة، اإلذاعة األردنية، صحيفة األسواق

اإلعالم والوعي البيئي دراسة تطبيقيـة علـى وسـائل          " بعنوان  ) 2000(دراسة ناصر الجبر    

 "اإلعالم الجماهيرية في المملكة العربية السعودية وأثرها على الوعي البيئي في المملكة

  . تأثيرا في القضايا البيئية بالنسبة لطائفة المثقفين والمتعلمين الصحافة ابلغتعد -

 المساحة المخصصة للمواضيع البيئية على صفحات الصحف والمجالت، إلـى           صغر -

 .ة الصحف والمجالتوجود صفحة مخصصة للبيئة في غالبيجانب عدم 
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حلي في تنمية الوعي    دور البرامج البيئية بالتلفزيون الم    " بعنوان  ) 2004(دراسة إيمان حسن    

  ".البيئي لدى المراهقين 

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به البرامج البيئية في تنميـة الـوعي                

سنة في إطار نظرية الغرس الثقافي، باإلضافة إلـى اسـتخدام           ) 17-15(البيئي لدى المراهقين    

  :ام نتائجهمون البرامج البيئية، وكان من أهجانب تحليل مض

  %).100( جاءت البرامج البيئية المتخصصة كلها أسبوعية بنسبة -

  . أكدت البرامج البيئية على الجوانب المختلفة للوعي البيئي-

 أولويات قضايا البيئة المحلية في الصحافة البحرينية" بعنوان) 2005(دراسة مها الصباغ 

  :واستخلصت الدراسة النتائج التالية

احلية احتلت صدارة اهتمامات الصحافة البحرينية ثـم اسـتخدامات           البيئة البحرية الس   -

األراضي ثم المياه ثم إدارة المخلفات والنفايات وأغفلت مسألتين مهمتـين همـا الهـواء        

  وعالقة السياحة بالبيئة

ومعظم األنماط الصحفية جاءت على شكل أخبار، ثم رسـائل القـراء، ثـم الحـديث                -  

  .الت والتحقيقات في المرتبة األخيرةالصحفي، والمقاالت والتحلي

 "البيئة في وسائل اإلعالم العربية" بعنوان )2006(دراسة نجيب صعب 

  :فيما يخص األردن استخلصت النتائج التالية

 تنشر المواد البيئية في الصحف اليومية األردنية في الصفحات الداخليـة وصـفحات              -

  .ل الصفحات األخيرةالمحافظات واألخبار البيئية العالمية تحت

  . ال يوجد صفحات بيئية متخصصة في الصحف اليومية األردنية-

  . ينشر الخبر غالبا بال تعليق وال تحقيق-
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  الدراسات األجنبية

 "االختالف في التأثيرات بين الجرائد والتلفزيون" بعنوان) 1992(دراسة سبنسر 

  :وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية

  .راد لتقارير التلفزيون أسرع من تقارير الصحف األف استجابة-

 الصحف أفضل وسيلة إعالمية تقدم معلومات عن األحداث المحتملة الوقـوع حينمـا              -

  .تكون المادة معقدة ومبهمة

 " التغطية اإلعالمية لقضايا البيئة"بعنوان) Jirapreeya) 1995دراسة 

  :واستخلصت الدراسة النتائج التالي

  .ئي في الجرائد مسيس لصالح الحكومات أن الحقل البي-

  . عدم الخبرة في كتابة الخبر البيئي خصوصا في صحف الدول النامية-

 اهتمام الجمهور العام في الدول النامية بأخبار تخص حياتهم المهنية أكثر من بيئـتهم               -

  .المحيطة بهم

  
 

  "الثقافة البيئية ووسائل اإلعالم""بعنوان ) 2003(دراسة مها موسى 

 هدفت الدراسة إلى تناول الدور المحتمل لوسائل اإلعالم كمساهم في بناء الثقافـة البيئيـة           -  

 من خالل حساب النسب المئويـة لتغطيـة كـل مـن     -حيث كتبت هذه الدراسة باللغة األجنبية       

 من الصحف اليومية وهي الدستور والرأي والجوردان        بيئية العالمية الرئيسية في ثالث    المشاكل ال 

  : ومن أهم نتائج الدراسة2001ايمز وذلك خالل عام ت
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 إن المشاكل البيئية في كل من الدستور والرأي لها نفس الترتيب مقارنة مـع الجـوردان                 -   

  .تايمز

 ترتيب المشاكل البيئية في التلفزيون األردني جاء مختلفا قليال عما هي عليه في اإلذاعـة                -  

  .افة األردنيةاألردنية ومختلفا كثيرا عنه في الصح

  .حازت مشكلة التلوث على المرتبة األولى تليها مشكلة ندرة المياه-  

  

  :اختالف الدراسة عن الدراسات السابقة

  .2008 صحف أردنية يومية خالل عام 4 قامت الباحثة بدراسة -

 إبراز الموضوعات البيئية بطريقة مختلفة عن الدراسات السابقة من خالل بعض -

  .ةالفئات الفرعي

  .2009 إضافة تقرير حالة البيئة في األردن التقرير األول لعام -

 االستجابة لتطور االهتمام بالشأن البيئي من خالل وجود الجمعيات والمؤسسات -

.البيئية، ووجود الرقابة على البيئية المتمثلة بالشرطة البيئية
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  الفصل الثالث                              

  منهجية الدراسة                         

  

  مجتمع الدراسة وعينتها:أوال * 

  أداة الدراسة: ثانيا* 

  وحدة التحليل : ثالثا* 

  التحليلفئات : رابعا* 

  ة الدراسة وثبات أداصدق: خامسا* 

  المعالجة اإلحصائية للبيانات: سادسا* 
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  مقدمة

وب البحث الوصفي في مجال الدراسات اإلعالمية اعتمادا        سوف تعتمد الدراسة على أسل    

على طريقة الدراسات المسحية التي تتضمن الكثير من األساليب المنهجية، فسيتم اختيار أسـلوب    

فأهمية الدراسة تأتي ألشـياء موجـودة       . مسح المضمون أو تحليل المضمون أو تحليل المحتوى       

  ).218ص-216ص :2002عمر، ( وزمان معين بالفعل وقت إجراء الدراسة وفي مكان معين

ـ      عملية منظمة موضوعية تهـتم بدراسـة       :" ويمكن تعريف البحث اإلعالمي الوصفي ب

الظروف والممارسات والمعتقدات واآلراء ووجهات النظر والقيم واالتجاهات حول موضـوع أو         

سة العالقة بـين    ظاهرة أو قضية معينة، وفي بعض األحيان يهتم البحث اإلعالمي الوصفي بدرا           

ما هو كائن أو واقع، وبين األحداث السابقة التي تكون قد أثرت أو تحكمـت فـي األحـداث أو                    

  ).457ص:2003حجاب، (الظروف الراهنة 

ـ    أسلوب للبحث يهدف إلـى وصـف المحتـوى الظـاهر           : فيعرف تحليل المضمون ب

  ).Berlson, 1971:p20(لالتصال وصفا موضوعيا وكميا ومنتظما 

 ما هو إال طريقة مقننة ولـيس        - الذي سيستخدم في الدراسة    –ب تحليل المضمون    فأسلو

الوفـائي،  ( منهجا للتفكير بل هو وسيلة لجمـع البيانـات لإلجابـة عـن تـساؤالت الدراسـة              

  ).149ص:1989

   مجتمع الدراسة وعينتها:أوال

ليومية الـصادرة   يتكون مجتمع الدراسة من أعداد صحف الرأي والدستور والعرب اليوم والغد ا           

  :م، وفيما يلي لمحة بسيطة عن نشأة كل صحيفة2008في عام 

، عـن  1971صدر العدد األول من صحيفة الرأي في الثاني من حزيران عام        : صحيفة الرأي * 

المؤسسة الصحفية األردنية، ومن األسباب التي أدت إلى إصدار الرأي أن الحكومة كانت بحاجة              
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 90-80وتوزع جريدة الرأي ما نـسبته مـن         ). 64ص:2000عرجة،  ابو(إلى من يتكلم باسمها     

ألف نسخة يوميا وهي من الصحف األكثر انتشارا وتوزيعا قياسا بالـصحف اليوميـة األردنيـة           

 www.alrai.com:ويوجد لها موقع الكتروني وهو. األخرى

ـ ) صحيفة الدستور (أنشئت الشركة األردنية للصحافة والنشر      : صحيفة الدستور *  د انـدماج   بع

آذار / مـارس  28صحيفتي فلسطين والمنار اللتين صدرتا في القدس وصدر العدد األول لها في             

الموسـى،  ( ألف نسخة يوميا 90-70، وتوزع الدستور تقريبا ما نسبته  ما نسبته من         1967عام  

 www.addustour.com: ويوجد لها موقع الكتروني وهو). 143ص:1998

 عن الدار الوطنية    1997 العدد األول من جريدة العرب اليوم عام         صدر: صحيفة العرب اليوم  * 

للصحافة، وقد استقطبت عند صدورها عدداً من الكتاب والصحفيين وحاولت أن تقـدم معالجـة               

 ألـف نـسخة     40-30ويبلغ توزيعها تقريبا بـين      ) 70ص:2000أبو عرجة،   ( صحفية متميزة   

 www.alarabalyawm:ويوجد لها موقع الكتروني وهو. يوميا

 عن الشركة األردنية المتحدة للـصحافة       2004صدر العدد األول من الغد عام       : صحيفة الغد * 

والنشر فهي من الصحف الحديثة في األردن، وهي جريدة مستقلة شاملة وطنية، ويبلغ توزيعهـا               

   .7)مقابلة مع عطيات(  ألف نسخة50-40تقريبا بين 

  : لألسباب التالية2008 األربع من عام وتم اختيار الصحف اليومية األردنية

 زيادة إقامة المؤتمرات واالتفاقيات التي تعنى بالشأن البيئي سواء كان محليـا أو عربيـا أو                 -1

  .أجنبيا

 وجود مشاريع تنموية خاصة بالبيئة والتنمية المستدامة من أمثال مشروع جر مياه الديـسي                -2

  . المتجددةومشروع ناقل البحرين وإقامة محطات الطاقة
                                                

 2009مقابلة مع السید ینال عطیات ، إدارة الموارد البشریة، صحیفة الغد، كانون الثاني  7
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 التغير المناخي المسبب للعديد من المشاكل البيئية خـصوصا أن العلمـاء وجـدوا أن عـام          -3

  .يعد من أكثر األعوام ارتفاعا للحرارة* 2008

 معرفة مدى تطبيق السياسات والقوانين البيئية خصوصا فيما يخص الـشرطة البيئيـة بعـد                -4

  .مرور سنتين على إقامتها

 عددا، تم اللجـوء إلـى اختيـار عينـة           1460مع الدراسة البالغ    وبسبب كبر حجم مجت   

 عددا لكل صحيفة من الصحف المراد دراستها للسنة نفسها، بحيـث            24عشوائية منتظمة بمعدل    

 عددا، وهي التي تشكل عينـة       96يصبح مجموع األعداد الخاضعة للتحليل من الصحف األربع         

ق البحث وجمع المعلومات،فتؤخذ عينة من مجموع       طريقة من طر  :" الدراسة، فتعرف العينة بأنها   

ما لالنتقال من الجزء إلى الكل، أو للتوصل إلى الحكم على المجتمع في ضـوء بعـض أفـراده        

  ).381ص:2004حجاب، (

 1/10/2008وعند جمع عينة الدراسة تبين احتجاب اإلصدار لعدد يوم األربعاء بتاريخ            

 لجريدة العرب اليوم، وذلك بسبب عطلـة        3/10/2008 لجريدة الرأي، وعدد يوم الجمعة بتاريخ     

  .عددا94عيد الفطر، وبذلك أصبحت عينة الدراسة تتكون من 

 عـددا كافيـة     48 أو   24 أو   12 أو   6وأشار ستمبل إلى أن اختيار العينات تتألف مـن          

لسنة وتؤدي مهمتها في الوصول إلى نتائج مشابهة لو تم اخذ مجتمع الدراسة بالكامل في التحليل                

  ).214ص:1998ويمر ودومينيك، (بطولها 

  :وقد تم اختيار عينة الدراسة على مرحلتين

هي اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة لكـل جريـدة علـى      : المرحلة األولى 

حدة، فلم يتم توحيد الفترة الزمنية للصحف بسبب أن الموضوع البيئي هـو موضـوع حيـوي                 

 سنة الدراسة في الرسالة* 



 73

من الصحف محل الدراسـة     % 10 في نفس الوقت وعندما قامت الباحثة بدراسة         ومتنوع ومتغير 

  .ارتأت عدم توحيد الفترة الزمنية العشوائية لكل صحيفة من اجل الشمول للمواضيع البيئية

 فتم اختيار العدد األول لجريدة الرأي بطريقة عشوائية بسيطة من األسبوعين األولين للـشهر               -

  . وكان يوم السبت5/1/2008األول فبدأ بتاريخ 

 وتم اختيار العدد األول لجريدة الدستور بطريقة عشوائية بسيطة من األسبوعين األولين للشهر              -

  .وكان يوم األحد13/1/2008األول فبدأ بتاريخ 

 تم اختيار العدد األول لجريدة العرب اليوم بطريقة عشوائية بسيطة من األسـبوعين األولـين                -

  . وكان يوم االثنين7/1/2008تاريخ للشهر األول فبدأ ب

 تم اختيار العدد األول لجريدة الغد بطريقة عشوائية بسيطة من األسـبوعين األولـين للـشهر             -

  . وكان يوم الثالثاء8/1/2008األول فبدأ بتاريخ 

 العينة العشوائية المنتظمة، فبعد اختيار العينة العشوائية البسيطة لكل صحيفة تـم          : المرحلة الثانية 

اختيار عينة عشوائية منتظمة لفترة زمنية متساوية بين العدد األول والذي يليه والثـاني والـذي                

يليه وهكذا بمقدار أسبوعين، فتمثل بذلك عددين لكل شهر من شهور السنة، ومثلت أيام األسبوع               

يبـين تـواريخ وأعـداد      ) 1(الجدول رقـم    . 2008جميعها لكل صحيفة في فترة الدراسة عام        

  . ف لعينة الدراسةالصح
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  )1(جدول رقم 
  2008لعام ) الرأي، الدستور، العرب اليوم، الغد( قائمة لعينة أعداد الصحف اليومية األردنية األربع محل الدراسة 

  1971صحیفة الرأي 
  

  1967صحیفة الدستور 
  

  1997صحیفة العرب الیوم 
  

  2004صحیفة الغد 
  

  
  الرقم

  رقم العدد  التاریخ/ الیوم  رقم العدد  التاریخ/ الیوم  رقم العدد  التاریخ/ الیوم  رقم العدد  التاریخ/ الیوم
  

  1240  8/1/2008الثالثاء    3852  7/1/2008االثنین   14543  13/1/2008األحد    13605  5/1/2008السبت    العدد األول
  1255  23/1/2008األربعاء    3867  22/1/2008الثالثاء  14558  28/1/2008االثنین    13620  20/1/2008األحد    العدد الثاني
  1269  7/2/2008میس  الخ  3881  6/2/2008االربعاء  14572  12/2/2008الثالثاء    13634  4/2/2008االثنین    العدد الثالث
  1284  22/2/2008الجمعة    3896  21/2/2008الخمیس  14587  27/2/2008األربعاء    13649  19/2/2008الثالثاء    العدد الرابع

  1299  8/3/2008السبت    3911  7/3/2008الجمعة   14602  13/3/2008الخمیس    13664  5/3/2008األربعاء    العدد الخامس
  1314  23/3/2008األحد    3926  22/3/2008السبت   14617  28/3/2008الجمعة    13679  20/3/2008الخمیس    العدد السادس
  1329  7/4/2008االثنین    3941  6/4/2008األحد   14632  12/4/2008السبت    13694  4/4/2008الجمعة    العدد السابع
  1344  22/4/2008الثالثاء    3956  21/4/2008االثنین   14647  27/4/2008األحد    13709  19/4/2008السبت    العدد الثامن
  1359  7/5/2008األربعاء    3971  6/5/2008الثالثاء   14662  12/5/2008االثنین    13724  4/5/2008األحد    العدد التاسع
  1374  22/5/2008الخمیس    3986  21/5/2008االبعاء  14677  27/5/2008الثالثاء  13739  19/5/2008االثنین    العدد العاشر

  1389  6/6/2008الجمعة    4001  5/6/2008الخمیس   14692  11/6/2008األربعاء    13754  3/6/2008الثالثاء    لعدد الحادي عشرا
  1404  21/6/2008السبت    4016  20/6/2008الجمعة   14707  26/6/2008الخمیس    13769  18/6/2008األربعاء    العدد الثاني عشر
  1419  6/7/2008األحد    4031  5/7/2008السبت   14722  11/7/2008الجمعة    13784  3/7/2008الخمیس    العدد الثالث عشر
  1434  21/7/2008االثنین    4046  20/7/2008األحد   14737  26/7/2008السبت    13799  18/7/2008الجمعة    العدد الرابع عشر

  1449  5/8/2008الثالثاء    4061  4/8/2008االثنین   14752  10/8/2008األحد    13814  2/8/2008السبت    العدد الخامس عشر
  1464  20/8/2008األربعاء    4076  19/8/2008الثالثاء  14767  25/8/2008االثنین    13829  17/8/2008األحد    العدد السادس عشر
  1479  4/9/2008الخمیس    4091  3/9/2008األربعاء   14782  9/9/2008الثالثاء    13844  1/9/2008االثنین    العدد السابع عشر
  1494  19/9/2008الجمعة    4106  18/9/2008الخمیس  14797  24/9/2008األربعاء    13859  16/9/2008الثالثاء    العدد الثامن عشر
احتجبت عن   1/10/2008األربعاء    العدد التاسع عشر

الصدور بسبب 
  عطلة عید الفطر

احتجبت عن   3/10/2008الجمعة   14812  9/10/2008الخمیس  
 الصدور بسبب

  عطلة عید الفطر

  1506  4/10/2008السبت  

  1521  19/10/2008األحد    4133  18/10/2008السبت  14824  24/10/2008الجمعة   13886  16/10/2008الخمیس    العدد العشرین
  1536  3/11/2008االثنین    4148  2/11/2008األحد   14839  8/11/2008السبت    13901  31/10/2008الجمعة    العدد الحادي والعشرین
  1551  18/11/2008الثالثاء    4163  17/11/2008االثنین  14854  23/11/2008األحد   13916  15/11/2008السبت    العدد الثاني والعشرین
  1566  3/12/2008األربعاء   4178  2/12/2008الثالثاء   14869  8/12/2008االثنین    13931  30/11/2008األحد   العدد الثالث والعشرین

  1577  18/12/2008الخمیس    4190  17/12/2008االربعاء  14883  23/12/2008الثالثاء   13945  15/12/2008االثنین    ع والعشرینالعدد الراب
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  أداة الدراسة: ثانيا

 تحليل المضمون في دراسة تغطية الصحف اليومية األردنية أداةف يتم استخدام سو

ارتبطت بحوث تحليل المضمون بالدراسات اإلعالمية على قد للقضايا والمشاكل البيئية، ف

ي على أساس نظام يسعى إلى عمل تصنيف كمي لمضمون نوعأساس أن تحليل المضمون 

توفير مادة مرتبطة بفروض معينة ذات عالقة بهذا معين للفئات تم إعداده بطريقة تضمن 

  ).94ص:2003حجاب، (المضمون 

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها تم استخدام أسلوب تحليل المضمون من 

خالل تصميم استمارة التحليل، فهي تعد أداة من أدوات جمع المعلومات، وتضمنت االستمارة 

وبعد ذلك تم عمل كشف ). 1ملحق رقم (ع فئات رئيسية وحدة تحليل موزعة على تس) 56(

  ).2ملحق رقم (الستمارة تحليل المضمون يشمل فئات تحليل المضمون كلها 
  

  

  وحدة التحليل: ثالثا

:" تم اختيار وحدة الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية كوحدة تحليل للدراسة ، ويقصد بها

لباحث بتحليلها وهي التي يستخدمها منتج المادة الوحدة اإلعالمية المتكاملة التي يقوم ا

اإلعالمية لتقديم هذه المادة إلى جمهور القراء أو المستمعين أو المشاهدين، كالكتاب، الفيلم، 

إلى أخر التصنيفات المختلفة التي يقوم الباحث بإعدادها طبقا ... القصة، المقال، التحقيق، 

تكرارات ظهور :  بها إجرائيا في هذه الدراسةويقصد). 81ص:1983حسين، (لخطة التحليل 

الرأي، (الموضوعات البيئية في األنماط الصحفية في الصحف اليومية األردنية األربع 

  ).الدستور، العرب اليوم، الغد
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  فئات التحليل: رابعا

التصنيفات التي يضعها الباحث استنادا إلى طبيعة الموضوع ومشكلة :" تعرف بـ

وتم تحديد  ).238ص:2002عمر، (ة يعتمد عليها في حساب تكرارات المعاني البحث، كوسيل

الرأي، الدستور،  (من الصحف اليومية األربع% 10اءة الفئات الرئيسية والفرعية بعد قر

من خارج عينة الدراسة، وتم وضع التعريفات المنهجية واإلجرائية لكل ) العرب اليوم، الغد

  .ل عملية عدها وقياسهاسهتفئة من فئات التحليل حتى 

وهي الفئة الرئيسية األولى في استمارة تحليل المضمون وتعنى منهجيا : فئة الموضوع: أوال

). 158ص:1989الوفائي، (الموضوعات التي تتناولها المادة الموجودة ضمن وحدات التحليل 

  :ات وهيأما إجرائيا فيتم تعريفها من خالل الفئات الفرعية الموجودة في فئة الموضوع

الماء، التنوع الحيوي، الطاقة المتجددة، الطاقة غير المتجددة، التلوث البيئي، البيئة والتنمية 

المستدامة، المحميات الطبيعية، األنشطة والفعاليات البيئية، المشاكل البيئية، السياسات 

فرعية على وتعرف الفئات ال. والقوانين البيئية، التغير المناخي، النفايات وطرق تدويرها

  :الشكل التالي

مركب كيميائي سائل شفاف يتركب من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين ورمزه : الماء 1 . 1

المحيطات، البحيرات، الينابيع، القنوات :  ويتواجد الماء بالصور التاليةH2Oالكيميائي 

ألمطار، الثلوج، البرد، والمجاري المائية، السدود المائية، البرك المائية، األنهار، البحار، مياه ا

  )117ص:2009الرفاعي، (المياه الجوفية، المياه العذبة، المياه المالحة، المياه المعالجة، الندى 

هو تنوع كافة أشكال الحياة على وجه األرض سواء كانت على : التنوع الحيوي 2 . 1

 الكائنات الحية اليابسة أو في باطن األرض أو في المياه فيضم التنوع الحيوي جميع أنواع

  ).61ص:2010حسن، (النباتية والحيوانية باإلضافة إلى الكائنات الدقيقة كالبكتيريا 
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التقلب بين االرتفاع واالنخفاض في الحرارة بسبب تأثير النشاطات : التغير المناخي 3 . 1

حسن، (البشرية على العمليات الطبيعية التي تنظم درجة الحرارة على األرض 

  ).117ص:2010

: هي الطاقة التي تستطيع تجديد نفسها بسرعة أكثر من نفاذها مثل: الطاقة المتجددة 4 . 1

. الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية، طاقة المد والجزر، طاقة أمواج البحر

  ).305ص:2002سهاونة وآخرون، (

ة ببطء شديد، باإلضافة إلى أن هي الطاقة التي تكونت في الطبيع: الطاقة غير المتجددة 5 .1

الوقود النووي ) الفحم، النفط، الغاز الطبيعي(الوقود االحفوري : كمياتها محدودة مثل

  ).305ص:2002سهاونة وآخرون، (، ومختلف أنواع المعادن )اليورانيوم(

أو الكيفي الذي يتعرض له النظام البيئي أو احد /هو التغير الكمي و: التلوث البيئي 6. 1

تلوث الماء، تلوث الهواء، تلوث التربة، التلوث : كوناته، وللتلوث صور متعددة وهيم

ص :2009الرفاعي، (بالنفايات، التلوث السمعي، التلوث البصري، التلوث اإلشعاعي النووي 

  ).73-72ص 

مساحة من األرض أو المياه أو الساحلية أو الداخلية، تتميز بما : المحميات الطبيعية 7 .1

 من كائنات حية نباتية أو حيوانية أو اسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة جمالية وبيئية تضمه

  )15ص:2000دعبس، (وسياحية 

أي نشاط بيئي يعتمد على : وتعرف إجرائيا في هذه الدراسة: األنشطة والفعاليات البيئية 8 .1

وات والمؤتمرات زيادة التوعية بالبيئة ومقوماتها بكافة أشكاله وصوره من أمثال الند

واالحتفاليات وورش العمل والمنتديات والدورات التدريبية وحمالت التوعية والجوائز البيئية 

  .واالختراعات واالكتشافات
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وتعرف إجرائيا في هذه الدراسة بالقوانين التي تفرضها : السياسات والقوانين البيئية 9. 1

المحافظة عليها سواء من خالل وزارة البيئة الجهات المسؤولة رقابيا على البيئة لحمايتها و

المتمثلة بالشرطة البيئية والمخالفات التي تفرضها أو بأي جهة مسؤولة عن حماية البيئة سواء 

  .في األردن أو خارج األردن عربيا أو أجنبيا

وتعرف إجرائيا في هذه الدراسة بالمشاكل التي تعاني منها البيئة : المشاكل البيئية 10 .1

طبيعية بسبب األنشطة البشرية الخاطئة مثل مشكلة االحتباس الحراري، التصحر، استنزاف ال

طبقة األوزون، استنزاف الموارد الطبيعية، الرعي الجائر، الصيد الجائر، تدهور الغطاء 

  .النباتي، األمطار الحمضية، الضباب الدخاني

ي تلبي حاجات الحاضر دون المساس التنمية الت" تعرف بـ: البيئة والتنمية المستدامة 11. 1

اللجنة العالمية للبيئة والتطوير، (بحق إمكانية األجيال القادمة في الحصول على حاجتها كذلك 

أي عالقة البيئة بجميع عناصر التنمية من صناعة وزراعة وسياحة وصحة ). 43ص:1987

  .ن للبيئة دور فيهاوطاقة وثروة معدنية والمشاريع التي يتم تنفيذها بهذا الخصوص ويكو

عبارة عن أية مواد صلبة، سائلة، غازية، ليست لها قيمة أو :وطرق تدويرها النفايات 12. 1

أهمية اقتصادية أو منفعة بالنسبة للمستهلكين، وبالتالي تؤثر على سالمة البيئة وصحة اإلنسان، 

خلص من النفايات إذا تراكمت ولم يتم التخلص منها بطريقة سليمة وآمنة ومن أهم طرق الت

بتدويرها عبر تصنيف النفايات حسب نوعها ومحاولة إعادة صناعتها مرة أخرى لالستفادة 

  ).210ص:2007السعدني، عودة، (منها 

األداة التي تحصل الصحيفة من خاللها على الخبر :" ويقصد به: فئة مصدر المعلومة: ثانيا

  ).107ص:2005ربيع، ": (الصحفي وتقسم المصادر إلى
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يقصد به الشخص أو األشخاص الذين توفدهم الجريدة إلى قطاع : المندوب الصحفي 1 . 2

معين من القطاعات التي تندرج تحت اهتمام الصحيفة بها ليكونوا ممثلين لها في هذه 

  ).107ص:2005ربيع، (القطاعات 

ي تقوم وكالة األنباء باألخبار والتعليقات الت: وتعرف إجرائيا: وكالة األنباء المحلية بترا 2. 2

  .المحلية األردنية بترا بنقلها وتنشرها في الصحف اليومية بترويسها باسم بترا

هي مؤسسات إعالمية تعمل من خالل شبكة واسعة من : وكاالت األنباء العالمية 3. 2

بار المراسلين والمندوبين المنتشرين في جميع أنحاء العالم، فتمد وسائل االتصال المختلفة باألخ

والتحقيقات والمقاالت التي انتقلت إليها، وال يمكن لصحيفة أو وسيلة إعالمية ضخمة أن تغطي 

وكالة األنباء الفرنسية : جميع أخبار العالم في كل المناطق ومن أهم وكاالت األنباء لعالمية

، )أ.ب.ي(، وكالة رويترز البريطانية، وكالة اليونايتد برس انترناشونال األمريكية )ب.ف.أ(

  ).223ص:2006الفار، (الخ ... وكالة االسوشيتد برس األمريكية 

وتعرف إجرائيا باألخبار والتعليقات والتقارير التي تقوم الصحيفة نفسها : الصحيفة ذاتها 4. 2

  .بنشرها وتروس باسمها

 في هي الشبكة االلكترونية التي يتم نقل األخبار أو المقاالت منها حتى تنشر: االنترنت 5. 2

  .الصحيفة وتروس باسم الموقع االلكتروني الذي نقلت منه

مجموعة من العلماء والخبراء الذين يقومون " وتعرف إجرائيا بـ: خبراء وعلماء البيئة 6. 2

بالكتابة والتحليل والتعليق والتقرير بطريقة علمية بحتة لمعالجة الوضع البيئي وفي مجاالته 

  .ا مع ذكر الصفة العلمية التي يتمتعون بهاالمختلفة وتنشر المواضيع باسمه
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وتعرف إجرائيا باألخبار التي تقوم : الوزارات والجمعيات والمؤسسات المعنية بالبيئة 7. 2

كل جهة مسؤولة عن مواضيع البيئة بنشرها وتروس باسم هذه الجهة مثل وزارة البيئة، أو 

تطوعي أو مؤسسات وجمعيات خارجية وغير الشرطة البيئية، أو مؤسسة الملكة علياء للعمل ال

  .محلية

مجموعة من أصحاب األقالم المعروفين نسيبا الذين :" ويعرفون إجرائيا بـ: كتاب 8. 2

يكتبون تعليقات ومقاالت غير متخصصة ولكن يبدون آراءهم في حال البيئة أو وضعها من 

  .هموجهة نظرهم وتروس المقاالت أو التعليقات أو التقارير بأسمائ

وهي األخبار أو التقارير التي تنقل من الصحف األجنبية العالمية وتنشر : صحف أجنبية 9. 2

في الجريدة باسم الصحيفة األجنبية المنقول الخبر منها باإلضافة إلى كاتب الخبر مثل صحيفة 

  .االندبندنت البريطانية

صدر فتنشر كخبر من دون هي المواد اإلعالمية التي لم يكن لها م: لم يذكر المصدر 10. 2

  .مصدر

  فئة الجمهور المستهدف: ثالثا

  .أي جميع الناس بمختلف فئاتهم وأعمارهم وأجناسهم: الجمهور العام 1. 3

صناع : أي توجيه المواد اإلعالمية البيئية لجمهور خاص بعينه مثل: الجمهور الخاص 2. 3

  .قرار ومخططين، جيولوجيين، علماء طاقة، مزارعين

العملية التي نقوم بها للتأثير في :" وتعرف االستمالة بـ:  فئة االستماالت االقناعية:رابعا

اآلخرين عن طريق استخدام كافة األدلة والشواهد والبراهين والميول والرغبات لتقبل ما تقدمه 

حجاب، " (لنا من أخبار وأفكار وآراء للقيام بعمل معين أو تكوين اتجاهات محددة

  :قسم االستماالت إلىوت). 260ص:2003
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تعتمد على مخاطبة الجمهور وتقديم الحجج والشواهد المنطقية لهم : االستماالت العقلية 1. 4

تقديم األرقام واإلحصاءات، بناء النتائج على مقدمات، تفنيد وجهة النظر : وتستخدم بذلك

  ).261،ص2003حجاب، (األخرى 

الت العاطفية التأثير في وجدان المتلقي وانفعاالته، تستهدف االستما: االستماالت العاطفية 2. 4

استخدام الشعارات : وإثارة حاجاته النفسية واالجتماعية ومخاطبة حواسه وتستخدم في ذلك

والرموز، استخدام األساليب اللغوية كالتشبيه واالستعارة والكناية، االستشهاد بالمصادر من هم 

  )263ص-261ص:2003حجاب، (أعلى سلطة وأكثر شهرة 

هي النتائج غير المرغوبة التي تترتب على عدم اعتناق المتلقي : االستماالت التخويفية 3. 4

إثارة الخوف : لتوصيات القائم باالتصال وتعمل على تنشيط اإلثارة العاطفية لدى المتلقي مثل

م حول ظاهرة بيئية معينة كالتغير المناخي وآثارها وضررها،وتحذير الناس من ضرورة عد

  )264ص:2003حجاب، (فعل هذا األمر حتى ال يتعرضوا للعقاب والمخالفة 

  .ال يوجد استمالة للمادة اإلعالمية البيئية: بال 4. 4

األسباب أو الرسالة اإلعالمية الموجهة من : وتعرف إجرائيا بـ: فئة أهداف النشر: خامسا 

  .وراء نشر خبر بيئي معين ووضعه بالصحيفة

إدراك الفرد : عي لغة هو الفهم وسالمة اإلدراك ويعرف اصطالحا بـفالو: توعوي 1. 5

لنفسه وللبيئة المحيطة به، ومحاولة تنبيه الفرد إلى بعض األمور الخاص به وبيئته حتى 

يستطيع أو يراعيها ويفهمها ويتمثل الوعي بأن كل حق له في البيئة يقابله واجب عليك نحوها 

  ).619ص:2003حجاب، (
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مجموعة المفاهيم التي تكون لدى اإلنسان خالل : وتعرف إجرائيا بـ: عرفي وتثقيفيم 2. 5

حياته، فهي تكون رصيد من الخبرة من المعلومات والدراسات الطويلة، فيختلف الرصيد 

المعرفي بين شخص وآخر حسب شخصيته والمواد اإلعالمية البيئية التي يتعرض لها ومدى 

  .تفهمه وتقبله لها

محاولة القيام بنشر عدد من األخبار أو : وتعرف إجرائيا: ولة تصحيح السلوكمحا 3. 5

ترشيد الطاقة، تقليل استهالك المياه : الكاريكاتير لتصويب سلوك خاطئ حول قضية ما مثل

  .الخ... 

نشر األخبار التي تبين التكامل في العالقة بين البيئة : ويعرف إجرائيا بـ: تنموي 4. 5

أن االستدامة هي أساس تلك العالقة وتتعلق باألخبار التي لها عالقة بالبيئة في والتنمية بحيث 

  .مجال الزراعة أو الصناعة أو الطاقة أو النقل أو السياحة وغيرها

  .بالمنطقة أو اإلقليم الذي وقع به الحدث: وتعرف إجرائيا:فئة المجال الجغرافي: سادسا

  .ألردنية الهاشمية بمحافظاتها وأقاليمهاالمملكة ا:" تعرف إجرائيا بـ: محلي 1. 6

  .الدول العربية كافة: تعرف إجرائيا بـ: عربي 2. 6

  .الدول األجنبية كافة: تعرف إجرائيا بـ: أجنبي 3. 6

  .لم يذكر مكان الحدث البيئي: غير ذلك 4. 6

ة ولها هي أشكال أو صيغ تعبيرية لها بنية داخلية متماسك:" فئة نمط المادة الصحفية: سابعا

تعكس الواقع بشكل مباشر وواضح وسهل، وبقدر متفاوت من . طابع الثبات واالستمرارية

الشمولية والعمق، فتسعى إلى تقديم التفسير والتحليل لألحداث والظواهر والتطورات إليصال 

  ).15ص:2004خضور، " (رسالة محددة إلى القارئ
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قعة أو حدث أو ظاهرة ما يهم اكبر عدد من تقديم معلومات مفيدة وجديدة عن وا: الخبر 1. 7

القراء، وتختلف معايير نشره حسب سياسة الصحيفة والقيم والعادات التي تحكم الناس 

   )13ص:2005إبراهيم، (

نوع صحفي إخباري مستقل ومميز، يعده صحفي كفء، ويعكس شريحة : " التحقيق 2. 7

ئ نوعي مهتم ومختص، فيقدم الوصف واسعة وعميقة من الواقع الموضوعي، فيتوجه إلى قار

  ).119ص:2004خضور، (والتحليل بناء على آراء مختصين وخبراء 

نوع صحفي مستقل ومميز، يقدم معالجة فكرية ومنهجية لقضية ناضجة : المقال 3. 7

وراهنة، يتوجه المقال إلى ذهن القارئ فيهدف إلى تكوين وعيه،فيتحدث الكاتب فيه عن نفسه 

  ).191ص:2004خضور، ( له أو موضوع شده وأثاره فكتب عنه أو تجربة حصلت

الفن التحريري الذي يقدم في شكل موضوعي ومتوازن مع مجموعة من : التقرير 4. 7

الوقائع واألخبار حول موضوع أو حادثة معينة واهم ما في التقرير أن الصحفي شاهد عيان 

  ).92ص:1984أبو زيد، (على الحدث 

نوع صحفي يتضمن رأيا واضحا وصريحا ومحددا حول قصة أو : التعليق والرأي 5. 7

: 2004خضور، (حدث ما ويضع الكاتب وجهة نظره التي تدعمه ويحاول إقناع القارئ بها 

  ).203ص

هو فن التحاور أو االلتقاء بمصدر من المصادر بهدف الحصول على :الحديث الصحفي 6. 7

فة وجهات النظر أو اآلراء حول واقعة ما، أو معلومات جديدة حول واقعة معينة أو بهدف معر

  ).56ص: 2005إبراهيم، (إلقاء الضوء حول شخصية معينة 
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تقارير آنية لألحداث المهمة، تحتوي على تفاصيل الخبر وتساؤالته :" القصة اإلخبارية 7. 7

  ).87ص:2005ربيع، (الرئيسية، تتكون القصة اإلخبارية من فقرتين أو أكثر 

مجموعة من اآلراء أو التعليقات أو الردود حول موضوع ما :رسائل إلى المحررال 8. 7

ترسل إلى الصحيفة من المواطنين بحيث تجد طريقها إلى النشر في الصحيفة وتروس باسم 

  .كاتبها

باإلعالنات التي توضع في الصحيفة من قبل : وتعرف إجرائيا: إعالنات التوعية البيئية 9. 7

ؤولة عن البيئة بحيث تقدم تلك المواد اإلعالمية رسالة توعية أو تثقيف جهة رقابية أو مس

  .حول موضوع بيئي معين بقالب واضح وبسيط

هي مساحة من الصحيفة تخصص لنشر المواضيع العلمية مثال التي : زوايا خاصة 10. 7

  . منهاتتناول الوضع البيئي بجميع حيثياته وتروس الصفحة كاملة باسم تلك الزاوية أو جزء

وهي الفئة التي تعرض مكان نشر المادة اإلعالمية البيئية : فئة موقع المادة الصحفية: ثامنا

  .في الصحيفة لتبرز أهميتها وسهولة رؤيتها وقراءتها

بالصفحة التي ينشر فيها غالبا األخبار السياسية : وتعرف إجرائيا: الصفحة األولى 1. 8

  .الفتة التي تجذب األنظارواالقتصادية الجادة فهي الواجهة ال

بالصفحات التي تأتي بعد الصفحة األولى مباشرة : وتعرف إجرائيا: الصفحات الداخلية 2. 8

  .وقبل األخيرة وتحتوي على األخبار المختلفة وعلى تتمات األخبار في الصفحة األولى

لتجارية أو وهي آخر صفحة في الصحيفة وتنشر بها عادة اإلعالنات ا: الصفحة األخيرة 3. 8

  .القصص الغريبة والمثيرة من مختلف أنحاء العالم
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هو جزء ال يتجزأ من الصحيفة ويكون غالبا الجزء األخير منها يحتوي على : المالحق 4. 8

  .موضوعات معينة ومختلفة وباألخص الموضوعات االجتماعية والثقافية والعلمية

جة الطباعية للمادة اإلعالمية، والتي يمكن وهي المعال: فئة العناصر التيبوغرافية: تاسعا

باستخدامها تحقيق تأثير ضخم على القراء، وخلق انطباع لديهم حول أهمية الموضوع 

  ).101ص:1983حسين،(

يعبر هذا العنوان عن مضمون المادة اإلعالمية المنشورة ويلفت انتباه : العنوان الرئيسي 1. 9

  ).146ص:2005ربيع، (القارئ بسرعة 

من العناوين المعززة للعنوان الرئيسي ويحمل فكرة جديدة عندما ال  : العنوان الفرعي 2. 9

  ).147ص:2005ربيع، (يكون العنوان الرئيسي كافيا 

هي تلك الصورة الفنية البيضاء والسوداء والملونة التي تعبر عن : الصور التوضيحية 3. 9

  ).96،ص2005ربيع، (مضمون المادة اإلعالمية 

فكرة مختصرة تقدم الشخصية بطريقة كوميدية فتعد من الرسوم الكرتونية : لكاريكاتيرا 4. 9

القضاة، (التي تنتقد األحداث الجارية فيستعاض بالرسوم الكرتونية عن النص 

  ).173ص:2008

إدخال األلوان على الموضوع إلبرازه وإعطائه مزيداً من األهمية سواء كانت : األلوان 5. 9

  ).102ص:1983حسين، (وين أو للصور أو خلفية الخبر أو اإلطارات األلوان للعنا

نجادات، (السياج الذي يرسم حول الموضوع إلبرازه وإضفاء األهمية عليه : اإلطارات 6. 9

  ).237ص:2002
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  ة تحليل المضمونصدق وثبات أدا: خامسا

ي ومـن هـذه    قامت الباحثة بعدة خطوات قد تساعد على تحقيـق الـصدق الظـاهر            

  : الخطوات 

  .تعريف فئات التحليل تعريفاً مفاهيمياً وإجرائياً

 .شمولية فئات التحليل
 

وللتأكد من الصدق الظاهري جرى عرض أداة التحليل والتعريفات اإلجرائيـة لفئـات       

التحليل على عدد من المختصين في علم اإلعالم ومناهج البحوث للحكم على شموليتها والتأكد              

، وإلبداء آرائهم فـي اسـتمارة التحليـل والتعريفـات           8تقيس فعالً ما وضعت لقياسه    من أنها   

المفاهيمية واإلجرائية لفئات التحليل الرئيسية والفرعية، وأخذت مالحظاتهم وآراؤهـم بعـين            

  .االعتبار ووضعت في االستمارة في صورتها النهائية
  

قامت الباحثة بإجراء اختبـار     ) تحليل المضمون (وللتحقق من درجة ثبات أداة الدراسة       

  :  وهي(Holsti)بعدي عل طريقة هولستي 

  Reliability( = M2(الثبات 
                                                                          N1+N2    

 في المعادلة إلى عدد قرارات الترميز التي يتفق عليهـا المرمـزون، أمـا            Mوترمز  

N1+N2ن المجموع الكلي لقرارات الترميز من قبل المرمزين  فيمثال .  

 قاما بشكل منفرد بتحليل مضمون ما نسبته        9)محللين(ولهذه الغاية تم تدريب مرمزين      

من الصحف اليومية المختارة عشوائياً من عينة الدراسة، وجرى تزويـدهما بالـصورة           % 10

                                                
  :مارة لتحقیق الصدق الظاھري من كل منحكمت االست 8
  .د حمیدة سمیسم، أستاذة اإلعالم في جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا. أ-1
  .عبد الرزاق الدلیمي، أستاذ اإلعالم في جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا. د. أ-2
  .لعلیاكامل خورشید، أستاذ اإلعالم في جامعة الشرق األوسط للدراسات ا.  د-3
  .عبد الكریم الدبیسي، أستاذ اإلعالم في جامعة البترا.  د-4
  .إبراھیم الخصاونة، أستاذ اإلعالم في جامعة البترا.  د-5
 . السید عیسى الشبول، الناطق اإلعالمي باسم وزارة البیئة-6
  .محلل وباحث إحصائي/  السید وسام الرشق -1   :المرمزان 9

   . محلل وباحث إحصائي/ السید حسني ضراغمة - 2    



 87
 أعـداد مـن     7مستخدمة في التحليـل     وبلغت الصحف اليومية ال   . النهائية الستمارة التحليل  

  ).الرأي والدستور والعرب اليوم والغد(الصحف األربع 

) وحـدة ( قراراً 56 من أصل 47عدد القرارات التي اتفق عليها المرمزان       : وتبين أن   

  :، وعليه فإن تطبيق معادلة هولستي يكون كاآلتي

47 ×2 =  94  = 84%  
56+56   112  

، وبنـاء عليـه فـإن أداة القيـاس          %84ة الثبات تبلـغ     ويظهر من المعادلة أن درج    

المستخدمة قابلة للتطبيق، ويرى جيلرت أن نسبة االتفاق تدل على مدى ثبات التحليـل، فـإذا                

فأكثر فإن  % 85أما إذا كانت نسبة االتفاق      . تعتبر منخفضة   % 70كانت نسبة االتفاق أقل من      

% 75-70مقبوالً إذا تراوحت نسبة االتفاق بـين        ويعتبر ثبات التحليل    . ثبات التحليل له مرتفع   

  ).115ص:1988المفتي، (
  

  

  :المعالجة اإلحصائية للبيانات: سادسا

من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسـئلتها، تـم اسـتخدام العديـد مـن                 

 علـى   SPSSاإلجراءات اإلحصائية لتحليل البيانات وجدولتها بواسطة البرنامج اإلحـصائي          

  :التاليالشكل 

  .التكرارات والنسب المئوية

  .(Chi Squire)اختبار مربع كاي 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة     

  

  ها الصحف اليومية األردنية األربعالموضوعات البيئية التي تناولت: أوال* 

   مصادر المعلومة:ثانيا* 

  الجمهور المستهدف: ثالثا* 

  االستماالت االقناعية: رابعا* 

  أهداف النشر:  خامسا*

  المجال الجغرافي: سادسا* 

  األنماط الصحفية: سابعا* 

  موقع المادة الصحفية: ثامنا* 

  العناصر التيبوغرافية: تاسعا* 
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  تمهيد

يتناول هذا الفصل نتائج دراسة تحليل المضمون، وسيتم عرض هـذه النتـائج وفقـاً               

  .ألسئلة وفرضيات الدراسة

  يا البيئية ومشكالتها التي تناولتها الصحف اليومية األردنية الموضوعات والقضا: أوالً

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي ينص على ما الموضوعات والقـضايا البيئـة              

ومشكالتها التي تناولتها الصحف اليومية ؟ وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى              

 التي تنشرها الصحف اليومية األردنية؟ وتـم  بين موضوعات القضايا والمشاكل البيئية ) 0.05(

) 2(والجـدول رقـم     . استخراج التوزيعات التكرارية والنسب المئوية إلجابات هذا الـسؤال          

  .يوضح ذلك 

  )2(جدول 
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لفئة الموضوعات والقضايا البيئية ومشكالتها التي تناولتها الصحف 

  اليومية األردنية
   الصحيفة               المجموع  الغد  العرب اليوم  الدستور  الرأي

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  الموضوعات
  %19.49  77  24.3  25  16.3  15  18.2  16  18.8  21   الماء 

  %12.15  48  7.8  8  12.0  11 18.2  16  11.6  13   البيئة والتنمية المستدامة
  %11.13  44  15.5  16  13.0  12  9.1  8  7.1  8   الطاقة غير المتجددة

  %9.62  38  9.7  10  8.7  8  10.2  9  9.8  11   التلوث البيئي
  %8.86  35  9.7  10  8.7  8  3.4  3  12.5  14   األنشطة والفعاليات البيئية

  %7.59  30  7.8  8  5.4  5  5.7  5  10.7  12   التغير المناخي
  %7.34  29  4.9  5  6.5  6  9.1  8  8.9  10   التنوع الحيوي 
  %7.08  28  7.8  8  10.9  10  8.0  7  2.7  3   الطاقة المتجددة

  %6.58  26  1.9  2  8.7  8  9.1  8  7.1  8   السياسات والقوانين البيئية
  %5.31  21  6.8  7  3.3  3  6.8  6  4.5  5   المشاكل البيئية 

  %2.53  10 1.9 2 4.3  4 000  000  3.6  4   النفايات وطرق تدويرها
  %2.27  9  1.9  2  2.2  2  2.3  2  2.7  3   المحميات الطبيعية 
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أشارت النتائج إلى أن مضامين الماء حصلت على أعلى التكـرارات علـى مـستوى              

المجموع الكلي لمضامين الموضوعات والقضايا البيئية ومشكالتها التـي تناولتهـا الـصحف             

، وفي المرتبة الثانية جاءت     ) 19.49(رها  اليومية األردنية، فقد حصلت على بنسبة مئوية مقدا       

، يليها مضامين الطاقـة غيـر المتجـددة       %)12.15(مضامين البيئة والتنمية المستدامة بنسبة      

، ثـم مـضامين األنـشطة    %)9.62(ومن ثم مضامين التلوث البيئي بنسبة  %) 11.13(بنسبة  

، تبعهـا  %)7.59(خي بنـسبة  ، يليها مضامين التغير المنـا   %)8.86(والفعاليات البيئية بنسبة    

%) 7.08(، ومن ثم مضامين الطاقة المتجددة بنـسبة  %)7.34(مضامين التنوع الحيوي بنسبة    

، ومن ثم مضامين المشاكل البيئيـة  %)6.58(ويليها مضامين السياسات والقوانين البيئية بنسبة     

الطبيعيـة بنـسبة    ثم المحميات   %) 2.53(، ثم النفايات وطرق تدويرها بنسبة       %)5.31(بنسبة  

)2.27 .(%  
  

وعلى مستوى الصحف األردنية اليومية ذاتها، أشارت النتائج المتعلقة بمضامين الماء               

أما عن مضامين البيئـة و      %) 24.3(بأنها حصلت على أعلى نسبة لها في صحيفة الغد بنسبة           

، %) 18.2(التنمية المستدامة فقد حصلت على أعلى نسبة لها في صـحيفة الدسـتور بنـسبة          

وفيما يتعلق بالنتائج المتعلقة مضامين الطاقة غير المتجددة فقد حصلت على أعلى نسبة لها في               

، وعلى صعيد مضامين التلوث البيئي فقد حصلت علـى أعلـى            %)15.5(صحيفة الغد بنسبة    

، وفيمـا يتعلـق     %)10.2(نسبة مئوية لها في صحيفة الدستور حيث بلغت النـسبة المئويـة             

ألنشطة والفعاليات البيئية فقد حصلت على أعلى نسبة مئوية لها في صحيفة الـرأي       بمضامين ا 

، وبالنسبة لمضمون التغير المناخي فقد حصلت على أعلى نسبة مئوية لها في             %)12.5(بنسبة  

، وفيما يتعلق بالتنوع الحيوي فقد حصلت صـحيفة الدسـتور           %)10.7(صحيفة الرأي بنسبة    

، وبالنسبة لمضمون الطاقة المتجددة فقـد حـصلت صـحيفة           %)9.1(على أعلى نسبة بلغت     
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، وبمضمون السياسات والقوانين البيئية فقـد       %)10.9(العرب اليوم على أعلى نسبة بلغت       

، وبخـصوص مـضمون المـشاكل       %)9.1(حصلت صحيفة الدستور على أعلى نسبة بلغت        

، وفيما يتعلق بمـضمون     %)6.8(البيئية فقد حصلت صحيفة الغد على أعلى نسبة مئوية بلغت           

النفايات وطرق تدويرها فقد حصلت صحيفة العرب اليوم على أعلـى نـسبة مئويـة بلغـت                 

، وأخيراً جاء مضمون المحميات الطبيعية لصالح صحيفة الرأي فقد حـصلت علـى              %)4.3(

  %).2.7(أعلى نسبة مئوية بلغت 
  

  )3(جدول 
اضيع القضايا البيئية ومشكالتها في الصحف  الفروق في مو(Chi-square)نتائج اختبار مربع كاي 

  اليومية
  الداللة اإلحصائية  درجة الحرية  مربع كاي  الموضوعات

  0.339  3  3.364  الماء 
  0.418  3  2.833   البيئة والتنمية المستدامة

  0.261  3  4.000   الطاقة غير المتجددة
  0.913  3  0.526   التلوث البيئي

  0.067  3  7.171   األنشطة والفعاليات البيئية
  0.221  3  4.400  ي التغير المناخ

  0.565  3  2.034   التنوع الحيوي 
  0.294  3  3.714   الطاقة المتجددة

  0.245  3  4.154   السياسات والقوانين البيئية
  0.644  3  1.667   المشاكل البيئية 

  0.670  3  0.800   النفايات وطرق تدويرها
  0.954  3  0.333   المحميات الطبيعية 

  
  

ولبيان الفروق في مضامين الموضوعات والقضايا البيئية ومشكالتها التـي تناولتهـا                 

 ويوضـح هـذا   (Chi-Square)الصحف اليومية األردنية األربع ، تم استخدام مربـع كـاي    

االختبار أنه ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين الصحف األردنية اليومية األربـع فـي                

ميعها والمتعلقة بالقضايا البيئية ومشكالتها ألن قيم مربع كـاي غيـر دالـة              الفئات الفرعية ج  

  ).3(كما هو مبين في الجدول ) 0.05(إحصائيا إذ كانت أعلى من 
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فئة مصادر المعلومات التي تعتمدها الصحف اليوميـة األردنيـة لتغطيـة القـضايا              : ثانياً  

  .والمشاكل البيئية

 الذي ينص على هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية         لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني    

حول مصدر المعلومة في القضايا والمشاكل البيئية التي تنشرها الصحف          ) 0.05(عند مستوى   

اليومية األردنية؟ وما مصدر المعلومة التي اعتمدته الصحف اليومية األردنية فـي تغطيتهـا              

  للشأن البيئي؟

  )4(جدول 
سب المئوية لفئة مصادر المعلومات التي تعتمدها الصحف اليومية األردنية لتغطية التوزيعات التكرارية والن

  القضايا والمشاكل البيئية 
                              المجموع  الغد  العرب اليوم  الدستور  الرأي

  الصحيفة
  مصدر المعلومة

  النسبة  رارالتك  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %36.70  145  46.6  48  32.6  30  34.1  30  33.0  37   المندوب الصحفي 
  %13.16  52  10.7  11  18.5  17  17.0  15  8.0  9  )بترا( وكالة األنباء المحلية 

  %12.40  49  8.7  9  20.7  19  13.6  12  8.0  9   الصحيفة ذاتها
  %10.63  42  11.7  12  8.7  8  11.4  10  10.7  12   وكاالت األنباء العالمية

  %8.10  32 4.9 5 6.5 6 5.7 5 14.3  16   لم يذكر المصدر 
 الوزارات والجمعيات 

  والمؤسسات المعنية بالبيئة
10  8.9  9  10.2  5  5.4  7  6.8  31  7.84%  

  %7.08  28  6.8  7  3.3  3  8.0  7  9.8  11   كتاب
  %2.27  9  000  000  2.2  2  000  000  6.3  7   خبراء وعلماء بيئة

  %1.26  5  1.9  2  2.2  2  000  000  9.  1   االنترنت 
  %0.5  2  1.9  2 000 000  000  000 000  000   صحف أجنبية
  

أشارت النتائج إلى أن مضمون المندوب الصحفي حصل على أعلى التكرارات علـى             

مستوى المجموع الكلي لمضامين مصادر المعلومات التي تعتمدها الصحف اليومية األردنيـة            

الصحف اليومية األردنية، فقد حصلت على نسبة مئوية مقـدارها  لتغطية القضايا والمشاكل في    

، يليهـا  %)13.16(، وفي المرتبة الثانية جاء مصدر وكالة األنباء األردنية بنسبة          %) 36.70(

ومن ثم مصدر وكـاالت األنبـاء العالميـة بنـسبة           %) 12.40(مصدر الصحيفة ذاتها بنسبة     
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، يليها مصدر الوزارات والجمعيـات      )8.10(، ثم مصدر لم يذكر اسمه بنسبة        %)10.63(

، تبعها مصدر الخبراء    %) 7.08(، ومن ثم مصدر الكتاب بنسبة       (%)4.84والمؤسسات بنسبة   

ويليهـا مـصدر    %) 1.26(، ومن ثم مصدر االنترنت بنـسبة        %)2.27(وعلماء البيئة بنسبة    

  %) .0.5(الصحف األجنبية بنسبة 
  

ذاتها، أشـارت النتـائج المتعلقـة بمـصدر         وعلى مستوى الصحف األردنية اليومية      

المعلومات من المندوب الصحفي لتغطية القضايا والمشاكل البيئية  بأنها حصلت علـى أعلـى            

، وفيما يتعلق بالنتائج المتعلقة بمصدر وكالة األنباء        %) 46.6(نسبة لها في صحيفة الغد بنسبة       

، %)18.5( العرب اليـوم بنـسبة       فقد حصلت على أعلى نسبة لها في صحيفة       ) بترا(المحلية  

وعلى صعيد مصدر الصحيفة ذاتها فقد حصلت على أعلى نسبة مئوية لها في صحيفة العـرب    

، وفيما يتعلق بمصدر وكاالت األنباء العالميـة فقـد   %)20.7(اليوم حيث بلغت النسبة المئوية      

 للمصدر الـذي    ، وبالنسبة %)11.7(حصلت على أعلى نسبة مئوية لها في صحيفة الغد بنسبة           

، وفيمـا  %)14.3(لم يذكر فقد حصلت على أعلى نسبة مئوية لها في صحيفة الـرأي بنـسبة      

يتعلق بمصدر الوزارات والجمعيات والمؤسسات المعنية بالبيئة فقد حصلت صحيفة الدسـتور            

، وبالنسبة لمصدر الكتاب فقد حصلت صحيفة الرأي  علـى           %)10.2(على أعلى نسبة بلغت     

، وبمصدر الخبراء وعلماء البيئة فقد حصلت صحيفة الـرأي علـى      %)9.8(بلغت  أعلى نسبة   

، وبخصوص مصدر االنترنت فقد حصلت صحيفة العـرب اليـوم           %)6.3(أعلى نسبة بلغت    

، وفيما يتعلق بمصدر الصحف األجنبية فقـد حـصلت          %)2.2(على أعلى نسبة مئوية بلغت      

  %).1.9(صحيفة الغد على أعلى نسبة مئوية بلغت 
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  )5(جدول 
 لبيان الفروق في مصادر المعلومات التي تعتمدها الصحف اليومية (Chi-square)نتائج اختبار مربع كاي 

  األردنية لتغطية القضايا والمشاكل البيئية
                            

  مصدر المعلومة
الداللة   درجة الحرية   مربع كاي 

  اإلحصائية
  0.113  3  5.979   المندوب الصحفي 

  0.380  3  3.077  )بترا( وكالة األنباء المحلية 
  0.142  3  5.449  . الصحيفة ذاتها

  0.790  3  1.048  . وكاالت األنباء العالمية
  0.013  3  *10.750  لم يذكر المصدر 

  0.593  3  1.903  . الوزارات والجمعيات والمؤسسات المعنية بالبيئة
  0.206  3  4.571  . كتاب

  0.096  3  2.778  .ماء بيئة خبراء وعل
  0.819  3  0.400  . االنترنت 

  ---  ---  ---  . صحف أجنبية
  )0.05 (عند مستوى دالة إحصائيا اقل من* 

  

ولبيان الفروق في مصادر المعلومات التي تعتمدها الصحف اليومية األردنية لتغطيـة            

-Chi) استخدام مربع كـاي  القضايا والمشاكل البيئية في الصحف اليومية األردنية األربع ، تم         

Square)              ويوضح هذا االختبار أنه يوجد فروقات بين الصحف اليومية األربع في المـصادر 

  ). 0.05(وعند داللة إحصائية أقل من ) 10.750(التي لم تذكر فقد بلغت قيم مربع كاي لها 

 ويتضح من الجدول أنه ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين الصحف األردنيـة              

اليومية األربع في الفئات الفرعية األخرى والمتعلقة بمصادر المعلومات التي تعتمدها الصحف            

اليومية األردنية لتغطية القضايا والمشاكل البيئية، ألن قيم مربع كاي غير دالـة إحـصائيا إذ                

  ). 5(كما هو مبين في الجدول ) 0.05(كانت أعلى من 
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  الجمهور المستهدف  فئة:ثالثاً

هـل توجـد فـروق ذات داللـة         : إلجابة عن سؤال الدراسة الثالث الذي ينص على       ل

بخصوص الجمهور المستهدف لقراءة القضايا والمشاكل البيئيـة  ) 0.05(إحصائية عند مستوى   

التي تنشرها الصحف اليومية األردنية ؟ ومن الجمهور المستهدف من وراء نشر الموضوعات             

  .ئية في الصحف اليومية األردنيةالخاصة بالقضايا والمشاكل البي
  

  )6(جدول 
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لفئة الجمهور المستهدف من قبل الصحف اليومية األردنية عن 

  القضايا والمشاكل البيئية
                              المجموع  الغد  العرب اليوم  الدستور  الرأي

  الصحيفة
  الجمهور المستهدف 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  ارالتكر

  %77.97  308  72.8  75  79.3  73  75.0  66  83.9  94  جمهور عام 
  %22.02  87 27.2 28 20.7 19 25.0 22 16.1 18  جمهور خاص 

  

أشارت النتائج إلى أن مضمون الجمهور العام حصل على أعلـى التكـرارات علـى               

لمجموع الكلي لمضامين الجمهور المستهدف من قبل الصحف اليومية األردنية عـن            مستوى ا 

، وفي المرتبـة    %) 77.97(القضايا والمشاكل البيئية ، فقد حصلت على نسبة مئوية مقدارها           

  %).22.02(الثانية جاء الجمهور الخاص بنسبة 

قـة بـالجمهور    وعلى مستوى الصحف األردنية اليومية ذاتها، أشارت النتـائج المتعل         

 فـي صـحيفة الـرأي        كانت  أعلى نسبة لها   لقضايا والمشاكل البيئية أن   تغطية ا  في   المستهدف

، وفيما يتعلق بالنتائج المتعلقة بالجمهور الخاص فقد حصلت على أعلى نسبة            %) 57.6(بنسبة  

  %).27.2(لها في صحيفة الغد بنسبة 
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  )7(جدول 
 لبيان الفروق بخصوص الجمهور المستهدف من قبل الصحف (Chi-square)نتائج اختبار مربع كاي 

  اليومية األردنية لتغطية القضايا والمشاكل البيئية
  

  الجمهور المستهدف 
الداللة   درجة الحرية   مربع كاي 

  اإلحصائية
  0.134  3  5.584  جمهور عام 

  0.425  3  2.793  جمهور خاص 
  
  

ل الصحف اليومية األردنية فـي      ولبيان الفروق بخصوص الجمهور المستهدف من قب      

تغطية القضايا والمشاكل البيئية في الصحف اليومية األردنية األربع ، تم استخدام مربع كـاي               

(Chi-Square)              ويوضح هذا االختبار أنه ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين الصحف 

مستهدف من قبـل الـصحف      األردنية اليومية األربع في الفئات الفرعية والمتعلقة بالجمهور ال        

اليومية عن القضايا والمشاكل البيئية، ألن قيم مربع كاي غير دالة إحصائيا إذ كانت أعلى من                

  ). 7(كما هو مبين في الجدول ) 0.05(
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   االستماالت االقناعية  فئة:رابعاً

 داللـة   لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع الذي ينص على هـل توجـد فـروق ذات              

حول االستماالت االقناعية في القضايا والمشاكل البيئيـة التـي          ) 0.05(إحصائية عند مستوى    

تنشرها الصحف اليومية األردنية؟ ومـا االسـتماالت االقناعيـة المـستخدمة عنـد كتابـة                

  الموضوعات المتعلقة بالوضع البيئي في الصحف اليومية األردنية؟
  

  

  )8(جدول 
 والنسب المئوية لفئة االستماالت االقناعية من قبل الصحف اليومية األردنية عن التوزيعات التكرارية

  القضايا والمشاكل البيئية
                              المجموع  الغد  العرب اليوم  الدستور  الرأي

  الصحيفة
  االستماالت االقناعية  

  النسبة  التكرار  سبةالن  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %54.93  217  51.5  53  57.6  53  54.5  48  56.3  63   عقلية 
  %17.97  71 19.4 20 15.2 14 20.5 18 17.0 19   بال 

  %16.70  66  18.4  19  18.5  17  14.8  13  15.2  17   تخويفية
  %10.37  41  10.7  11  8.7  8  10.2  9  11.6  13   عاطفية

  

الت العقلية العام حصل على أعلى التكـرارات        أشارت النتائج إلى أن مضمون االستما     

على مستوى المجموع الكلي لمضامين االستماالت االقناعية من قبل الصحف اليومية األردنية            

، وفـي   %) 54.93(عن القضايا والمشاكل البيئية ، فقد حصلت على نسبة مئويـة مقـدارها              

لمرتبة الثالثة جاءت االسـتماالت     ، وفي ا  %)17.97(المرتبة الثانية جاءت بال استماالت بنسبة       

، وفي المرتبة األخيـرة جـاءت االسـتماالت العاطفيـة بنـسبة             %)16.70(التخويفية بنسبة   

)10.37.(%  
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وعلى مستوى الصحف األردنية اليومية ذاتها، أشارت النتائج المتعلقـة باالسـتماالت            

البيئية بأنها حصلت على أعلى نسبة لها       االقناعية لالستماالت العقلية لتغطية القضايا والمشاكل       

، وفيما يتعلق بالنتائج المتعلقة بال اسـتماالت فقـد          %) 57.6(في صحيفة العرب اليوم بنسبة      

، وعلى صعيد االسـتماالت     %)20.5(حصلت على أعلى نسبة لها في صحيفة الدستور بنسبة          

ليوم حيث بلغـت النـسبة   التخويفية فقد حصلت على أعلى نسبة مئوية لها في صحيفة العرب ا       

، وفيما يتعلق باالستماالت العاطفية فقد حصلت على أعلى نسبة مئوية لهـا             %)18.5(المئوية  

  %).11.6(في صحيفة الرأي بنسبة 
  

  )9(جدول 
 لبيان الفروق حول االستماالت االقناعية للقضايا والمشاكل البيئية (Chi-square)نتائج اختبار مربع كاي 

  ية األردنيةفي الصحف اليوم
الداللة   درجة الحرية   مربع كاي   االستماالت االقناعية 

  اإلحصائية
  0.534  3  2.189  عقلية
  0.760  3  1.169  بال 

  0.765  3  1.152  تخويفية 
  0.696  3  1.439  عاطفية 

  

ولبيان الفروق بخصوص االستماالت من قبل الصحف اليومية األردنية عن القـضايا            

-Chi) الصحف اليومية األردنية األربـع ، تـم اسـتخدام مربـع كـاي           والمشاكل البيئية في  

Square)              ويوضح هذا االختبار أنه ال يوجد فروقات ذات داللـة إحـصائية بـين الـصحف 

األردنية اليومية األربع في الفئات الفرعية والمتعلقة باالستماالت االقناعية من قبـل الـصحف      

ألن قيم مربع كاي غير دالة إحصائيا إذ كانت أعلى من           اليومية عن القضايا والمشاكل البيئية،      

  ). 9(كما هو مبين في الجدول ) 0.05(
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  لنشر فئة أهداف ا:  خامساً

لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس الذي ينص على هل توجـد فـروق ذات داللـة                

مـشاكل  حول أهداف النشر التي يتم اعتمادها في القـضايا وال         ) 0.05(إحصائية عند مستوى    

البيئية التي تنشرها الصحف اليومية األردنية ؟ وما أهم أهداف النشر التي تحـاول الـصحف                

  اليومية األردنية طرحها من خالل موضوعات القضايا والمشاكل البيئية؟
  

  )10(جدول 
شر  النشر التي تعتمدها الصحف اليومية األردنية في نأهدافالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية لفئة 

  القضايا والمشاكل البيئية 
                              المجموع  الغد  العرب اليوم  الدستور  الرأي

  الصحيفة
  أهداف النشر  

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %36.96  146  39.8 41  35.9 33  33.0 29  38.4 43   تثقيفي ومعرفي 
  %32.91  130  31.1  32  32.6  30  28.4  25  38.4  43   توعوي 
  %25.06  99 23.3  24 28.3  26 31.8  28 18.8  21   تنموي 

  %5.63  20  5.8  6  3.3  3  6.8  6  4.5  5   محاولة تصحيح السلوك 
  

 أن مضمون الهدف التثقيفي والمعرفي قـد حـصل علـى أعلـى               إلى أشارت النتائج 

 النشر من قبـل الـصحف اليوميـة         أهدافلكلي لمضامين   التكرارات على مستوى المجموع ا    

، %) 36.96(األردنية عن القضايا والمشاكل البيئية ، فقد حصلت على نسبة مئوية مقـدارها              

، وفي المرتبة الثالثـة جـاءت       %)32.91(وفي المرتبة الثانية جاءت األهداف التوعوية بنسبة        

محاولـة  ب األهداف المتعلقـة األخيرة جاءت ، وفي المرتبة %)25.06(األهداف التنموية بنسبة    

  %).5.63(تصحيح السلوك بنسبة 

وعلى مستوى الصحف األردنية اليومية ذاتها، أشارت النتـائج المتعلقـة باألهـداف             

التثقيفية والمعرفية لتغطية القضايا والمشاكل البيئية بأنها حصلت على أعلى نـسبة لهـا فـي                

يتعلق بالنتائج المتعلقة باألهداف التوعوية فقد حـصلت        ، وفيما   %) 39.8(صحيفة الغد بنسبة    
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األهداف التنمويـة   ب وفيما يتعلق ،  %)38.4(على أعلى نسبة لها في صحيفة الرأي بنسبة         

ة المئويـة  فقد حصلت على أعلى نسبة مئوية لها في صحيفة الدسـتور حيـث بلغـت النـسب            

صلت على أعلى نسبة مئويـة      أهداف محاولة تصحيح السلوك فقد ح     ، وفيما يتعلق ب   %)31.8(

  %).6.8(لها في صحيفة الدستور بنسبة 
  

  )11(جدول 
 لبيان الفروق في أهداف النشر للقضايا والمشاكل البيئية في (Chi-square)نتائج اختبار مربع كاي 

  الصحف اليومية األردنية
الداللة   درجة الحرية   مربع كاي   االستماالت االقناعية 

  اإلحصائية
  0.309  3  3.589  معرفي تثقيفي و
  0.753  3  5.323  توعوي 
  0.782  3  1.081  تنموي 

  0.150  3  1.200  محاولة تصحيح السلوك 
  

ولبيان الفروق في أهداف النشر للقضايا والمشاكل البيئية في الصحف اليومية األردنية                

مية األردنيـة   من قبل الصحف اليومية األردنية عن القضايا والمشاكل البيئية في الصحف اليو           

 ويوضح هذا االختبار أنه ال يوجد فروقـات         (Chi-Square)األربع ، تم استخدام مربع كاي       

ذات داللة إحصائية بين الصحف األردنية اليومية األربع في الفئات الفرعية والمتعلقة بأهداف             

ـ            ر دالـة  النشر  من قبل الصحف اليومية عن القضايا والمشاكل البيئية، ألن قيم مربع كاي غي

  ).11(كما هو مبين في الجدول ) 0.05(إحصائيا إذ كانت أعلى من 
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  المنطقة الجغرافية فئة : سادساً

لإلجابة عن سؤال الدراسة السادس الذي ينص على هل توجـد فـروق ذات داللـة                 

حول المجال الجغرافي الذي وقعت فيـه األحـداث والقـضايا           ) 0.05(إحصائية عند مستوى    

ي الصحف اليومية األردنية؟ وما هي المنطقة الجغرافية التي وقعـت فيهـا أحـداث               البيئية ف 

  الموضوعات والقضايا البيئية ونشرتها الصحف اليومية األردنية؟
  

  

  )12(جدول 
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لفئة المنطقة الجغرافية التي تغطيها الصحف اليومية األردنية في كتابة 

  مشاكل البيئية القضايا وال
                              المجموع  الغد  العرب اليوم  الدستور  الرأي

  الصحيفة
  المنطقة الجغرافية   

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %74.68  295  80.6  83  76.1  70  71.6  63  70.5  79   محلي 
  %9.11  36  7.8  8  10.9  10  5.7  5  11.6  13   أجنبي 

  %8.86  35 5.8  6 5.4  5 10.2  9 13.4  15   غير ذلك 
  %7.34  29  5.8 6  7.6 7  12.5 11  4.5 5   عربي 
  

أشارت النتائج إلى أن مضمون المنطقة المحلية حصلت على أعلى التكـرارات علـى        

اليومية األردنية عن   مستوى المجموع الكلي لمضامين المنطقة الجغرافية التي تغطيها الصحف          

، وفي المرتبـة    %) 74.68(القضايا والمشاكل البيئية ، فقد حصلت على نسبة مئوية مقدارها           

، وفي المرتبة الثالثة جاءت الغير ذلـك بنـسبة          %)9.11(الثانية جاءت الدول األجنبية بنسبة      

  %).7.34(، وفي المرتبة األخيرة جاءت الدول العربية بنسبة %)8.86(
  

ستوى الصحف األردنية اليومية ذاتها، أشارت النتائج المتعلقة بالمنطقة المحلية          وعلى م 

لتغطية القضايا والمشاكل البيئية بأنها حصلت على أعلى نسبة لها في صـحيفة الغـد بنـسبة                 

، وفيما يتعلق بالنتائج المتعلقة بالدول األجنبية فقد حصلت على أعلى نسبة لها فـي              %) 80.6(

، وعلى صعيد فئة غير ذلك فقد حصلت على أعلى نسبة مئوية            %)11.6(سبة  صحيفة الرأي بن  
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، وفيما يتعلق بالدول العربيـة      %)13.4(لها في صحيفة الرأي حيث بلغت النسبة المئوية         

  %).12.5(فقد حصلت على أعلى نسبة مئوية لها في صحيفة الدستور بنسبة 
  

  

  

  )13(جدول 
لبيان الفروق في المنطقة الجغرافية للقضايا والمشاكل البيئية التي  (Chi-square)نتائج اختبار مربع كاي 

  تغطيها الصحف اليومية األردنية
الداللة   درجة الحرية   مربع كاي   المنطقة الجغرافية 

  اإلحصائية
  0.349  3  3.292  محلي 
  0.286  3  3.778  أجنبي 

  0.074  3  6.943  غير ذلك 
  0.413  3  2.862  عربي 

  

  

وق في المناطق الجغرافية للقضايا والمشاكل البيئية في الـصحف اليوميـة           ولبيان الفر 

األردنية عن القضايا والمشاكل البيئية التي تغطيها الصحف اليومية األردنيـة األربـع ، تـم                

 ويوضح هذا االختبار أنه ال يوجد فروقـات ذات داللـة            (Chi-Square)استخدام مربع كاي    

ليومية األربع في الفئات الفرعية والمتعلقة بالمنطقة الجغرافية         إحصائية بين الصحف األردنية ا    

من قبل الصحف اليومية عن القضايا والمشاكل البيئية، ألن قيم مربع كاي غير دالة إحـصائيا                

  ). 13(كما هو مبين في الجدول ) 0.05(إذ كانت أعلى من 
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  ط المادة الصحفيةفئة نم: سابعاً

دراسة السابع الذي ينص على هـل توجـد فـروق ذات داللـة              لإلجابة عن سؤال ال   

بين نمط المادة الصحفية في القضايا والمـشاكل البيئيـة التـي            ) 0.05(إحصائية عند مستوى    

تنشرها الصحف اليومية األردنية؟ وما األنماط الصحفية المستخدمة في تناول الوضع البيئـي             

  وقضاياه وتنشرها الصحف اليومية األردنية؟
  

  )14(ول جد
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لفئة أنماط المادة الصحفية المستخدمة لتغطية القضايا والمشاكل 

  البيئية في الصحف اليومية األردنية 
                              المجموع  الغد  العرب اليوم  الدستور  الرأي

  الصحيفة
  األنماط الصحفية

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  نسبةال  التكرار  النسبة  التكرار

  %51.89  205  49.5  51  62.0  57  50.0  44  47.3  53   خبر
  %17.97  71  26.2  27  22.8  21  9.1  8  13.4  15   تقرير 

  %8.10  32  6.8  7  5.4  5  10.2  9  9.8  11   إعالنات توعية بيئية
  %6.07  24  4.9  5  2.2  2  13.6  12  4.5  5   تحقيق
  %5.82  23 2.9  3 1.1  1 8.0  7 10.7  12  خاصة  زوايا 

  %3.54  14  1.9  2  3.3  3  3.4  3  5.4  6   تعليق ورأي
  %2.78  11  1.9  2  1.1  1  1.1  1  6.3  7   مقال

  %2.27  9  2.9  3  1.1  1  3.4  3  1.8  2   رسائل إلى المحرر 
  %1.26  5  2.9  3  000  0  1.1  1  9.  1   قصة إخبارية 
  %0.02  1  000  0  1.1  1  000  0  000  0   حديث صحفي 

  

أشارت النتائج إلى أن مضمون الخبر حصل على أعلى التكـرارات علـى مـستوى               

المجموع الكلي لمضامين األنماط الصحفية التي تعتمدها الصحف اليوميـة األردنيـة لتغطيـة      

القضايا والمشاكل في الصحف اليومية األردنية، فقد حصلت علـى نـسبة مئويـة مقـدارها                

، يليهـا إعالنـات التوعيـة       %)17.97(مرتبة الثانية جاء التقرير بنسبة      ، وفي ال  %) 51.89(

، ثـم الزوايـا الخاصـة بنـسبة     %)6.07(ومن ثم التحقيـق بنـسبة    %) 8.10(البيئية بنسبة   

، تبعهـا   %) 2.78(، ومن ثم المقال بنـسبة       %)3.54(، يليها التعليق والرأي بنسبة      %)5.82(
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ويليهـا  %) 1.26( ثم قصة إخباريـة بنـسبة        ، ومن %)2.27(رسائل إلى المحرر بنسبة     

  %) .0.02(الحديث الصحفي بنسبة 
  

  

وعلى مستوى الصحف األردنية اليومية ذاتها، أشـارت النتـائج المتعلقـة باألنمـاط              

الصحفية أن فئة الخبر لتغطية القضايا والمشاكل البيئية حصلت على أعلـى نـسبة لهـا فـي           

ما يتعلق بالنتائج المتعلقة بالتقرير، فقد حصلت علـى         ، وفي %) 62(صحيفة العرب اليوم بنسبة     

، وعلى صعيد إعالنات التوعية البيئيـة فقـد         %)26.2(أعلى نسبة لها في صحيفة الغد بنسبة        

، %)10.2(حصلت على أعلى نسبة مئوية لها في صحيفة الدستور حيث بلغت النسبة المئويـة       

 مئوية له في صـحيفة الدسـتور بنـسبة    وفيما يتعلق بنمط التحقيق فقد حصل على أعلى نسبة     

، وبالنسبة للزوايا الخاصة فقد حصلت على أعلى نسبة مئوية لها في صحيفة الرأي              %)13.6(

، وفيما يتعلق بالتعليق والرأي فقد حصلت صحيفة الرأي على أعلـى نـسبة              %)10.7(بنسبة  

ة حيـث بلغـت     ، وبالنسبة للمقال  فقد حصلت صحيفة الرأي  على أعلى نـسب            %)5.4(بلغت  

، أما فيما يتعلق بالرسائل إلى المحرر ، فقد حصلت صحيفة الدستور على أعلى نسبة               %)6.3(

، وبخصوص القصة اإلخبارية فقد حصلت صحيفة الغد على أعلى نسبة مئويـة    %)3.4(بلغت  

، وفيما يتعلق بالحديث الصحفي فقد حصلت صحيفة العرب اليوم علـى أعلـى             %)2.9(بلغت  

  %).1.1(بلغت نسبة مئوية 
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  )15(جدول 
 لبيان الفروق في أنماط المادة الصحفية المستخدمة في القضايا (Chi-square)نتائج اختبار مربع كاي 

  والمشاكل البيئية في الصحف اليومية األردنية
الداللة   درجة الحرية   مربع كاي   أنماط المادة الصحفية  

  اإلحصائية
  0.630  3  1.732   خبر

  0.011  3  *11.197  تقرير 
  0.475  3  2.500  إعالنات توعية بيئية

  0.029  3  *9.000  تحقيق
  0.006  3  **12.304  زوايا خاصة 
  0.463  3  2.571  تعليق ورأي

  0.029  3  *9.000  مقال
  0.748  3  1.222  رسائل إلى المحرر 

  0.449  3  1.600  قصة إخبارية 
  -  -  -  حديث صحفي 

  )0.01(عند مستوى دالة إحصائية اقل من **     )0.05 (دالة إحصائيا اقل منعند مستوى *        

  

  

ولبيان الفروق في أنماط المادة الصحفية المستخدمة في  القضايا والمشاكل البيئية فـي           

الصحف اليومية األردنية التي تغطيها الصحف اليومية األردنية األربع ، تم اسـتخدام مربـع               

هذا االختبار أن هناك  فروقات ذات داللـة إحـصائية  بـين               ويوضح   (Chi-Square)كاي  

التقرير والحاصل علـى قيمـة      : الصحف اليومية األردنية األربع  في األنماط الصحفية وهي        

والتحقيق  الحاصل على قيمة مربـع       ) 0.05(وبداللة إحصائية أقل من     ) 11.197(مربع كاي   

، وفي المقال حيث بلغت قيمـة       )0.05(من  ، وبداللة إحصائية أقل     )9.000(كاي على التوالي    

والزوايا الخاصة التي حصلت علـى      ). 0.05(وبداللة إحصائية أقل من     ) 9.000(مربع كاي   

  ).0.01(وبداللة إحصائية اقل من ) 12.304(قيمة مربع كاي 
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وال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين الصحف األردنية اليومية األربع في الفئات             

 والمتعلقة باألنماط الصحفية من قبل الصحف اليومية عن القضايا والمشاكل البيئية في             الفرعية

الخبر، و إعالنات التوعية البيئية، و تعليق ورأي، ورسائل إلـى المحـرر، و قـصة     (كل من   

) 0.05(، ألن قيم مربع كاي غير دالة إحصائيا إذ كانت أعلى من             )إخبارية والحديث الصحفي  

  ).15( الجدول كما هو مبين في
  

  

   موقع المادة الصحفية فئة:ثامناً

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثامن الذي ينص على هـل توجـد فـروق ذات داللـة                 

حول موقع المادة الصحفية للقـضايا والمـشاكل البيئيـة فـي            ) 0.05(إحصائية عند مستوى    

والمشاكل البيئيـة فـي     الصحف اليومية األردنية؟ وما موقع المادة الصحفية الخاصة بالقضايا          

  الصحف اليومية األردنية؟

  )16(جدول 
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لفئة موقع المادة الصحفية للقضايا والمشاكل البيئية في الصحف 

   اليومية األردنية
                              جموعالم  الغد  العرب اليوم  الدستور  الرأي

  الصحيفة
  موقع المادة الصحفية

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %69.62  275  68.0  70  70.7  65  75.0  66  66.1  74   صفحات داخلية
  %17.21  68 4.9  26 2.2  2 17.0  15 22.3  25   المالحق

  %7.08  28  4.9  5  12.0  11  3.4  3  8.0  9   صفحة أولى 
  %6.07  24  1.9  2  15.2  14  4.5  4  3.6  4   صفحة أخيرة 

  

أشارت النتائج إلى أن مضمون الصفحة األولى حصل على أعلى التكـرارات علـى              

مستوى المجموع الكلي لمضامين موقع المادة الصحفية التي تعتمدها الصحف اليومية األردنية            

ية مقـدارها  لتغطية القضايا والمشاكل في الصحف اليومية األردنية، فقد حصلت على نسبة مئو   
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، يليهـا الـصفحة     %)17.21(، وفي المرتبة الثانية جاءت المالحق بنـسبة         %) 69.62(

  ).6.07(ومن ثم الصفحة األخيرة بنسبة %) 7.08(األولى بنسبة 
  

وعلى مستوى الصحف األردنية اليومية ذاتها، أشارت النتائج المتعلقة بموقـع المـادة             

طية القضايا والمشاكل البيئية حصلت علـى أعلـى         الصحفية إلى أن الصفحات الداخلية في تغ      

، وفيما يتعلق بالنتائج المتعلقة بـالمالحق ، فقـد          %) 75(نسبة لها في صحيفة الدستور بنسبة       

، وعلى صعيد الصفحة األولى     %)22.3(حصلت على أعلى نسبة لها في صحيفة الرأي بنسبة          

وم حيث بلغـت النـسبة المئويـة    فقد حصلت على أعلى نسبة مئوية لها في صحيفة العرب الي       

، وفيما يتعلق بالصفحة األخيرة فقد حصلت على أعلى نسبة مئوية لـه فـي صـحيفة          %)12(

  %).15.2(العرب اليوم بنسبة 
  

  )17(جدول 
 لبيان الفروق في موقع المادة للقضايا والمشاكل البيئية في (Chi-square)نتائج اختبار مربع كاي 

  الصحف اليومية األردنية
الداللة   درجة الحرية   مربع كاي   وقع المادة الصحفية م

  اإلحصائية
  0.864  3  0.738   صفحات داخلية

  0.000  3  **22.000   المالحق
  0.126  3  5.714   صفحة أولى 

  0.002  3  **14.667   صفحة أخيرة 
  )0.01(عند مستوى دالة إحصائية اقل من ** 

  

قضايا والمشاكل البيئية في الصحف اليومية      ولبيان الفروق في موقع المادة الصحفية لل      

-Chi)األردنية التي تغطيها الصحف اليومية األردنية األربع ، تـم اسـتخدام مربـع كـاي                 

Square)   ويوضح هذا االختبار أن هناك  فروقات ذات داللة إحصائية  بين الصحف اليوميـة 

علـى قيمـة مربـع كـاي        المالحق والحاصـل    (األردنية األربع ، في موقع المادة الصحفية        

والصفحة األخيرة والحاصلة على قيمـة مربـع        ) 0.01(وبداللة إحصائية أقل من     ) 22.000(
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وال يوجـد فروقـات ذات داللـة        ) 0.01(، وبداللة إحصائية أقل مـن       )14.667(كاي  

إحصائية بين الصحف األردنية اليومية األربع في الفئات الفرعية والمتعلقـة بموقـع المـادة               

الـصفحات  ( من قبل الصحف اليومية عن القضايا والمشاكل البيئية فـي كـل مـن                الصحفية

) 0.05(، ألن قيم مربع كاي غير دالة إحصائيا إذ كانت أعلى مـن              )الداخلية والصفحة األولى  

  ).17(كما هو مبين في الجدول 
  

  ت  العناصر التيبوغرافية المتعلقة بالعناوين والصور واأللوان واإلطارا فئة:تاسعاً

لإلجابة عن سؤال الدراسة التاسع الذي ينص على هـل توجـد فـروق ذات داللـة                 

بين العناصر التيبوغرافية المـستخدمة إلبـراز الموضـوعات         ) 0.05(إحصائية عند مستوى    

البيئية في الصحف اليومية األردنية؟ وما العناصر التيبوغرافية المستخدمة فـي موضـوعات             

  الصحف اليومية األردنية؟القضايا والمشاكل البيئية في 

  )18(جدول 
 التيبوغرافية المتعلقة بالعناوين والصور واأللوان  العناصرالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية لفئة

  واإلطارات إلظهار القضايا والمشاكل البيئية في الصحف اليومية األردنية 
                              المجموع  الغد  العرب اليوم  الدستور  الرأي

  الصحيفة
  العناصر التيبوغرافية

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %52.87  395  59.5  103  54.8  92  52.1  88  47.3  112  عنوان رئيسي 
  %15.93  119  16.2  28  20.2  34  15.4  26  13.1  31  الصور التوضيحية 

  %13.52  101  9.8  17  10.7  18  16.0  27  16.5  39  األلوان 
  %11.37  85 11.6  20 7.7  13 7.7  13 16.5  39  اإلطارات 

  %3.21  24  1.7  3  3.6  6  5.9  10  2.1  5  عنوان فرعي 
  %3.07  23  1.2  2  3.0  5  3.0  5  4.6  11  الكاريكاتير 

  

أشارت النتائج إلى أن مضمون العنوان الرئيسي حصل على أعلى التكـرارات علـى              

المجموع الكلي لمضامين العناصر التيبوغرافية التي تعتمدها الصحف اليومية األردنية          مستوى  

لتغطية القضايا والمشاكل في الصحف اليومية األردنية، فقد حصلت على نسبة مئوية مقـدارها     

، يليها األلـوان   %)15.93(، وفي المرتبة الثانية جاءت الصور التوضيحية بنسبة         %) 52.87(



 109
، ومن ثم جاء العنـوان الفرعـي        %)11.37(ومن ثم اإلطارات بنسبة     %) 13.52(بنسبة  

  %).3.07(، وفي المرتبة األخيرة جاء الكاريكاتير بنسبة %)3.21(بنسبة 
  

وعلى مستوى الصحف األردنية اليومية ذاتها، أشارت النتـائج المتعلقـة بالعناصـر             

شاكل البيئية حصلت على أعلى نسبة      التيبوغرافية أن فئة العنوان الرئيسي لتغطية القضايا والم       

، وفيما يتعلق بالصور التوضيحية، فقد حـصلت علـى          %) 59.5(لها في صحيفة الغد بنسبة      

، وعلى صعيد صفحة األلـوان فقـد        %)20.2(أعلى نسبة لها في صحيفة العرب اليوم بنسبة         

، %)16.5(حصلت على أعلى نسبة مئوية لها في صحيفة الرأي حيث بلغت النـسبة المئويـة            

وفيما يتعلق باإلطارات فقد حصلت على أعلى نسبة مئوية لها فـي صـحيفة الـرأي بنـسبة                  

، وبخصوص العنوان الفرعي فقد حازت صحيفة الدستور على أعلى نـسبة مئويـة        %)16.5(

، وأخيراً حصلت صحيفة الرأي على أعلى نسبة مئوية بالنسبة للكاريكـاتير            %)5.9(حيث بلغ   

  %). 4.6(مئوية فقد بلغت النسبة ال
  

  )19(جدول 

 لبيان الفروق في العناصر التيبوغرافية المتعلقة بالعناوين (Chi-square)نتائج اختبار مربع كاي 
  والصور واأللوان واإلطارات إلظهار القضايا والمشاكل البيئية في الصحف اليومية األردنية

الداللة   درجة الحرية   مربع كاي   العناصر التيبوغرافية  
  إلحصائيةا

  0.309  3  3.592  عنوان رئيسي 
  0.745  3  1.235  الصور التوضيحية 

  0.006  3  **12.386  األلوان 
  0.000  3  **21.306  اإلطارات 

  0.228  3  4.333  عنوان فرعي 
  0.059  3  7.435  الكاريكاتير 

  )0.01(عند مستوى دالة إحصائية اقل من              ** 
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العناصر التيبوغرافية الصحفية للقـضايا والمـشاكل البيئيـة فـي           ولبيان الفروق في    

 ويوضـح هـذا   (Chi-Square)الصحف اليومية األردنية األربع ، تم استخدام مربـع كـاي    

االختبار أن هناك  فروقات ذات داللة إحصائية  بين الصحف اليومية األردنية األربـع ، فـي        

) 0.01(وبداللة إحصائية أقـل مـن       ) لى التوالي األلوان واإلطارات ع  (العناصر التيبوغرافية   

، وبداللة إحـصائية    )  على التوالي     21.306 ، و    12.386(والحاصلين على قيمة مربع كاي      

وال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين الصحف األردنية اليومية األربع           ).  0.01(أقل من   

ن قبل الصحف اليوميـة عـن القـضايا         في الفئات الفرعية والمتعلقة بالعناصر التيبوغرافية م      

العنوان الرئيسي و العنوان الفرعي، و الصور التوضـيحية ، و           (والمشاكل البيئية في كل من      

كما هو مبـين    ) 0.05(، ألن قيم مربع كاي غير دالة إحصائيا إذ كانت أعلى من             )الكاريكاتير

  ).19(في الجدول 
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات

  

   مناقشة تساؤالت الدراسة:أوال* 
  

  التوصيات: ثانيا* 
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  مناقشة تساؤالت الدراسة: أوال

بـين موضـوعات   ) 0.05( داللة إحصائية عند مستوى  اتال توجد فروق ذ   : السؤال األول * 

القضايا والمشاكل البيئية التي تنشرها الصحف اليومية األردنية؟ وما موضـوعات القـضايا    

  تنشرها الصحف اليومية األردنية؟والمشاكل البيئية التي 
  

تتفق نتائج الدراسة مع السؤال األول والفرضية األولى حيث لم تكشف الدراسة عـن                  

في جميع صحف الدراسة األربـع  ) 0.05(وجود أي فروق في الداللة اإلحصائية عند مستوى        

األربع هي  ، ويتضح من هذا أن السياسة اإلعالمية في جميع صحف الدراسة            2008لعينة عام   

واحدة بداللة عدم وجود فروق إحصائية بينها بخصوص القـضايا والمـشاكل البيئيـة التـي                

من مجمـوع   %) 19.49(تغطيها، فقد احتلت قضية المياه أعلى نسبة حيث حصلت على نسبة            

الصحف األربع، وهذا أمر طبيعي الن األردن يعد من الدول الفقيرة والشحيحة بمصادر المياه              

   .المتجددة

كما أظهرت النتائج بخصوص السؤال األول تنامي دور التنمية المستدامة في حمايـة                 

%) 12.15(البيئة والوعي تجاهها فقد حصلت على المرتبة الثانية في نتـائج التحليـل بنـسبة     

وهذا يدل على دور اإلعالم في إظهار عالقة البيئة والتنمية المستدامة فتتفـق الدراسـة مـع                 

المبتكرات على اعتبار أن النظرية تدخل في دائرة اإلعـالم التنمـوي، وتتفـق             نظرية انتشار   

الدراسة مع دراسة مها موسى التي تعتبر أن المشاكل البيئية في صحيفتي الدستور والـرأي ال            

تختلف عن باقي الصحف األخرى في تغطيتها لهذه القضايا وتتفق مع دراسة إبراهيم المسلمي              

تل المراتب األولى في التحليل، لكنها تختلف مع دراسة بالل أبـو دقـة         في أن قضايا المياه تح    

التي أظهرت نتائج دراسته ضعف معالجة الصحف الفلسطينية لقضايا المياه ولكن فـي األردن              

وبخصوص الفئة الفرعيـة الـسياسات والقـوانين        . كان االهتمام بقضية المياه كبيرا وملحوظاً     

بسبب مـا تتعـرض لـه البيئـة مـن      ) 6.58( اكبر من نسبةالبيئية كان يجب أن تحتل نسبة    
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فتتفق نتائج الدراسـة مـع نظريـة ترتيـب          . ممارسات خاطئة من قبل األنشطة البشرية     

األولويات بخصوص الفئات الفرعية لفئة الموضوعات البيئية بتركيز الصحف علـى قـضايا             

  .المياه على وجه الخصوص
  

حـول مـصدر    ) 0.05(اللة إحصائية عند مـستوى       د ال توجد فروق ذات   : السؤال الثاني * 

المعلومة في القضايا والمشاكل البيئية التي تنشرها الصحف اليومية األردنية؟ وما مـصدر             

  المعلومة التي اعتمدته الصحف اليومية األردنية في تغطيتها للشأن البيئي؟
  

ئج بالنـسبة    النتا  حيث لم تظهر    والفرضية الثانية  تتفق نتائج الدراسة مع السؤال الثاني     

 اإلحـصائية عـن مـستوى        أي فروق في الدالالت    2008لعينة عام    للصحف اليومية األربع  

 ، ويتضح أيضا هنا أن األجندة اإلعالمية أو باألصح الـسياسة اإلعالميـة للـصحف              )0.05(

 واحدا ال يختلف كثيرا من صحيفة إلى أخرى من بـين صـحف              اً متقاربة وتشمل نهج   األربع

بـسبب  ) 36.70( بنـسبة    ومن الطبيعي أن يحتل المندوب الصحفي المرتبة األولـى        الدراسة،  

عالقة البيئة بالقطاعات األخرى، فالخبر البيئي لو كان له عالقة بالزراعة فـسيغطيه منـدوب              

الزراعة لكنه يشمل من ناحية أو أخرى البيئة وكـذلك الحـال بالنـسبة للـصناعة والطاقـة                  

  . والسياحة

الداللة اإلحصائية كانت عند الفئة الفرعية لم يذكر المصدر وهذا يدل           لكن الفروق في    

على ضعف اهتمام الصحف بمعرفة مصدر المعلومة البيئية التي تنشر وتوجه إلى القارئ هل               

هي صحيحة أم خاطئة، خصوصا أن ما يكتب في الصحف التي تعتبر عند الجمهـور صـحفاً      

ها حتى لو كان بال مصدر مما يؤثر علـى الرصـيد            لها مصداقية وثقة يتم تصديق ما ينشر في       

وبهذا يظهر دور حارس البوابة اإلعالمية حيث أن        . المعرفي عند األفراد المتلقين لهذه األخبار     

  .المندوب الصحفي حارس ورئيس التحرير حارس في اختيار األخبار من مصادرها المختلفة
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بخـصوص  ) 0.05(ية عنـد مـستوى       داللة إحـصائ   ال توجد فروق ذات   : السؤال الثالث * 

الجمهور المستهدف لقراءة القضايا والمشاكل البيئية التي تنشرها الصحف اليومية األردنية؟         

ومن الجمهور المستهدف من وراء نشر الموضوعات الخاصة بالقضايا والمشاكل البيئية في            

  الصحف اليومية األردنية؟

ية الثالثة حيث لم تظهر هناك أي فـروق  تتفق نتائج الدراسة مع السؤال الثالث والفرض  

، فيظهر أن الجمهور العام     2008 بين الصحف اليومية األربع لعينة عام        في الداللة اإلحصائية  

وهذا يدل على وعـي الـصحف       ) 77.97(هم الجمهور المستهدف في الصحف اليومية بنسبة        

مهمة في نفس الوقت،    بأهمية نشر مواضيع بيئية يعدها بعضهم خفيفة وسريعة توصل معلومة           

أو يمكن عدم وجود فريق صحفي بيئي متخصص يستطيع الكتابـة فـي المجـاالت العلميـة                 

  .المختلفة

وهذا أمر الفت حقا الن القضاة في كتابه اإلعالم وقضايا البيئة في فتـرة التـسعينات                

 يرى أن من أهم أسباب عزوف الصحفيين هو صعوبة الكتابة بالموضوع البيئي وال بـد مـن                

التخصص في كتابته، ولكن يبدو من نتائج الدراسة في هذا المجال أن الوضع قـد تغيـر وان                  

  .اهتمام الصحف بنشر المواضيع والمشاكل البيئية للجمهور العام أصبح اكبر

وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة محمود عبد الرحمن حيث أوضـح فـي نتـائج                   

كتابة في القضايا البيئية يجب أن تنطلق من إطـار          دراسته أن الصحف أصبحت مدركة بأن ال      

  .الجمهور الخاص المتعارف عليه إلى الجمهور العام بلغة بسيطة وسهلة وواضحة
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حول االسـتماالت   ) 0.05( داللة إحصائية عند مستوى      ال توجد فروق ذات   : السؤال الرابع * 

 اليومية األردنيـة؟ ومـا هـي        االقناعية في القضايا والمشاكل البيئية التي تنشرها الصحف       

االستماالت االقناعية المستخدمة عند كتابة الموضوعات المتعلقة بالوضع البيئي في الصحف           

  اليومية األردنية؟

تتفق نتائج الدراسة مع السؤال الرابع والفرضية الرابعة حيث لم تظهر النتائج وجـود              

الفئة الفرعيـة فئـة االسـتماالت       ، حيث أن    )0.05(فروق في الداللة اإلحصائية عند مستوى       

 بين جميع الصحف، وهذا أمـر معقـول الن  ) 54.93(العقلية قد حازت على أعلى نسبة وهي  

ج حقـائق ومعلومـات صـحيحة        هو موضوع علمي فال بد مـن إدرا        الموضوع الذي يعالج  

خصوصا أن الجمهور يتوقع وجود نسب وأرقام وإحصائيات تتـضمن األخبـار والمقـاالت              

ير البيئية فالرقم اقرب إلى عقل المتلقي من عملية السرد وال وجود للعاطفة فـي هـذه                 والتقار

المواضيع إال في حاالت نشر الصحف لرسوم كرتونية توعوية تدخل فيها شخـصيات كـاألم               

  . واألب واألطفال وكيفية تعاملهم مع البيئة بطريقة صحيحة ونظيفة وسليمة

للداللة على أن الوضع    ) 16.70(رتبة الثالثة بنسبة    وتأتي االستماالت التخويفية في الم    

البيئي بالنسبة لمشاكل التلوث بأنواعه المختلفة وحتى المشاكل األخرى هو وضع ال يحتمل فيه              

  .إال التخويف حتى يقتنع األفراد بمحاولة تغيير سلوكهم من نظري إلى تجريبي
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حـول أهـداف    ) 0.05(عند مستوى   ة   داللة إحصائي  ال توجد فروق ذات   : السؤال الخامس * 

النشر التي يتم اعتمادها في القضايا والمشاكل البيئية التـي تنـشرها الـصحف اليوميـة                

األردنية؟ وما أهم أهداف النشر التي تحاول الصحف اليومية األردنية طرحهـا مـن خـالل                

  موضوعات القضايا والمشاكل البيئية؟
  

لفرضية الخامسة، حيث لم تظهر النتـائج أي  تتفق نتائج الدراسة مع السؤال الخامس وا   

، وهذا يدل على أن السياسة اإلعالمية فـي         )0.05(فروق في الداللة اإلحصائية عند المستوى       

الصحف اليومية األردنية واحدة، وقد جاء في المرتبة األولى مـن أهـداف النـشر المعرفـة             

ور المستهدف األغلـب هـو       في القضايا البيئية خصوصا أن الجمه      %36.96 بنسبة   والتثقيف

الجمهور العام وبالتالي فان اغلب القضايا واألخبار التي سوف تطرح ستدخل باب المعـارف              

  .والثقافة

علـى  % 5.63 أما بالنسبة إلى هدف تصحيح السلوك فقد احتل المرتبة األخيرة بنسبة           

لى تغيير السلوك بعد    الرغم من أن هدف اإلعالم البيئي أساسا هو التوعية التي ال بد أن تقود إ              

فترة ما، لكن يبدو أن اغلب األخبار التي تنشر هي من باب العلم بالشيء أي العلـم بالقـضايا                

البيئية الموجودة على الساحة المحلية أو العربية أو العالمية بغض النظر عن أهميتها أو هـدف      

  .نشرها
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حـول المجـال    ) 0.05(توى   داللة إحصائية عند مس    ال توجد فروق ذات   : السؤال السادس * 

الجغرافي التي وقعت فيه األحداث والقضايا البيئية في الـصحف اليوميـة األردنيـة؟ ومـا              

المنطقة الجغرافية التي وقعت فيها أحداث الموضوعات والقضايا البيئة ونـشرتها الـصحف     

  اليومية األردنية؟
  

 ال توجد فـروق ذات  تتفق نتائج الدراسة مع السؤال السادس والفرضية السادسة، حيث 

لية التـي تهـم     ، ويدل هذا على أن االهتمام باألخبار المح       )0.05(داللة إحصائية عند مستوى     

في جميع الصحف اليومية األردنية     % 74.68 في المرتبة األولى بنسبة      المواطن األردني جاء  

ايا التي تهم    للسياسة اإلعالمية في الدولة على أن القض        بسبب تتبعهم  2008محل الدراسة لعام    

المواطن األردني تأتي في المرتبة األولى بدليل قلة االهتمام بالقضايا البيئية في الدول العربيـة          

بالرغم من أن الظروف والقضايا البيئية في       % 7.34فحازت في نتائج الدراسة على نسبة قليلة        

جـاءت بالمرتبـة    الدول المجاورة شبه متقاربة إال أن الدول األجنبية تفوقت على ذلك حيـث              

على أساس أن الدول األجنبية رائدة في مجال البيئة من جميع النـواحي             % 9.11الثانية بنسبة   

  .تقريبا وحتى يتم عكس التجربة األجنبية ومحاولة تطبيقها في الدول العربية
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بين نمط المـادة    ) 0.05( داللة إحصائية عند مستوى      ال توجد فروق ذات   : السؤال السابع * 

فية في القضايا والمشاكل البيئية التي تنشرها الصحف اليومية األردنية؟ وما األنمـاط             الصح

  الصحفية المستخدمة في تناول الوضع البيئي وقضاياه وتنشرها الصحف اليومية األردنية؟
  

ال تتفق نتائج الدراسة مع السؤال السابع والفرضية السابعة، حيـث أظهـرت نتـائج               

، خـصوصا فـي   )0.05( ذات داللة إحصائية عند المستوى اقل مـن  اًالدراسة أن هناك فروق  

التقرير، التحقيق، المقال، الزوايا الخاصة، أما باقي األنماط الـصحفية  : األنماط الصحفية التالية 

وتتفق الدراسـة   . ر بينها في الصحف اليومية األربع     فلم يظهر في نتائج الدراسة أية فروق تذك       

لخبر اخذ المرتبة األولى في النتائج ولكن يظهر في دراسـتها دور            مع دراسة سلوى إمام بأن ا     

  .المقال في الترتيب الثاني وهذا ما تم االتفاق عليه

وهذا يدل على زيادة الوعي بأن الموضوع البيئـي بحاجـة إلـى مـساحات أوسـع                 

ومناقشات أطول خصوصا في مجال التحقيق والتقرير وبذلك تعدى الخبر البيئي وجـوده مـن      

  .رد خبر يومي آني إلى تحقيق أو تقرير بيئي مفصلمج

واتفقت الدراسة مع دراسة إبراهيم المسلمي في وجود داللة إحصائية فـي التحقيقـات        

  .واألبواب الخاصة والمقاالت للكتابة في الموضوع البيئي

وال تتفق مع دراسة مها الصباغ التي كانت أنماط التحليل والتحقيق والتقرير فيها فـي               

  .رتبة األخيرةالم
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حول موقع المادة   ) 0.05( داللة إحصائية عند مستوى      ال توجد فروق ذات   : السؤال الثامن * 

الصحفية للقضايا والمشاكل البيئية في الصحف اليومية األردنية؟ وما موقع المادة الصحفية            

  الخاصة بالقضايا والمشاكل البيئية في الصحف اليومية األردنية؟

  

ائج الدراسة مع السؤال الثامن والفرضية الثامنـة، حيـث أظهـرت نتـائج              ال تتفق نت  

فـي كـل مـن      ) 0.05( داللة إحصائية عند المستوى اقل مـن         اً ذات الدراسة أن هناك فروق   

ـ  اً اعتبار موضوع البيئة موضـوع     ة األخيرة، وهذا التناقض نابع من     المالحق والصفح   اً علمي

التحليـل والتقيـيم    حات خاصة لالنفـراد بالتفـسير و      ب أن تكون له مسا    اً ويج  ومتغير اًوحيوي

كبيـرة، وتـم أيـضا    كانت نسبة وجود هذه المواضيع البيئية في المالحق         والشرح والوصف ف  

إلـى التحليـل     الموضوع البيئي من المواضيع الغريبة والشيقة والخفيفـة وال تحتـاج             اعتبار

ات األخيرة في معظـم الـصحف        الصفحات األخيرة على اعتبار أن الصفح      والنقاش فكانت له  

طريفة مـن جميـع أنحـاء       الغريبة و المواضيع  ال أو   لإلعالنات صفحاتاليومية األردنية هي    

  .العالم
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بـين العناصـر    ) 0.05( داللة إحصائية عند مستوى      ال توجد فروق ذات   : السؤال التاسع * 

 األردنيـة؟ ومـا     ة إلبراز الموضوعات البيئية في الصحف اليوميـة       مالتيبوغرافية المستخد 

العناصر التيبوغرافية المستخدمة في موضوعات القضايا والمشاكل البيئيـة فـي الـصحف             

  اليومية األردنية؟
  

ال تتفق نتائج الدراسة مع السؤال التاسع والفرضية التاسعة، حيث أظهـرت أن هنـاك      

التيبوغرافية خصوصا في العناصر    ) 0.05(فروقاً في الداللة اإلحصائية عند المستوى اقل من         

األلوان واإلطارات أما بالنسبة للعنوان الرئيسي والفرعي والصور التوضـيحية فكانـت         :التالية

النتائج بينهم متقاربة مما أدى إلى عدم وجود فروقات فيما بينهم، ويدل على اهتمام الـصحف                

 أول عنـصر  اليومية األردنية بقضايا العناصر التيبوغرافية خصوصا األلوان واإلطارات ألنها        

 .يلفت نظر القارئ للصحيفة سواء كان الموضوع بيئياً أو غير ذلك
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  التوصيات: ثانيا

ضرورة وجود لجنة عليا لإلعالم البيئي لرسم السياسات والخطط والبرامج في الصحف 

 .اليومية األردنية

 .االهتمام بالقضايا والمشاكل البيئية بصورة اكبر وعلى مستوى أرقى

وتخصيص صفحات مستقلة وثابتة تعنى . راز المواد اإلعالمية البيئية على الصفحات األولىإب

 .بالشأن البيئية في الصحف اليومية األردنية

زيادة االهتمام بالمواضيع البيئية في الدول العربية خصوصا أن معظم هذه الدول تتشارك في 

 .عناصر ونظم بيئية متعددة

على منح ) رؤساء التحرير والمندوبين وغيرهم(ة وتوعيتهم حث حراس البوابة اإلعالمي

من خالل عقد ورش . مساحات اكبر في صفحات الجرائد التي تعالج القضايا والمشاكل البيئية

 .ودورات تدريبية مكثفة للتوعية بالبيئة وقضاياها

همية والتأثير زيادة االهتمام بالعناصر التيبوغرافية التي تزيد من إعطاء الموضوع البيئي األ

 .وخصوصا الصور التوضيحية والعناوين الرئيسية والفرعية

محاولة التنويع في أنماط المادة الصحفية فال تقتصر على سرد األخبار فقط بل أن التحقيقات 

 .والتحليالت تفيد في القضايا البيئية التي تحتاج إلى متابعة زمنية أطول

في الصحف اليومية األردنية بشكل اكبر، الن التركيز على هدف محاولة تصحيح السلوك 

. التوعية للقضايا البيئية ومشاكلها يجب أن تخرج من اإلطار النظري إلى اإلطار التجريبي

 .فالترويج للسلوكيات الصحيحة تعود بالنفع على األجيال القادمة

مية متابعة االهتمام بالجمهور العام بخصوص نشر الموضوعات البيئية في الصحف اليو

 .األردنية
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 الرأي مصادر المعلومات

الرأي مصادر المعلومات

لم يذكر
كتاب

الوزارات والجمعيات و
خبراء وعلماء بيئة

االنترنت
الصحيفة ذاتها

وكاالت االنباء العال
وكالة االنباء المحلي
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 العرب اليوم مصدر المعلومات
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المعلومات مصادر
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 الرأي الجمهور المستهدف

 الرأي الجمهور المستهدف
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العرب اليوم الجمهور المستهدف

 العرب اليوم الجمهور المستهدف

جمهور عامجمهور خاص

Fr
eq
ue
nc
y

80

60

40

20

0

 الغد الجمهور المستهدف

الغد الجمهور المستهدف

جمهور عامجمهور خاص

Fr
eq

ue
nc
y

80

60

40

20

0

  
  
  
  
  
  
  
  

  )5 (رقم ملحق
  

  المستهدف الجمهور



 138

الدستور االستماالت االقناعية

 الدستور االستماالت االقناعية
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 الرأي األهداف أو قيم النشر

 الرأي أو قيم النشر
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 النشر أهداف
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 الرأي المنطقة الجغرافية

الرأي المنطقة الجغرافية

محليعربيأجنبيغير ذلك

Fr
eq
ue
nc
y

100

80

60

40

20

0

  

 الدستور المنطقة الجغرافية

 الدستور المنطقة الجغرافية

محليعربيأجنبيغير ذلك

Fr
eq
ue
nc
y

70

60

50

40

30

20

10

0

  
  

 العرب اليوم المنطقة الجغرافية

 العرب اليوم المنطقة الجغرافية

محليعربيأجنبيغير ذلك

Fr
eq
ue
nc
y

80

60

40

20

0

 

 الغد المنطقة الجغرافية

ية الغد المنطقة الجغراف

محليعربيأجنبيغير ذلك

Fr
eq
ue
nc
y

100

80

60

40

20

0

  
  

  
  
  
  

  )8 (رقم ملحق
   الجغرافية منطقةال

  
  



 141

 الرأي أنماط المادة الصحفية

دة الصحفية  الرأي أنماط الما

زوايا خاصة
اعالنات توعية بيئية

رسائل إلى المحرر
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الرأي موقع المادة الصحفية

 الرأي موقع المادة الصحفية
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الرأي العناصر التيروغرافية

الرأي العناصر التيبوغرافية
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 العرب اليوم العناصر التيروغرافية
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