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  اإلهداء

فقــد  . ، حــني تتقــّزم الكلمــات عــن وّصــف كفاحهــا واألخــريةمــيت األوىلعلّ دة روحــي، وزهــرة قلــيب، ومُ ، ســيّ ُأمــيإىل 

سـوري الـدم وفلـسطيين : بنـة الـشيخ  الـشهيد عـز الـدين القـسامامنـة منياا أن ُتكمل هلـا الـسيدة ميّ كانت إحدى أُ 

 مـن بلـدة بـرقني إىل  صـفها األول، حـني رحلـت املُدّرسـة بعيـداً  بعـد أسـابيع قليلـة مـنفتوقّـالقلب، تعليمها الـذي  

  .وها هي اليوم تّشتعل فرًحا، حني ُيكمل أحد األبناء واألحفاد، مسارات علمه. الضفة األخرى للنهر

زيتوا الذي ميوت واقفاً، وحجارا اليت صارت سالحاً، وزهرها امللّـون الـذي : مين حب األرض، الذي علّ أبيإىل 

 وجـذور  الـدفنيسـر احليـاةفـي حتتـه ف القلوب واألبصار، وصخرها الوردي الـذي ال يقـسى علـى أصـحابه، وخيُ خيط

  .البقاء

 أمحـــد، وأيهـــم، ويـــامن، فهـــم حتملـــوا غيـــايب: ب، هنـــادي، وأنـــوار العيـــون الثالثـــةرّ  الغاليـــة، وشـــريكة الـــدزوجتـــيإىل 

  . بني صفحات الكتب، ومراحل البحث الطويلةومشتقاته

، دون أن مينحنـا سـاعدهتد   فقـضى غريقـاً قبـل أن يـشّ -يـاةاحلرغـم أـا سـر - امليـاهه زيدان، الذي اختطفتيأخإىل 

 مــن وحــي توصــيف والــديت الــيت تكتــوي آالم االختفــاء  افرتاضــية،القــدر فرصــة للقــاء عــابر، فــصرت أرســم لــه صــورة

  . منذ عقوداملـُبّكر

  .ختلط دمهم وعرقهم ودمعهم وذكراهم فوق تراااا، الذين ، وحارساا، وأمناء أسرارهبي األرضكل محُ إىل 

مري  ال يـُـّسكنه لقــاء أو مبــادرة، فيتجــدد شـوقه لنــصرا خاليــة مــن كــل اعتــداء وتــدّ كــل مــن يُبــادل البيئــة عــشقاً إىل 

  .وش جلسدها

 كلل أو ملل أو حدودبتجدد، دون والرفيق والزميل والباحث جورج كرزم، الذي يعشق البيئة واألرض الصديق إىل 

  .   ورقابةيأس مساحات وأ



 ب 

 الــيت كانــت تقهــر املــسافاتاملتواضــعة  أســامة اخلطيــب، ومركبتــه -م يف آن واحــداملـــُعلم واملـــُتعلّ -رفيــق الدراســةإىل 

كمـا –، فيمـا أُمنيتـه  احملاضـرات واالمتحانـات، ودون غيـابوعـدم؛ لتوصـلنا بأمـان ويف  بني اجلامعة وجننيوالعوائق

  . التلويث؛ حىت ال متس البيئة بسوء النظيفةن سيارته تتسلح بطاقة الشمسلو أ-أنا

  . خبطوة تنتصر للبيئة املـُستضعفة-قدر املستطاع-، عّلها تساهمهدي هذه احملاولة اخلضراء أُ كل هؤالءإىل 

  



 ت 

  شكر وتقدير

 من األساتذة والباحث البيئي ، جرى نقاشها يف رام اهللا، بني أثنني"بذرة صغرية"   كانت فكرة  البحث يف أصلها 

جــــورج كــــرزم، حــــول عمــــل حبثــــي تطبيقــــي، يــــسعى إىل القفــــز بالبيئــــة والــــوعي بقــــضايا يف بالدنــــا املــــصابة الــــصديق 

حبثيـــة، جتمـــع بـــني األفكـــار " ُمغـــامرة"ومل يكـــن مـــن الـــسهل، اإلقـــدام علـــى. بـــاالحتالل، ولـــو مـــيًال واحـــداً إىل األمـــام

  .النظرية، والتجربة العملية

؛ ووصــفها مــن "ُمقــّرري الرســائل"أوىل التحــديات الــيت أطلــت برأســها، جــاءت علــى شــكل حتفظــات مــن قبــل    و 

نطلق البحث على مدى ستة أشهر،  ايف النهاية، ". محلة حتتاج إىل جهود مؤسسة بأكملها"جانب أحد العمداء بـ

، ويكتـب رســائله اإللكرتونيــة، عثمــان  شـركس حيــرص علــى متابعـة ســريها؛ فيتـصل هاتفيــاً . شرف خالهلـا دــُـكـان امل

وميــنح الباحــث  وقتــاً مكتبيــاً، رغــم مــا ُأســند إليــه مــن مهــام جديــدة، باعتبــاره مــساعداً لعميــد كليــة اآلداب، وينــشر 

بانتظــام، ويــوجهين إىل غــري شــأن، حــىت حينمــا غــادر الــوطن قاصــداً ) رتــاج(الرســائل اإلعالميــة للطلبــة عــرب صــفحة 

  .بع منها جتربة ُمماثلة جلامعة كيب تاونجنوب القارة السمراء، وتا

    ســارت التجربــة، رغــم الكثــري مــن التعليقــات اجلانبيــة، الــيت تناولــت عمــًال جديــداً ينــاقش قــضية بيئيــة باملمارســة 

عثمـان شـركس، الـذي عرفتـه ألول مـرة . ف للمـشرف، دوكان ال بد من كلمـات شـكر، بعيـدة عـن التكلّـ. امليدانية

  . جورج كرزماملـُلتصق بالبيئة واألرض واحلياة ئي، وللصديق الباحث من خالل قلقه البي

وليـــــد الـــــشرفا، علـــــى جهودمهـــــا الكبـــــرية، .أمحـــــد النوبـــــاين، و د.     والـــــشكر موصـــــول إىل أعـــــضاء جلنـــــة النقـــــاش د

، "يتاألمديـس"وإىل األستاذة فداء موسى، منسقة برنـامج. وتوجيهاما ومالحظاما القّيمة خالل مراحل الرسالة

وال أغفل عن .  ، ووفرت لنا احتياجات الدراسة والبحث"فورد"اليت رافقتنا بكل صغرية وكبرية، خالل منحة مؤسسة

ــــجمموعـــات الفّحـــ: شـــكر مماثـــل، لكـــل مـــن ســـاعد يف مراحـــل التجربـــة طلبـــة العمـــل التطـــوعي و ، 75ص املـــصغرة ال

الرتويج هلا، واألستاذ غازي حمسن مدير اخلدمات ومشرفته السيدة غادة العمري، الذين دعموا الفكرة، وسامهوا يف 

مركـز مـدير عـام ، و  بـرام اهللاللتجربـة، والـسادة يف سـلطة جـودة البيئـة" الفـيس بـوك"، وأعـضاء موقـع يف بريزيتالعامة



 ث 

، ومــدارس الفرنــدز يف رام اهللا، والــس املــشرتك إلدارة  األســتاذ والــصديق ســيمون عــوضالتعلــيم البيئــي ببيــت جــاال

عهم ايــات الــصلبة يف حمافظــة رام اهللا والبــرية، علــى مــسامهام يف تــوفري مــواد إعالميــة وتعريفيــة وفيلميــة، أو تطــوّ النف

  .للتدريب وإلقاء احملاضرات خالل البحث
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 لخص بالعربيةالمُ 

  "دراسة تطبيقية على طلبة جامعة بيرزيت: خصصة في تطوير الوعي البيئيسائل اإلعالم المتر دور "

     اشتملت هذه الدراسة خالصة جتربـة اسـتمرت سـتة أشـهر داخـل جامعـة بريزيـت، ـدف فحـص تـأثري رسـائل 

عـدن، الورق، وامل: اإلعالم املختصة بالبيئة على مستويات وعي طلبتها، ومدى ترمجته إىل سلوك بفرز النفايات إىل

  . حاوية وزعت هلذا الغرض) 95(والزجاج، واملواد العضوية، والبالستيك، من خالل  

   وحيتوي البحث الذي أنقسم إىل مرحلتني زمنيتني، على تقييم لوعي الطلبة قبل تعرضـهم لرسـائل إعالميـة ببيئيـة 

، الــيت صــممها الباحــث، وســعى إىل وبعــده، ويــستعرض مــدى التغــّري لــديهم، ويُقــّدم نتــائج  تــأثري األمنــاط اإلعالميــة

  .قياس أثرها

   وسارت الدراسة باجتاه تقـدمي مـسامهات تنتقـد غيـاب القلـق البيئـي عـن اإلعـالم،  وحتـاول افـرتاض أو توقـع األثـر 

وصـمم البحـث منـاذج إعالميـة . املُمكن إحداثه، فيما لو انتقـل اإلعـالم الفلـسطيين للعـب دور أكثـر إنـصاقاً للبيئيـة

إضــافة إىل اســتبانة . طبوعــة، ومرئيــة، ومــسموعة، وتفاعليــة، وإلكرتونيــة، مث قــاس تأثريهــا، وثغراــا، وأمهيتهــابيئيــة م

 طالبـاً، علـى 75مشلـت " جمموعـة فحـص"إضـافة إىل .  طالب وطالبة ممـن تعـاملوا مـع التجربـة بالفعـل400مشلت 

كمــا أطلــق . ، واقرتاحــام، علــى التجربــةمــدى ثالثــة أشــهر، تعــرف الباحــث إىل الكثــري مــن أفكــارهم، وتعليقــام

، ووفّــر فرصــة مُنــسقة ملناقــشات شــؤون بيئيــة ألول مــرة يف اجلامعــة، تــستند إىل )الفــيس بــوك(صــفحة تفاعليــة، عــرب 

متطوعــاً، درــم ) 15(مبــساعدة  فكــرة تطبيقيــة، مثلمــا نّفــذ أربــع محــالت إعالميــة ُمنظمــة، داخــل احلــرم اجلــامعي،

كـــــرب عـــــدد مـــــن الطلبـــــة، بـــــشكل مباشـــــر يف إعـــــالم تفـــــاعلي، وللتعـــــرف إىل ردود فعلهـــــم، الباحـــــث للوصـــــول إىل أ

وتعليقــام، ومــدى تــأثرهم بالتجربــة وبرســائلها، والــيت أشــتملت نــدوات وعروضــاً ألفــالم بيئيــة وتــدريباً متخصــصاً، 

، وأقـالم حـرب، وحقائـب وتوزيعاً ملواد صديقة للبيئة، مطبوعة على ورق معاد تـصنعيه، كـدليل األسـرة صـديقة البيئيـة

  .قماش، وملصقات، واقرتاحات بيئية
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   وأوضح حتليل النتائج املختلفة موعات الفحص واالستمارة ذات العينة املُتيسرة، ومـضمون الرسـائل اإلعالميـة 

وك، املتخصصة، واملالحظات واملشاهدات والتعليقات التفاعلية، والرموز والشعارات، واإلعالنات، وموقع الفيس ب

والعبـــارات الـــواردة يف اجلـــوالت اإلعالميـــة، أن عينـــات الدراســـة املختلفـــة، أكـــدت غيـــاب شـــؤون البيئـــة مـــن وســـائل 

  .اإلعالم اليت يتعرضون هلا، ومل يكتف هؤالء باإلشارة إىل الغياب، بل طوروا موقفهم إىل نقدها

إذ .  بفعل غياب البيئة كاولوية يف اتمع عموماً دّلت التجربة مبرحلتها األوىل،  على تدين الوعي البيئي للطلبة؛    و 

مــن % 32,8مــن أفــراد العينــة أــم تــأثروا بالرســائل اإلعالميــة الــيت شــاهدوها يف اجلامعــة، وأكــد % 67,8أوضــح 

وهذا يعين وجود عالقـة إجيابيـة ، ) 0.520(معامل ارتباط بريسون وبلغ . املبحوثني إن اإلعالم يهتم بقضايا البيئة

  .السلوكيات اليت حققتها الرسائل اإلعالمية الوعي البيئي و :صائياً بني جمايلدالة إح

    وأكدت النتائج أن النفايـات الورقيـة شـكلت النـسبة األعلـى مـن جممـوع املخلفـات داخـل احلـرم اجلـامعي، تليهـا 

نـت الكليـات األكثـر التزامـاً بفـرز بينمـا كا.  البالستيكية، فالزجاج مث املعدن، وتأيت املواد العضوية يف املرتبة األخرية

ــــات خــــالل مــــراحليت التجربــــة ــــاء بالتحديــــد( العلــــوم : النفاي ، واهلندســــة، )احلاويــــات الــــيت وضــــعت يف دائــــرة األحي

بينمـــا التجمعـــات عاليـــة االكتظـــاظ،  . والتمـــريض، والدراســـات العليـــا، أمـــا األقـــل فهـــي التجـــارة والكافترييـــا املركزيـــة

افترييا كلية التجارة واالقتصاد، مل تفرز النفايـات، بعكـس الكليـات قليلـة الكثافـة كـالتمريض كالكافترييا املركزية، وك

وكانــت الطالبــات أكثــر التزامــاً بــالفرز مــن الطــالب، وأكثــر مــيًال للتطــوع يف قــضايا البيئــة، مــن .  والدراســات العليــا

  .خالل أربع محالت أطلقها الباحث إليصال رسائله

فيمــا أكـد العديــد مــنهم أــم ال ). رتــاج(حــوثني إـم تــأثروا مبــا نـشر مــن رســائل عــرب بوابـةمــن املب% 39,8  وقـال 

وبــالرغم مــن أن التجربــة دفعــت بقــضية البيئــة إىل .  يــشاهدون مــواد البوابــة الــيت ال تتحــدث عــن شــؤوم األكادمييــة

، وال تــشتمل تعليمــات أو عقوبـــات الواجهــة ، إال أــا اصــطدمت بـــالثغرة يف قــوانني اجلامعــة، الــيت ال تراعـــي البيئــة

  .جتاهها
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   لقد أثرت الدراسة علـى إدارة اجلامعـة، الـيت أختـذ رئيـسها قـراراً بتـشكيل جلنـة للبيئـة والـصحة، كـان الباحـث أحـد 

مثلما سعت دائرة اخلدمات العامة إىل مناقشة العديد من األفكار، وأخـذت تـدرس . راقبأعضاء تركيبتها بصفة مُ 

. ودفعـت قـسم العمــل التطـوعي إىل توجيـه الطلبــة ألنـشطة بيئيــة. وتفحــص إمكانـات تـدوير النفايــات تبـين الفكـرة،

ومنحت الدراسة الطلبة فرصة لنقاش خيتفي من حيام اليومية، ويغيب عن اإلعالم الذي يتعرضون له، وال حيظى 

  .بفرصة للظهور داخل أطرهم الطالبية، وال حيضر يف مساقام اجلامعية

التــزام طلبتهــا  ألســبوعني  مماثلــة  ُمــصغرة، نُفــذت يف ثــالث مــدارس يف حمافظــة جنــنيجتربــةدت نتــائج جتريــة أكــ   و 

  .وطالباا يف عملية الفرز بشكل أكرب وأسرع من طلبة اجلامعة
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Abstract 

'The role of specialized media messages  in the development of 

environmental awareness: An applied study on Birzeit 

University students." 

      This study is a summary of an experiment that lasted for six months 

inside Birzeit University. The experiment is aimed at investigating the 

level of influence of mass media messages on environmental issues on 

the levels of students’ awareness. This study also explores how these 

messages can be applied in order to affect their behavior regarding the 

classification of garbage into: paper, metal, glass, organic material and 

plastic into 95 containers distributed for that purpose.  

     The research, divided into two stages, contained an evaluation of the 

students’ awareness before and after being exposed to environmental 

media messages. It also reviewed the level of change in behavior, and 

gave the results of a number of media types that the researcher designed 

and tried to measure. 

      The study presented some contributions that criticized the absence 

of environmental concerns from mass media. Moreover, the study tries 

to hypothesize the potential change in behavior should the Palestinian 

media play a more engaged and fair role in environmental issues. 
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Furthermore, the researcher designed environmental media forms that 

are printed, audio-visual, interactive, and electronic. Then, it measured 

their effects on behavior, importance and gaps in efficacy. It also 

contained a questionnaire given to 400 male and female students. 

Added to this, there was a ‘test group’ that comprised 75 students which 

lasted three months. The researcher recognized many of those students’ 

thoughts, comments and suggestions about the experiment. The 

researcher also designed an interactive web page through the social 

media site (Facebook), providing an opportunity to discuss some 

environmental issues that are based on practical ideas regularly for the 

first time at the university. The researcher also conducted four 

recognized media campaigns at the campus with the help of 15 

volunteers that he had trained in order to reach the largest number of 

students through a bilateral and interactive media. The 15 volunteers 

were also trained to recognize reactions, comments, and the level of 

their influence of the experiment and of its different massages. Trainings  

included seminars and screening of environmental movies. In addition 

to this there were special trainings and distribution for environmentally 

friendly materials which were printed on recycled paper. Materials 

included examples such as a guide called”Family as a friend of the 
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environment” in addition to pens, cloth bags, posters, and 

environmental suggestions. Results were analyzed through the content 

of specialized media messages as well as notes, observations, interactive 

comments symbols, mottos, advertisements, facebook site, and 

utterances used in media rounds. Results showed that there is an 

absence of concern about the environmental issues from mass media 

popular with students. Not only did the students talk about this absence, 

but they also criticized the media for it. 

      The study gave students the chance to discuss things that are neither 

a part of their daily lives nor being presented to them through mass 

media. Such issues were also not discussed in their students’ groups or in 

their studies.  

   In its first stage, the experiment indicated that there is a gap in the 

students’ environmental awareness due to lack of exposure to 

environmental messages inside and outside the campus. 67.5 % of the 

sample individuals clarified that they were influenced by the media 

messages that they watched at the university. However, 32.8% assured 

that mass media cares about environment issues. Pearson correlation 

factor was (0.520) which means that there is a positive statistical relation 
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between two domains: the environmental awareness and awareness 

achieved by the media massages.  

    According to the research results, the paper waste forms the largest 

percentage of all kinds of waste inside the campus followed by plastic, 

glass, metal and organic materials.  

     The faculties that were most committed in classifying waste during 

the two stages of the experiments were: Science (particularly containers 

available at Biology Department), Engineering, Nursing and Higher 

Studies. The least committed were faculties of Economics and 

Administrative Sciences, and the central cafeteria. There was no 

difference in classification of waste between highly-dense gatherings of 

students and places with fewer numbers of students. During the four 

campaigns that the researcher launched to convey the ideas of his 

message, it was found that female students were more committed and 

more willing to volunteer than male students. 39.8% of the sample 

individuals said that they were influenced by the messages that appeared 

on (Ritaj) web gate for the university. Others assured that  did not look 

at the gate’s material that were not associated with their academic issues. 
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  Finally, though the experiment highlighted the environmental issues, 

it faced many obstacles such as the university laws that do not have 

interest environment issues.  

     The study clearly influcenced the university administration. Its 

president decided to form a committee for environment and health in 

which the researcher worked as an observer. Moreover, the Public 

Services Department began to discuss to investigate the possibility of 

recycling more garbage. It also encouraged the Department of 

Voluntary Work to direct students to environmental issues.  

The results of a similar study, which was carried out in three schools in 

Jenin for two weeks, show that the students were more committed with 

the classification of solid waste than the students of university. 
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  ل األولالفصّ -1

  هجية الدراسةمنّ 

  مةقدّ المُ  -1.1

 وتأّصل هذا الوعي .غم من ظهوره املتأخر نسبياً تطّور الوعي العاملي مبشكالت البيئة بسرعة كبرية، بالر       

ر سكاين تبعه من انفجا  وما،اوتسارعه م عجلة احلياةة النامجة عن تقدّ يد التحديات البيئوتعّمق يف أعقاب تزايُ 

، وخباصة  املختلفة للموارد الطبيعيةحاد م هائل للتكنولوجيا، واستنزاف وتعاظُ ،الفت صناعي رٍ ملحوظ، وتطوّ 

ذا التسارع، ارتفعت وترية التهديدات البشرية الضاغطة على عناصر احلياة وترمجة هلوكنتيجة . األحفوريةالطاقة 

، من شأنه ديد بيئتهم املشرتكة، اسة تأثري أي نشاط يقوم به قرينهوالبيئة، وأصبح اإلنسان حريًصا على در 

   .وحيام غري القابلة للتجزيء

عتبارات تدمري النظام البيئي اليف سبب يت أو تجنُ ياألول، : اجتاهنيإىل مع البيئة يف تعاطيهم  البشر قسموان      

 ات املنُاخية التغريّ أكدا، سس علميةأُ إىل  يستندقلق ب، قضاياهار عنها، ويُناصدافع يُ والثاين، . اقتصادية وسياسية

، واإلشعاعات، وتدمري  والتسّلح بهب النوويلتسرّ واحتباس احلراري، واهر اليت فاقمها اإلنسان كاالظ الوأ، الطبيعية

  . من حتدياتوغريها ، حنو األسوأاه وتغيري ،عناصر الطبيعة

ومبرور الوقت وبشكل تدرجيي، صار الضغط يتزايد من جانب املنظمات اخلضراء، ومؤسسات اتمع املدين      

 إصدار قوانني تصون التنوع احليوي، وُحتافظ ووسائل اإلعالم، من أجل املهتمة جبودة البيئة ونظافتها،واجلمعيات 

توازا الطبيعي  ، والذي يستهدفر من أخطار التدخل البشري اآلخذ بالتناميعلى جودة البيئة واحلياة، وُحتذّ 

  . إعالمية ختدم التوجه ذاتهجهودوثراء مكوناا، مبوازاة 



 2

لت  فيمــا شـــكّ . كحــزب اخلُــضركــم،احلُ  إىل بــشكل خــاص منظمــات خــضراء يــةوروباأل  القــارةوصــعدت يف       

 ، وحـــدوث الفيـــضانات، الـــذي يتمثـــل باالحتبـــاس احلـــراري،اخي املُنـــالكـــوارث البيئيـــة والطبيعيـــة النامجـــة عـــن التغـــّري 

، املعروفــة Genetically modified organismاجلفــاف والتــصحر، واألغذيــة املُعّدلــة جينيًــا موجــات و 

ــــ ، وغريهـــا مـــن "التـــسونامي" واألعاصـــري وموجـــات كـــالزالزلرث الطبيعيـــة املـــدمرة  والكـــوا، )GMO( اختـــصاراً بـــــــ

 بعـــدها تعّمقـــت توجهـــات .قـــضايا ســـاخنة، القـــوة احملركـــة لتأســـيس هيئـــات ومجعيـــات ووســـائل إعـــالم حلمايـــة البيئـــة

  .تهي اليت ال تن وحروبهمه وجشعهصناعاته وتقدّ ، بفعل  اإلنسان ا اليت يتسبب،يف وجه األخطارالوقوف 

وبــالتوازي مــع التطــورات الــيت ربطــت بــني اإلنــسان والبيئــة، بــدأت صــالت أخــرى تتــشكل وجتمــع بــني البيئــة       

إذ أكدت التجارب واخلربات على أمهية قيام وسائل اإلعالم بنشر . واإلنسان من جهة ووسائل اإلعالم من أخرى

ألنـه بغـري هـذا الـوعي تظـل محايـة البيئـة جمـرد شـعار "، يوميـةحياتيـة الوعي البيئي؛ ليصبح احلفاظ على البيئة حاجة 

 ختصــصيٍ   بالتأســيس حلقــلٍ ُشــرعوهكــذا،   ).50، ص1999عبــد ايــد ."(ب تطبيقــه، ومــن العــسري مراقبتــهيــصعُ 

م، يف وقــت ال زال اإلعــالم قــدّ  وتتــضح هويتــه يف دول العــامل املتُ  ويتأصــل مــن حقــول اإلعــالم، صــار يتبلــورجديــدٍ 

سرف وسائل اإلعالم بكل  تُ فيما . بالرغم من أمهيته الكبرية،* هلذا احلقل وواضحةٍ  بارزةٍ  مالمحَ غيابَ العريب يعاين 

 واجتماعي بشؤون ال تفاعلي عنها من إعالم جديد انبثق املطبوعة واملسموعة واملرئية واإللكرتونية، وما :تشكيالا

 واالقتـــصاد وحتدياتـــه، أو بـــسبب وشـــؤوان الـــسياسة تتـــصل بالبيئـــة؛ بفعـــل األولويـــات املتداخلـــة والـــشائكة وطغيـــا

كـــل بشـــؤون احليـــاة : ، الـــيت تعـــين باختـــصاردة البيئـــةاإلســـراف يف الرتفيـــه والفـــن والرياضـــة علـــى حـــساب قـــضايا جـــوّ 

ـُــ وامل املُقلـــقوالـــصورة علـــى هـــذا النحـــو .عناصـــرها ، أصـــبحت قـــضية الـــوعي البيئـــي وعالقـــة وســـائل اإلعـــالم ضطربـ

  . واجتهـــاديلـــــــدر اهتمام وحتلـــــ، مصةوعي وحتويله إىل ممارســـق هذا ال الفردية واجلماعية لتعميّ بتشكيل االجتاهات

_______________________  

  .http://www.najibsaab.com :موقع  رئيس  التحرير جنيب صعب،  اللبنانية جملة البيئة والتنميةاتاستطالع انظر ،لالستزادة* 
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، اختالفها شرائح اتمع على قلق وإهلام؛ نظرًا ملا متثله البيئة وما تشتمل عليه من عناصر وأمهية متسّ جبوار 

 .طلقات السياسية واالقتصادية واالجتماعيةز احلدود السياسية واجلغرافية، وال تعرتف بالتقسيمات واملنُ و اتجتو 

  سةشكالية الدراإ  - 2.1

 لوال وجود بعض احملاوالت - وقلق فعلي لقضايا البيئة مؤثرٍ  اإلعالم الفلسطيين من حضورٍ خيلو"بشكل عام،      

ويرتتب على هذا الفراغ . )20، ص 2009 خلف( "غيان اهلم السياسي والسبب طُ -الطفيفة وحديثة النشأة

 وتضر ،س بالغطاء النبايت األخضر ومكوناته غري بيئية متمسلكيات، وشيوع  وتراجع ممارستهغياب الوعي البيئي

، ]والفلسطيين[كما أصبح من الصعب احلديث عن هوية خاصة لإلعالم البيئي العريب . الصحة والرفاهستويات مب

ألا تتطلب وجود بعض " ؛الرياضي الفين أو حىت يف أو االقتصادي أومشاة مثالً هلوية اإلعالم السياسي أو الثقا

اسية العتبارها هوية مستقلة، مبا فيها من أمناط إعالمية احرتافية تتعلق بكيفية تقدمي اخلرب والتحليل، الشروط األس

املشاكل اليت تُعد أكثر إحلاحًا كالفقر، عدا عن . )1، ص 2008صعب ("دد لقضايا البيئيةعرب إطار معريف حمُ 

يات و جتعل القضايا البيئية ال حتتل سلم األولو "ستقرة، وارتفاع نسبة البطالة، واألوضاع االقتصادية والسياسية غري امل

  )14، 2011الدجاين، ."( تدامةعلى مستوى سن التشريعات والسياسات املسُ 

وقبل احلديث عن مشكلة الدراسة، فإن التحديات البيئية الطبيعية والصناعية يف فلسطني كثرية، يصنعها      

الزحف :  اخلاطئة والسياسات احمللية العشوائية، ومنها واجلماعيةفرديةاالحتالل من جهة، وتُعّمقها املمارسات ال

يات دون رقابة  العمراين على األراضي الزراعية، والتلوث الذي يطال اهلواء واملاء والغذاء، وانتشار استخدام الكيماو 

  .*  وغريهاوالطاقة لبة، والنفايات اخلطرة والسامة، وأزمات املياه واجلفافالصُ النفايات حتديات كافية، و 

_______________________  

  .2007رام اهللا، مًعا، /  الصادر عن مركز العمل التنمويانظر الدليل املرجعي يف الرتبية البيئية، لمزيد وللتوسع يف املوضوع،ل* 
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ودة لقضايا جفيها  فلسطني، وتغييب وسائل اإلعالم  مشكلة الدراسة من ضعف اإلعالم البيئي يفتنطلقُ      

عكف الباحث على إجراء جتربة تطبيقية و  . وتداخالت وحتديات واعتداءاتعات، وما يتصل ا من تفرّ البيئة

تخصصة بالبيئية ومتنوعة داخل حرم جامعة بريزيت طوال ستة أشهر، لفحص إمكانيات التأثري لرسائل إعالمية مُ 

 فكرا، وتُفحص يف جمتمعات أخرى متتلك م صالحيتها مستقبًال ألن تُعمّ قياس مدىو ، األشكال والتقنيات

   .، تمع الدراسة الراهن أو ُمشاةغايرةخصائص مُ 

     إن الواقــع القــائم يعكــس احلالــة املـــُرتّدية الــيت وصــلت إليهــا البيئــة الفلــسطينية، والــيت كانــت ومــا زالــت ممارســات 

أمام التخطـيط الـسليم لتحقيـق إدارة بيئيـة متكاملـة ، ُتشكل العائق األكرب  التعسفيةتهااالحتالل اإلسرائيلي وسياس

ل مــن شــأن مــا ســبقها مــن أحبــاث نظريــة؛ ، وهــو مــا يتطلــب دراســات تطبيقيــة، ال تُقّلــ)9، ص 2011اســحق، (

  .واقع البائس، أو بداية أوىل خطواته الشائكةاللكنها تسلك مسارًا يدعو إىل تغيري 

، حــول احلقــوق املمنوحــة 1999لــسنة ) 7(ن مــواد قــانون البيئــة رقــم وخبــالف الــصورة، الــيت رمستهــا العديــد مــ     

ويكفـي  اإلشـارة إىل غـاير متامـاً،  علـى أرض الواقـع مُ  على عناصر البيئة، إال أن احلاللألفراد، والعقوبات للمعتدين

لتلـوث بكافـة محايـة البيئـة مـن ا)1: (يهدف هذا القانون إىل مـا يلـي:" إحدى تفرعات املادة األوىل ت عليهما نصّ 

إدخـال أسـس محايـة البيئـة يف خطـط ) 3(.  والرفاه االجتماعي،محاية الصحة العامة) 2(. صوره وأشكاله املختلفة

) 4( .   مبا يراعي حق األجيال القادمة، وتشجيع التنمية املستدامة للمصادر احليوية،التنمية االقتصادية واالجتماعية

 وحتــسني املنــاطق الــيت تــضررت مــن الناحيــة ،املنــاطق ذات احلــساسية البيئيــة ومحايــة ،احلفــاظ علــى التنــوع البيولــوجي

 املـــادة وأ."  وزيـــادة الـــوعي اجلمــاهريي مبـــشاكل البيئـــة،تـــشجيع مجـــع ونــشر املعلومـــات البيئيـــة املختلفــة) 5(. البيئيــة

 والتمتع بأكرب ،ةحق كل إنسان بالعيش يف بيئة سليمة ونظيف: أن يكفل هذا القانون "نصت  على اليت اخلامسة، 

  )6، ص 1999 قانون البيئة الفلسطيين." ( كن من الصحة العامة والرفاه قدر ممُ 
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   فرضيات الدراسة-3.1

كن لرسائل كيف ميُ : ركب هوسؤال مُ افرتاض حيمل صيغة تسعى الدراسة لإلجابة بطريقة منهجية على  •

  على مدار ستة أشهر،،ةاخل اجلامعكشأن التجربة اليت أطلقها الباحث د- إعالمية متخصصة بالبيئية

 للقياس من مستويات الوعي  وقابلٍ  أن ُتطّور بشكل ملموسٍ -أنشطة، و وما تبعها من حتليل وتطبيق

 البيئي للطلبة؟  

ير، على ممارسات الطلبة بشكل سلوك قابل للقياس والتطوّ  بالضرورةالبيئي  الوعي وهل سينعكس •

 الشأن ل، وينقُ مل اجلدّ  يأخذ البيئة وقضاياها على حم  حمليي عامبالتايل االعتماد عليه يف صناعة رأو 

  إىل قضية حتظى باهتمام وقلق وحرص الفت؟ ، من قضية هامشيةالبيئي

 قائم على و والوعي، أه-مدار التجربة-عن شكل العالقة بني الرسائل اإلعالمية املتخصصةوماذا  •

 ؟  عمليرورة  حتّوله إىل سلوك، وليس بالض أم احتمايل-يف التأثري-أساس حتمي 

   مع جمتمع الدراسة؟، تتشابه أو ختتلف،عميم التجربة يف جمتمعات أخرىت وما هي احتماالت جناح •

ل حقوقه، يفتقر إىل الوعي الكايف حو " فرتضت أن الشباب الفلسطيينا     ومع أن الكثري من الدراسات السابقة 

 بالعمل على حتفيز وتنمية إحساس الشباب باملسؤولية جتاه البيئة طالبت"، و"البيئيومسؤولياته جتاه احمليط 

اسحق .."( واملخاطر اليت تتعرض هلا، من خالل العمل على إدراج املنهج البيئي بشكل أكرب يف املناهج التعليمية

، ، إال أن تصميم منوذج تطبيقي، وفحصه، ميكن أن يلعب دورًا مهمًا يف تطوير الوعي البيئي)9، ص 2011

  .ويتحول بالتايل إىل سلوك
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  أهداف الدراسة وأهميتها - 4.1

قصد ا اإلعالم البيئي احمللي، واليت يُ  تناول وتفكيك العالقة اليت جتمع بنيتكمن أمهية الدراسة يف سعيها ل      

أخرى جاهزة ا برسائل عها على الطلبة مستعينً وزّ  الباحث يف احلرم اجلامعي، أو غهااصالرسائل املتخصصة اليت 

كما ستتبع الكيفية واآلليات . تم بالبيئة وقضاياها، كنموذج حمدد، وأمناط التأثري اليت ميكن أن يرتكها على الطلبة

 ممارسة عملية قابلة للقياس تباعابتم من خالهلا ترمجة الوعي البيئي للطلبة لسلوك صديق للبيئة، والتأثري عليه تاليت 

  . والنقدوالتقييم والتطوير

الطالب كعينة ممثلة للمجتمع ( املُتلقي خصص يف اجلمهورويتوقع الباحث بناء منوذج لتأثري اإلعالم املتُ        

ساهم يف معاجلة التدهور البيئي بدًال من  تكرار عمليات وصفه ر، يُ ، وترمجة دوره إىل جهد عملي مؤثّ )الفلسطيين

 التقليل منها؛ ت نظرية ودراسات منطية سابقة، بعيداً عن حماوالفيه، أو استنساخ أفكارالفعلي ونقده دون التغيري 

  . ألا تقود بشكل تراكمي إىل بناء الوعي، وأن بدت بطيئة نسبياً 

ة تنفيذها  اجلامعة ويف الوطن يف طريقداخل اليت قد تكون من أوائل الدراسات-وجتتهد الدراسة التطبيقية      

 اليت ميكن لوسائل اإلعالم ،اولة تطوير ومعاجلة تعريفات خاصة بأمناط التأثري يف حم- لفرتتنياملنقسمةومراحلها 

  . ملموساالستفادة منها يف تغيري الواقع بنموذج تطبيقي

، اليت أطلقها Agenda-Setting Theory)( عيد توظيف نظرية وضع جدول األعمال كما أا ستُ     

 أن وسائل اإلعالم من خالل عرضها للمعلومات ، واليت تفرتض1922عام Walter Lippmann الباحث 

  ). 25، ص 1998 ةسالم(واحلقائق تقرر القضايا اليت يتداوهلا اجلمهور 

أمهية وجود وسائل إعالم متخصصة يف قضايا جودة البيئة ونظافتها، دور و  استجالء إىل البحث يسعىو      

كن أن ُحتدثها الوسيلة  التغذية العكسية، الذي ميُ واكب فحصوحتاول استقراء آثار هذه املنابر اإلعالمية، وتُ 

  .اإلعالمية مدار التجربة
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 قبل الذي راقبه الباحث عامًا كامًال،. مثلما دف الدراسة إىل تعزيز الوعي البيئي لدى جمتمع الدراسة     

السجائر على األرض،  وبرز فيه تراجع االهتمام بقضايا البيئة، كإلقاء بعض الطلبة النفايات وأعقاب التنفيذ،

، واستهالك أغذية غري فة أا غري ُخمصصة للمدخنني، وتراجع النظافة يف دورات املياهوالتدخني يف أماكن ُمصنّ 

  .صحية كمشروبات الطاقة والوجبات السريعة وغريها

سات البيئية لدى تتبع الفارق يف املمار وس. تسعى إىل فحص الفجوة بني الوعي النظري واملمارسة العملية  كما    

رسائل - فحص قدرة انتقال اإلعالموت. مكانياً لتشابه  زمنياً، واذات االختالفمبرحلتيها التجربة  خالل الطلبة

 واملسامهة . من احلديث عن املمارسات غري الصديقة للبيئة إىل تغيري هذا السلوك وتعديله فعالً -التجربة منوذًجا 

ن يف فلسطني، الذي ال حتظى البيئة وعناصرها ومهومها حبجم االهتمام الذي  املشهد البيئي الراهببدايات تغيري

  . تستحقه

اليومي   للتداول منح قضايا البيئة فرصة تمثل يفتن واحدة من األهداف اليت حتاول الدراسة حتقيقها  إ     

تفي منها مظاهر احلديث ن مناهجها الرتبية البيئية، وخت عوالتفاعلي بني الشباب، ويف مؤسسة أكادميية، تغيب

واالهتمام والتوجه البيئي، شأا كشأن مؤسسات اتمع احمللي املختلفة األخرى، اليت حتاصرها قضايا السياسة 

والتحديات اليت أفرزها االحتالل، وتُبعدها األولويات االقتصادية والفنية واحلياتية املرُتّبة بطريقة ال تضمن حضور 

  .، مع ظهور ُمبالٍغ فيه لقضايا أقل وزناً وحيويةئيةاهلموم والتحديات البي

   وأدواتها الدراسة مناهج- 5.1

 دراسة استطالعية أجرت، و طالبًا وطالبة) 75(نة فحص من  عيّ ، وبنتصيغة حبثيةدجمت الدراسة أكثر من      

ب وطالبة، من أولئك  طال400تيسرة من  عينة مُ مشلت استمارة حبث، جبانب م، طوال فرتة التجربة،عمقة عليهمُ 

تتبع لديهم مدى معرفتهم بالبيئة، وممارستهم عمليًا لقضاياها، وأسباب  ويالذين شاهدوا التجربة، وتعاملوا معها،

  .مل الشق اإلعالمي، ال ُ  ذات صلةمسائلعدم اهتمامهم ا، وغريها من 



 8

 توجه لألفراد بغية احلصول على بيانات منوذج يضم جمموعة من األسئلة اليت"وتُعّرف االستمارة على أا      

 Observation وهناك الكثري من أنواع االستمارات، فتذكر بولني بونج أن هناك استمارات املالحظة...معينة

Schedules واستمارات للتقدير ،Rating Schedulesواستمارات الوثائق ،Documents 

Schedules واستمارات التقييم ،Evaluation Schedules  واستمارات املقابلة ، Interview 

Schedules)"ويرى بولني يونج، أن استخدام االستبيان قد زاد زيادة ملحوظة . )31، ص 2004 سيد أمحد

يف الواليات املتحدة األمريكية، خالل أربعينيات القرن املاضي، وخباصة عرب احلكومة واهليئات الصناعية والتجارية 

  .)229، ص 1962 وياسني زكي(

  

جري الباحث مقابالت أو . عها على الطلبةتأثري مضمون الرسائل اإلعالمية املتخصصة اليت وزّ ّلل البحث حيُ و       

األوىل أفادت أا التزمت بالتجربة وبفرز النفايات والقضايا : من جمموعتنيختارها أنة من الطلبة، قة مع عيّ عمّ مُ 

 الدراسة واعتمدت .ا مل تلتزم ا، وتعمدت التأثري سلباً على نتائجهاالبيئة األخرى اليت طرحتها، وثانيهما قالت إ

 دجمت أا ذلك اإلضاءات؛ بعض وإلضافة البحث، ةدمخل جديدة، مقاربات إىل الوصول يف املالحظة، أسلوب على

  .حبثية وتقنية أسلوب من أكثر بني

ظم حث يهدف إىل الوصف املوضوعي املنُ حتليل املضمون بأنه أسلوب للب Berelson  ويُعّرف برلسون     

الكلمة :  عنها بالرموز املختلفةقصد باالتصال كل الرموز اليت يُعربّ ويُ ." الكمي للمحتوى الظاهر لالتصال

والشخصية، واملفردة،  الكلمة، واملوضوع، :وينشطر هذا التحليل إىل مخس وحدات. والصوت والصورة والرسم

ب التحليلي يف الصحافة أول وقد بدأ استخدام هذا األسلو . )137، ص2004 سيد أمحد(واملساحة والزمن 

د املوضوعات  حدّ حني" صحافة البلد" دراسة مالكوم ويلي عن 1926، إذ ظهرت عام مث يف علم االجتماع مرة،

دى وتبع ذلك استخدام حتليل املضمون يف األدب ل. صنفها حسب فئات معينة للتحليلاليت تتناوهلا الصحافة، مُ 

 لقي حتليل املضمون اهتماًما كبريًا بفضل الدراسات اليت 1930ويف عام .  ريكرت وسريجون ومايلز وغريهم
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زكي (أجراها الزويل وزمالؤه، وخباصة يف جمال الدعاية والرأي العام ووسائل اإلعالم ووسائل االتصال اجلمعي 

  .)273، ص1962وياسني،

 إذ ،Action Research كل أساسي على البحث اإلجرائيبش سة يف منهجيتها الدراواستندت      

للطلبة داخل احلرم اجلامعي، قبل ضخ رسائل إعالمية  واقع الوعي واملمارسات البيئية منهجي بشكل تفحص

 يف الفرتة الالحقة إىل إنتاج منوذج تطبيقي لوسيلة إعالمية حملية نشرها الباحث بني الطلبة  تسع كما .متخصصة

درة اإلعالم املتخصص يف قضايا البيئية يف صناعة ، ملعرفة قُ )ة ومطبوعة ومصورة وإلكرتونية وتفاعليةمسموع(بطرق 

 إمكانية نقل الرسائل ذاا إىل جمتمعات أخرى، ال تتمتع بالصفات نفسها اليت ميتاز ىراعو الوعي وإحداث تأثري، 

  . مبحافظة جننيالفعل يف ثالث مدارس وهو ما نفذه ب.ا جمتمع اجلامعة، كالوعي والتعليم والثقافة

جبوار  ،لرسم صورة للمشهد الراهن للوعي البيئي ،ل البحث يف مراحله املتعددة املنهج الوصفيتمشاو       

 املنهج الكمي لتحليل ستعملااالستفادة من املنهج السلوكي؛ ألمهيته يف قياس الوعي واملمارسات الفردية، مثلما 

    .نتائج الدراسة

لقد دمج البحث بني أكثر من أداة حبثية؛ لضمان الوصول إىل نتائج ملموسة، كونه يتناول قضية تطبيقية؛      

تدهور أصًال، وتطوير ُـ وألن أحد أهم أهدافه، الـتأسيس ملبادرة أوسع انتشارًا، للمسامهة يف تغيري الواقع البيئي امل

   .  يف احلالة الفلسطينيةب للهموم البيئة الكبريةالوعي به، من خالل وسائل اإلعالم، اليت متارس التغييّ 

  يانات وكيفية معالجتهامصادر الب -6.1

ماثلة جزئياً ُـ ستخدمها الباحث إىل عدة أنواع، فراجع الدراسات النظرية والتجارب املا املصادر اليت تنقسم    ا  

 وراقب .نية بفعل مراقبته للسلوك البيئي للمبحوثنيومجع بياناته امليدا. للتجربة اليت عمد إىل تطبيقها، مبقدار توفرها

 . املواد واألشكال اإلعالمية اليت وزعها على الطلبةتهحدثأ الوعي الذي قاس و .املواد والسلع اليت يستهلكوا
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 ، وورق،معدن:  بتصنيف النفايات داخل حرم اجلامعة إىل مخس  فئات طلبة اجلامعةمدى التزامراقب و 

  . عضوية وموادوبالستيك،

أت التجربة التطبيقية للدراسة بقياس الوعي البيئي لطلبة اجلامعة قبل ضخ أي رسائل إعالمية خالل بدو        

 على  يف توزيع حاويات لفرز النفاياتثمبثل:  منفصلتني ومتتاليتني، األوىل بطريقتنيذلك وجري ،ثالثة أشهر

 احلاويات وفق التوزيع وانتشرت.  مع دائرة اخلدمات العامة فيهاموقًعا باجلامعة  وكلياا بالتنسيق واالتفاق )19(

يف ) 2(يف كلية التجارة، و) 2(يف الكافيترييا الرئيسة، و) 2(يف كلية العلوم، و) 3(يف كلية اهلندسة، و) 2:(التايل

والتمريض، اإلعالم، واحلقوق، والدراسات العليا، والتنمية، والرتبية، : لكل من كليات) 1(كلية اآلداب، و

 وقد جرت عملية التوزيع بالتنسيق مع املشرف على الدراسة، وراعت حجم .ودراسات املرأة، والرتبية الرياضية

 إحصاءاتعدد طلبتها وفق ( الكليات واملباين، واالكتظاظ الذي تشهده، واستثنت كلية تكنولوجيا املعلومات 

ول الطلبة من الكليات األخرى إليها، ولغياب خدمة ؛ البتعادها عن مركز اجلامعة، ولقلة وص)562اجلامعة 

وبالرغم من كون عدد كلية التمريض واملهن الطبية املساندة يقل عن طلبة كلية التكنولوجيا، إال أن . الكافترييا عنها

تواجد طلبة من كليات أخرى فيها متكرر، وتستخدم بعض قاعاا من قبل طلبة اجلامعة الذين يدرسون 

  .لفةختصصات خمت

 ) لرتاً 50(بسعة حاوية )95(ع الباحث وقد وزّ . 2011آذار ونيسان وأيار : امتدت التجربة طوال أشهرو      

 إشارة إىل املواد الواجب وضعها فيها، ألصق، بعد تقسيمها إىل مخس فئات، و  داخل احلرم اجلامعيلفرز النفايات

وقد . ووزع احلاويات على كليات اجلامعة املختلفة. ستيكالورق، واملعدن، والزجاج، واملواد العضوية، والبال: وهي

راقب الباحث الكيفية اليت تفاعل معها الطلبة مع التجربة، دون أي تدخل، واكتفى بتدوين املالحظات 

 ق الرموز واإلشارات اليت وضعها الطلبة على يف أوقات خمتلفة، ووثّ والتقط صورًا هلا. واملشاهدات، ومراقبة احلاويات

  . احلاويات، وما مسعه من تعليقات، دون أن يظهر ألي من الطلبة أنه صاحب التجربةضبع
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 يف ثالثة وجرى ترميز النتائج، وفق كل كلية وجتمع، يها يف مرحلت نتائج التجربةجداول ملراقبة صّمم الباحث     و 

، اوية املخصصة له كل شيء يف احل، ويعين وضع من قبل الطلبة بالفرزإىل التزام عالٍ ) 1(الرقمأشار أرقام، حبيث 

ل على االلتزام املتوسط، ويُقصد به، عدم التزام الطلبة الدقيق بوضع املواد فدلّ ) 2( أما الرقمأو خلط حمدود،

 عدم االلتزام بوضع املواد يف فقصد به) 3(املخصصة يف احلاويات، واخللط بني املواد بعضها ببعض، أما الرقم

 إن األرقام الثالثة، عّربت عن تقدير شخصي للباحث، تّطور .اخللط يف أماكن وضعهااألماكن املخصصة هلا، و 

بتقدم مراحل التجربة، وحتّول إىل مقياس هدف بشكل أساسي إىل فحص مدى االلتزام بالفرز، كمؤشر للوعي، 

  .يلو غرامتج من نفايات داخل احلرم اجلامعي بالكما يـُنّ ، الحتساب وزن دقيقومل يعمد إىل الوصول إىل 

الثاين والثالث واخلامس والتاسع والرابع عشر والسابع : ومتت املعاينة للحاويات مجيعها، يف التواريخ التالية      

وخالل الثاين . 2011 عشر والواحد والعشرون والثالث والعشرون والتاسع والعشرون والواحد والثالثون من آذار

ن من ين والثامن والعشر يالسادس عشر والتاسع عشر والواحد والعشر واخلامس والسابع والتاسع واحلادي عشر و 

  . من العام ذاتهنيسان، وأيام الثالث والسابع والثاين عشر واخلامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر من أيار

ارس ، فاختـار تكـرار التجربـة ذاـا علـى عينـة حمـددة يف ثـالث مـدلتجربتـهاشتق الباحث وسيلة تقييم أخـرى و       

األوىل اســتهدفت طلبــة الــصف الــسابع يف مدرســة الكرامــة األساســية الثانيــة للبنــني يف جنــني، فيمــا تتبعــت : خمتلفــة

 يف بنات الزهراء األساسية الثانية يف املدينة ذاا، أما الثالثة فكانـت طلبـة ألساسياالثانية طالبات الصف اخلامس 

وجرى ذلك بعد التنسيق مع مديرية الرتبية والتعليم يف . ة شرق جننيالصف العاشر يف مدرسة عابا الثانوية املختلط

  .جنني، وقسم الصحة املدرسية فيها

ونُفّذت التجربة يف املدارس الثالث خالل الفرتة املمتدة بـني الثالـث عـشر مـن كـانون األول والواحـد والثالثـني      

واحـدة ( تعلّـق األول بوضـع احلاويـات امللونـة : نفيـذ، وجـرى اختيـار ثالثـة أمنـاط يف الت2011من الشهر ذاتـه عـام 

 الرصـــاص، أقـــالمللـــورق، والثانيـــة للبالســـتيك، والثالثـــة للمـــواد العـــضوية، الـــيت يقـــصد ـــا بقايـــا األطعمـــة وخملفـــات 

ـــب مـــن ) حاويـــات الزجـــاج، واملعـــدن لعـــدم الـــسماح بإدخـــال هـــذه املـــوادواســـتبعدت ، دون التـــدخل يف شـــي، وطُل



 12

ويف املدرسة الثانيـة، وضـع الباحـث احلاويـات دون تـدخل، وراقبهـا يف األسـبوع  .معىن ما يشاهدونهالتالميذ تفسري 

أما التجربة الثالثة، فقد سبق الباحـث وضـع . هلم عن الغرض واهلدف من التجربةاألول، ويف األسبوع الثاين حتّدث

  .ويرصغرة للطلبة عن فكرة التدّ ية ماحلاويات بعرض سريع للفكرة، من خالل رسوم وملصقات، ورسائل إعالم

عمادة شؤون الطلبة، واألطر الطالبية، ودائرة اخلدمات العامة،   الباحث مع دائرة العمل التطوعي يفنّسقو       

، لتسهيل العمل ولالستماع إىل املزيد من )واصل وبيسان( والشركات اخلاصة املسؤولة عن النظافة داخل اجلامعة

، وطلب من الشركتني، عدم تفريغ احلاويات إشكاليات خالل فرتة التطبيقا قد ينشأ من الحظات، وملعاجلة مامل

  .قبل فحصها من قبل الباحث

واستهدفت الدراسة مبراحلها األوىل، قياس مدى تعامل الطلبة مع احلاويات، وشكل التزامهم بفرز النفايات      

اء بوضع إشارة  ورقم على كل حاوية توضح بالرسم دون أي جهد إعالمي أو تدخل توجيهي يف السلوك، واالكتف

 ومشروبات الطاقة السريعةو فحص الباحث طبيعة األطعمة والوجبات . طبيعة املواد اليت ينبغي أن توضع فيها

، من خالل تتبع طنة، اليت يستهلكها الطلبةسرّ والسجائر واملواد األخرى اليت  حتتوي على مواد ملونة وضارة ومُ 

كثر مبيًعا يف الكافترييا، اليت رفضت إدارا اإلفصاح عن حجم مبيعاا الدقيق للمواد الغذائية األطعمة األ

 البيئي، وحمافظتهم على املوارد الطبيعية والتنوع  الطلبةمظاهر سلوك راقبمثلما . والسجائر، خالل فرتة الدراسة

 باالعتماد على أسلوب املالحظة، عدا عن ،احليوي، واخنراطهم بنشاط ذات طبيعة بيئية داخل احلرم اجلامعي

   . فحصت هذه التوجهاتأسئلةاشتمال االستمارة على 

أيلول وتشرين أول : أبقى الباحث على احلاويات، وقام خالل ثالثة أشهر أخرى: بعدها، ويف املرحلة الثانية     

زيت، لرفع الوعي البيئي عالمية صممها داخل حرم جامعة بري ، بضخ رسائل إ2011وتشرين ثاين من العام 

 وقد فّسر . وحّلله وتعمق يف تكويناته ودالالتهأحدثتهوتطويره ملمارسة بني صفوف الطلبة، وقارن األثر الذي 

 لضمان -بعد فرتة من الرتدد-الباحث للطلبة اهلدف من محلته اإلعالمية يف فرز النفايات؛ وأا رسالة علمية
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 واالستفادة الفّعالة من  عامل الوقت، وافرتض الباحث أنه أخفى بالفعل غرض حتقيق أكرب قدر ممكن من التأثري،

  .التجربة يف املرحلة األوىل عن جمتمع الدراسة

ائل ودعوات عرب لصقات، وبث رسنشرات مطبوعة ومُ :  احلملة اإلعالمية اليت أطلقها الباحثواشتملت     

 والتنسيق مع املشرف على الدراسة، االتفاقبhttps://ritaj.birzeit.edu  )رتاج (اجلامعةصفحة 

،  يف حمافظة رام اهللا والبريةوحماضرات للطلبة، وندوات بالتنسيق مع جملس اخلدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة

، قاعاتالية للطلبة أوصلها الباحث وجمموعة من املتطوعني إىل الطلبة داخل خصوعروض أفالم بيئية، ورسائل ش

  . تاحلاسوب، والفيزياء، والكيمياء، ومشاغل اهلندسة، وقاعات املكتبة، وساحات اجلامعة، والكافتريياوخمتربات 

 200 مطبوعة من إصدار مؤسسات بيئية متخصصة كسلطة جودة البيئة، من خالل توزيع  مبوادٍ استعانكما     

 نسخة أخرى، بعد 500ع ثلما وّز ، املطبوع على ورق ُمعاد تصنيعه، م"دليل األسرة صديقة البيئة" نسخة من

 احتفاالت ومهرجانات حملية داخل احلرم أثناء ونقل الرسائل إىل الطلبة عرب  كتل طالبية .صويرها من الدليل ذاتهت

  .، خالل الفصل الدراسي األولاجلامعة

إلعالم يف اجلامعة ، اليت ُيصدرها مركز تطوير ا)احلال(      ومل ينجح الباحث من نشر رسائل إعالمية يف صحيفة 

إا ستفتح الباب لنشر أفكار رسائل اجلامعة كلها يف "شهرياً؛ العتبارات قالت رئيسة حتريرها نبال ثوابتة، 

وأخفق يف إيصال رسائل الدراسة عرب إذاعة اجلامعة؛ ). 2011مقابلة شخصية مع الباحث، متوز "( املستقبل

 وقت قصري ضمن تعاون حمدود مع راديو مونت كارلو تارة أخرى، لتوقفها عن البث تارة، والقتصار براجمها على

  .ولكوا أيضاً وسيلة غري ُمنتشرة على نطاق واسع بني الطلبة

دون التشهري مبنتجيها أو توضيح عالماا (لقد مشل اهود اإلعالمي توضيًحا لطبيعة مكونات بعض املواد     

 أو ق احمللي، وما حتويه من مواد مثُبتة وملّونة وحافظة ضارة بالصحة والبيئةفترييا والسو االيت تباع يف الك) التجارية

، ة اإلعالميالرسائلفحص التغري الطارئ على وعي الطلبة البيئي بفعل سعى إىل و . Junk Foodما تُعرف بـــ 



 14

ئية وعالقتهم من خالل جمموعة الفحص اليت راقبها، وكيف أنعكس ذلك على ممارسام اليومية وعادام الغذا

 ينحصر ، وملكرر، اليت راقبها الباحث من خالل املالحظة والتواجد اليومي يف اجلامعة، وفحص النفايات املتُ البيئية 

ع ذلك مراقبة السلوك البيئي وتقييمه ونقده، من خالل تتبقياس الوعي على التعامل مع النفايات فقط، بل 

  وعدم قطف األزهار، كاستهالك املياه، واحلفاظ على النظافة،موسة وقابلة للقياس،عطيات ملّ متغريات ومُ 

 اخللويةة داخل احلرم اجلامعي، ومدى معرفة الطلبة باجلدل الدائر حول أضرار األبراج يواالخنراط يف أنشطة بيئ

  .اجلامعةبنايات العديد من املنصوبة على 

 إجيابيات فرز النفايات ة شفاهة، والتفاعلية،املطبوعة، واإللكرتونية، واحملكي: ت الرسائل كلهاوضحّ و      

 دالالت احملافظة عليها،إضافة إىل  .ةي البيئتهااملنافع اليت تتحقق من هذه املمارسات، وأمهيعدا عن  .وتدويرها

اويات، الطلبة بالتعامل مع احلمث قارن الباحث مدى اختالف سلوك  .واالهتمام ا، واالخنراط يف محالت محايتها

  . رتة الدراسة، وبعدهاقبل ف

 Cape     كما قارن بني طريقة التجربة اليت أطلقها لفرز النفايات، والوضع القائم يف جامعة كيب تاون 

Townعثمان شركس، والصورة واملُعطيات األخرى اليت مجعها .  إفريقيا، من خالل مشاهدات املشرف دجبنوب

نتشر يف ُـ ستقبًال، لتم التجربة مُ سُتعمّ مثلما  .ة الثانية من التجربة املرحلأثناءخالل فرتة زيارته القصرية إليها، 

  . حالياً فيها بالبيئة يعمل تخصصةذها الباحث عرب وسيلة إعالم منفّ جتمعات سكانية خمتلفة، سيُ 

، رةتيسّ  استمارة على عينية مُ 400وزع ، و  طالباً وطالبة75مع قة  مقابالت ُمعمّ ، خالل فرتة الحقة،ىجر أو      

راعت مشاهدة هؤالء للتجربة، وتفاعلهم معها، واستثنت الذين أفادوا أم مل يكونوا جزءاً من التجربة يف أي من 

ع العالقات القائمة بني عدة تتبّ مثلما استنتاجات، ب املعلومات اليت توصل إليها للتحليل وخرج وأخضع. مراحلها

، إضافة إىل مستوى الدخل ومبنطقة االهتمامكان السكن ومب  وبالتخصص وباجلنسمتغريات، كربط الوعي بالعمر

  . كما استمر يف قياس كيفية تفاعل الطلبة مع التجربة طوال ستة أشهر.وحتصيل الوالدين



 15

مها مبــساعدة متخــصص يف اإلحــصاء وإعالمــي وخمــتص وبــدأ الباحــث جبمــع البيانــات بواســطة اســتمارة، صــمّ     

 طالبـاً وطالبـة، لفحـص ثغراـا، ومالحظـات 40رة مشلـت  ُمـصغّ ةجتريبيـة، عينـة بالبيئة، وسبق إقرار نسختها النهائيـ

األول يتحــدث عــن املعلومــات الشخــصية كــاجلنس :  النهائيــة علــى ثالثــة أقــسامنــسختهاواشــتملت . الطلبــة عليهــا

ثــاين، أمــا ال. والكليــة، واملــستوى الدراســي، ومكــان الــسكن، ومــستوى تعلــيم األب واألم، ودخــل األســرة الــشهري

 ســؤاًال فحــصت 18فيمــا احتــوى القــسم الثالــث علــى  .  ســؤاالً 35لطلبــة، واشــتمل لة يــفيتحــدث التوجهــات البيئ

وتتبــع الباحــث تــأثري . مــسامهة الرســائل اإلعالميــة الــيت أطلقهــا الباحــث داخــل اجلامعــة يف جمموعــة مــن الــسلوكيات

ضايا بيئيـة، وفحـص الرسـائل اإلعالميـة األكثـر تـأثرياً الرسائل اإلعالمية على سلوك الطلبة، وراقب توجهام جتاه قـ

  .  األفضل إليصال رسالة البيئة هلمأاعليهم، والوسائل اإلعالمية اليت يعتقدون 

 املرحلة الثانية، على مدار تشرين األول والفرتة املتبقية مـن تـشرين انطالق     واشتملت فرتة التنفيذ بعد شهر من 

لقـد جـاء توزيـع . 2011، والنـصف األول مـن كـانون األول )األضـحى واملـيالد (زات األعيـادالثاين بعد انتهاء إجا

 طالب وطالبة، جرى اختيـارهم بنـاء 400رة، مشلت تيسّ االستمارة بشكل منهجي، غري أنه أنطلق من تبين عينة مُ 

ي، وتلقيهم لرسائل إعالمية على مشاهدام للنقاط التسع عشرة اليت جرى توزيع احلاويات فيها داخل احلرم اجلامع

ومل .  التزامهم ا، أو مشاهدام لرسائل مطبوعة وتفاعلية، بغض النظر عن اقتناعهم مبضموا، ودرجة )رتاج(عرب 

 الحتماليـة وجـود طلبـة مل يـشاهدوا التجربــة، كمـا كـان مـن الـصعب علــى ؛نـة عـشوائية منتظمــةعيّ يـستخدم البحـث 

  .ة أو أكثر يف اجلامعة لغرض دراسي حاوي1000دراسة حبثية أن تنشر 

  قات الدراسةمعوّ  -7.1

  التجربةحنو الطلبة من جانبية واالهتمام اجلدّ  غياب الباحث الكثري من الصعوبات، ويف مقدمتها   واجهت    

ري ، يف ظل ظروف غيف أجندم اخلاصة وشؤوا، واملكانة اليت حتظى ا البيئة صو مبرحلتها األوىل على وجه اخلص

، لتبسة يف األوساط الطالبية، اليت تتأثر بالسياسية مُ واهتماماتجبوار أولويات . مستقرة يعيشها شعبنا الفلسطيين
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حىت جمرد ، أو اهتمام بالبيئة والتحديات اليت تواجههامن  ما يتفرع عنهاواالستقطاب بني الكتل املختلفة، و 

  .تناوهلا

 الطلبةبعض موضوعية من وتساؤالت رز من مالحظات وردود فعل ب عاجلة ما الباحث صعوبات يف مُ والقى     

 وهل ستتبعها عملية إعادة ؟خلطوة اليت ستلي عملية تصنيف النفاياتوا ها،، حول اهلدف مناملهتمني بالتجربة

  .سابق عهدها وإذا كان األمر يتصل بدراسة ستنتهي يف فرتة زمنية، مث تعود األوضاع إىل ؟وير هلا أم التدّ 

  الدراسات السابقة -  8.1

رة يف الدراسات العربية بوجه خاص، اليت ربطت بني اإلعالم من جهة والوعي البيئي من دّ باإلمجال، هناك نُ      

 من دراسات أجنبية انطلقتوألسباب موضوعية، جند أن معظم الدراسات العربية الراهنة، قد . جهة أخرى

كما أن  العديد من الدراسات .  ات والسبعينيات من القرن املاضييسابقة، بالرغم من أن بعضها ظهر يف الستين

  .األجنبية مل تفصل بني وسائل اإلعالم التقليدية، واملناهج املدرسية

راهن كنقطة انطالق أولية، تعترب قوة الرأي العام يف قضايا البيئة وغريها من شؤون مهملة، املسعى الذي تُ      

، Merabeau وقد عّرب مريابو. ارسةومم إىل ترمجته إىل وعي صنع التغيري، وصوالً  على إحداثه لوسائل اإلعالم

الرأي العام هو سيد " خطيب الثورة الفرنسية عن قوة الرأي العام، وقدرته على صنع التغيري، فقال

  ).388، ص 1987 كشاكش"(عنيشرّ ُـ امل

  الكم والنوع: اإلعالم والبيئة

باملوضوعات "  نيويورك تاميز" اليات املتحدة األمريكية حول حجم اهتمام صحيفةأوردت دراسة أجريت يف الو       

، مث عــاد 1970عــام ) 1600 ( إىل 1960عــام ) 200(رتفــع مــن االبيئيــة، وبينــت أن عــدد هــذه املوضــوعات 

 "ثـــري مـــايلز آيالنـــد" نتيجـــة ألحـــداث )1000(، لريتفـــع إىل أكثـــر مـــن 1978 عـــام )700(لالخنفـــاض إىل 

TMI)(  نتيجة خطأ يف التصميم والتدريب والعمليـة الناظمـة وامليكانيكيـة 1979هي حادثة وقعت يف آذار ، و 
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  مـــادة85  انطلقـــت يف البيئـــة1979 نيـــسان 7 آذار وحـــىت 28وخـــالل الفـــرتة مـــن . باإلضــافة إىل اخلطـــأ البـــشري

، شـعاع علـى صـحة اجلمهـورومل يكـن هنـاك أثـر ملحـوظ لإل، ادثهـذا احلـحد نتيجـة أقتل ، مل يٌ ةانشطارية إشعاعي

مت اإلبالغ عـن بعـض  و ، من املناطق احمليطة باملوقع لفرتات زمنية متفاوتةا شخصً )22000( إىل إجالء حنو وأدى

مليـاري دوالر علـى أقـل تقـدير  ةادثـاحل وكانـت مجلـة تكلفـة ،حـاالت اإلجهـاد واالضـطرابات النفـسية بـني الـسكان

  .)55، ص1999عبد ايد (

ر الذي رافق اهتمام الصحيفة األمريكية مل يكن تقدًما جوهريًا، بل  شر إىل إن التطوّ دراسة السابقة مل تُ إن ال      

 ،كان حلظًيا؛ ويتلخص السبب يف أن منط العالقات السائد بني وسائل اإلعالم واحلكومة الفدرالية األمريكية

 اليت ميتد نفوذها إىل السلطة السياسة ، حمكومة باملصاحل للشركات االحتكارية،وأصحاب النفوذ االقتصادي

هلا وال متتلك قضايا البيئة وجودا استثناًء عن هذه العالقات، وهذا ماثل يف أن احلروب اليت متوّ . والتنفيذية

 ضدها على أساس الدمار البيئي الذي  اليت ترتفعتاصو وكانت األتلفة، خم األمريكية يف العامل يف فرتات تاإلدارا

  .اليابانية" هريوشيما" كارثة عقود طويلة، كحال رور مبح مل ميُ  هبالرغم من أن، يلةقل أحدثته

مت   اليتهذا البلد،صحف ة يف بعض ي، أن عدد املوضوعات البيئ1979نت دراسة أجريت يف اهلند عام وبيّ     

وضوعات اليت عاجلت  غالبيتها أخبار عن موضوعات بيئية خارجية، ومل تتعد نسبة امل1200 مل تتجاوز ،حتليلها

 يف املئة، كان معظمها عن فعل التلوث الذي أصاب آثار تاج حمل التارخيية، 10مشكالت بيئية داخلية أكثر من 

، أن معظم 1984قالت دراسة أجريت يف كندا العام  فيما .وما يتعلق مبشروع بناء سد كبري يف أحد الوديان

إلعالم الكندية تتعلق بأحداث البيئة األجنبية، وليس باألحداث على التغطية اإلعالمية لشؤون البيئة يف وسائل ا

  .)54، ص1999عبد ايد ( املستوى احمللي

كز بعض االت العلمية العامة ومثة اختالف كبري يف أسلوب معاجلة قضايا البيئة يف وسائل اإلعالم؛ إذ تُر       

أسلوب علمي، فيما ترتبط هذه التغطية يف وسائل اإلعالم ق و على طرح قضايا بيئية بصورة منتظمة ودورية بتعمّ 

الكوارث البيئية كشأن حوادث الضباب :  إىل قسمني، أوهلماتنقسمثرية، اليت ُـ العامة على األحداث والتطورات امل
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، وحادث بوبال يف 1976 يف مصنع كيماويات سيفيزو يف إيطاليا عام واالنفجار، 1952القاتل يف لندن عام 

 األحداث: وثانيهما.  وغريها1986 عام  يف االحتاد السوفييت السابق، وكارثة تشرنوبيل1984 عام اهلند

ستجدة عن عقد مؤمتر وقمم عاملية خاصة باألرض والبيئة واملناخ كمؤمتر أستوكهومل عام ُـ السياسية والعلمية امل

إذ كان . ، وغريها2002نسبورغ ، والقمة العاملية للتنمية املستدامة يف جوها1992، وقمة األرض 1972

 البيئة دورًا هاًما ابقضايلعب اهتمام اجلماهري "لوسائل اإلعالم أكرب دور يف بث الوعي البيئي للجمهور،  مثلما 

يف حتريك اإلعالم لالهتمام ذه القضايا، وحيسب لإلعالم دوره يف الضغط على احلكومات يف بعض الدول 

مثل تدفق املساعدات على الدول األفريقية اليت تعرضت ( ئة القومية واإلقليمية للتعامل مع بعض املشكالت البي

  .)25، ص2004اوي احلنّ ) "( من القرن املاضيتوالثمانينياللجفاف الشديد يف السبعينيات 

دة، جريت يف اية السبعينيات أن هناك تركيزًا على قضايا بيئية حمد اليت أُ  العاموأظهرت استطالعات الرأي     

 ،اليت أجريت خالل حقبة الثمانينيات،مثل تلوث اهلواء أو املياه، يف حني اتسعت نتائج هذه االستطالعات 

لتشمل القضايا البيئة والوطنية واإلقليمية والعاملية، إىل جانب القضايا املتعلقة باألوضاع االجتماعية واالقتصادية 

  .)34، ص1998ة األمم املتحدة للبيئة منظم( والسياسات البيئة والتنمية ونوعية احلياة

إن دراسات منظمة األمم املتحدة للبيئة تظل خجولة عند نقد السياسات ألصحاب النفوذ، فهي تكتفي      

 ضد القوى اليت متارس تدمريًا منهجًيا للبيئة، أو تشن حروباً تإجراءاباستعراض عمومي لألضرار، وال تتخذ أي 

ره، وتقضي على التنوع احليوي، دمّ برياء فحسب، بل تتدخل يف التوازن البيئي فتُ وتستخدم أسلحة ال تقتل األ

  .وختلق تشوهات بنيوية فيه

  الدور واالتجاهات: اإلعالم والبيئة

دور اإلعالم يف تنمية الوعي البيئي، وأكدت الدراسة على ) 1999(  ليلى عبد المجيددراسة تناولت      

 اإلعالم يف التوعية والتثقيف البيئي، ويف الوقت نفسه أشارت إىل وجود قصور يف حيوية الدور الذي تلعبه وسائل

 يف احلفاظ على البيئة، نظرًا لكون  القضايا البيئية - واملصري على وجه التحديد- دور اإلعالم مبختلف وسائله
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دث أي متابعة أو غري كاملة، وال حتُ  املرتبطة ا اليت تطرحها وسائل اإلعالم ال تتسم باالستمرارية واملتابعة واحلقائق

وتوصلت الدراسة إىل أمهية قيام وسائل اإلعالم، ومن بينها  .تغطية ألسباب ما حدث من الناحية العلمية

الصحف، بنشر الوعي البيئي ليصبح احلفاظ على البيئة حاجة من حاجات احلياة اليومية، ألنه بغري هذا الوعي 

لكن الدراسة مل  ).67، ص 1999عبد ايد (صعب تطبيقه، ومن العسري مراقبته تظل محاية البيئة جمرد شعار ي

اكتفت بنقد الواقع و  . من أجل الوصول إىل هذا الوعيإتباعهاح اخلطوات الواجب تضع خطة عمل تنفيذية، توضّ 

  . وإحلاحاً حيويةدون املسامهة يف شرح آليات تغيريه، وهو األكثر 

ى أن معرفة الناس البيئية قاصرة، وميكن للربامج الرتبوية واإلعالمية أن تساعد يف ت حبوث علمية علودلّ        

، 1991جابر ( زيادة وعيهم باملشكالت البيئية، وتغري اجتاهام إىل ما هو أفضل للتخفيف من هذه املشكالت

  ).568ص

لبيئة عن وسائل اإلعالم، ومل  مل تنتقد أسباب غياب قضايا ا-اليت استعرضتها الدراسة -إال أن البحوث       

 ، الغياب احلقيقية، واملصاحل والنفوذ الذي تقوم به الشركات االحتكارية والعمالقة يف العبث بالبيئةعناصرل لّ حتُ 

 البيئي، وإجراء التجارب النووية، وتصنيعها لألسلحة الفتاكة للتوازنمقابل استمرار بها للثروات الطبيعية وختريبها 

  . وليس باإلنسان فحسب،يًضابالبيئية أ

االتجاهات العالمية المعاصرة في ممارسة األنشطة المدرسية البيئية قي اليابان والواليات "ووفق دراسة      

 على أمهية الدور الذي جيب أن تقوم به مجاعات اتفقت، فإن الدول الثالث "نجلتراإالمتحدة األمريكية و 

ئي للطالب أعضاء هذه اجلماعات، لكنها ختتلف فيما بينها من حيث النشاط املدرسي يف تنمية الوعي البي

  ).184، ص 2007قمر (األساليب والربامج واألنشطة اليت تستخدمها لتحقيق الوعي البيئي 

وحبسب الدراسة، ينقل االحتاد الياباين لإلذاعة والتلفزيون نسبة عالية من الربامج الرتبوية للطالب يف       

مجاعات النشاط باملدارس الثانوية األمريكية، طلق فيما ت. جهتهاا عن قضايا البيئة، وكيفية مو ةليمياملؤسسات التع

باالشرتاك مع برامج البيئة لس املقاطعة، وبعض اجلمعيات غري احلكومية، " كنت"ويف بعض مدارس مقاطعة 
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فيها، والذي يتكون من " جمالس البيئة"ة عرب وتعرض املدارس الثانوية اإلجنليزي. برامج توعية بيئية للمجتمع احمللي

الطالب أعضاء مجاعات النشاط املهتمة بالبيئة، والذي  يتوىل مجيع فصول املدرسة، ويرتكز عملهم يف تقييم 

عرض لعاملية عن البيئة تُ ا التأكد من أن األخبار احمللية و وكذلك الطالب يف جمال خدمة البيئة واتمع احمللي، جهود

  )185 ، ص2007  قمر ( بة املدرسةيف مكت

ارس أيضاً دوراً مشولياً، فهي تتوقف عن توجيه أي نقد ملؤسسات الدولة غري أن هذه الدراسات والربامج  ال متُ      

 من النوويالرمسية اليت تفعل ما حيلو هلا من عبث وختريب وتصنيع وتغيري على عناصر البيئة، ولعل التسرب 

  .، يُقّدم دليالً على ذلك2011 اليابان يف آذار ياباين بعد الزلزال العنيف الذي هزّ ال" فوكو شيما" مفاعل

إىل وجود فروق " الوعي البيئي لدى طالب كلية التربية في جامعة عين شمس"لت دراسة معنونة بـوتوصّ     

الرتبية لصاحل يف مجيع عمليات قياس الوعي البيئي لدى طالب كلية ) 0,01(ذات داللة إحصائية عند مستوى

كما أشارت النتائج إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما خيتص بنمو الوعي .  الرابعةالسنةطالب 

درياس، ."(للغة اإلجنليزيةالرابعة لشعب التاريخ الطبيعي واجلغرافيا والفيزياء والكيمياء واالسنة البيئي بني طالب 

 إليها الباحث يف جامعة بريزيت مع مثيالا يف عني مشس، إن الفروق  ومل تتشابه النتائج اليت توصل).1989

  .يت لصاحل التخصصات العلمية واملهن الطبية والتمريض والدراسات العليابريز جاءت يف 

وأشارت دراسة أخرى إىل اكتساب الطالب واملعلمني وعيًا بيئيًا نتيجة تدريس بعض املوضوعات عن البيئة       

اهات الطالب مل تتغري بشكل دال نتيجة اشرتاكهم يف ورش التعليم املنبثقة حول تلك املوضوعات هلم، ولكن اجت

  (Richard, 1984)  "الدراسية عن البيئة

البيئة، وضغطها ب املتعلقةحول دور وسائل اإلعالم يف إيصال الرسائل   Ohta)(1999  دراسةوتناولت      

الت وحمطات اإلذاعة والقنوات التلفزيونية والشبكة الدولية على صناعي السياسات من خالل الصحف وا

 إىل املفاهيم ااستنادً وشددت الدراسة على ضرورة الكشف عن املعلومات املتصلة بالبيئة ). اإلنرتنت( للمعلومات

حافة البيئية ونادت الدراسة بضرورة استقاللية الص. العلمية، واإلجراءات اليت تنفذ على املستوى احمللي يف الدولة
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. عن احلكومات واتمعات وأصحاب األعمال، مبوازاة استناد الصحافيني إىل احلقائق العلمية يف معاجلام

وقالت إن احلقائق اليت . وأشارت إىل طبيعة انتقال املعلومات البيئية يف وسائل اإلعالم ومؤسسات اتمع املدين

وقسمت الدراسة املعلومات الواجب أن تنقلها . اتمعات احملليةتتحدث عن تدهور املصادر الطبيعية تؤثر يف 

 جودة املاء واهلواء، وتأثريات املصادر الصناعية، والتلوث يف مبراقبةوسائل اإلعالم وجتري عملية تقييم هلا تتصل 

تخصصة بالبيئة وأكدت على أن الصحافيني خالل مقابالم امل.  الصلبة، ومصادر التلوثتوالنفايااملاء والغذاء، 

بالتعليقات من  ماء املتخصصني ا، مع اهتمامهمينبغي أن تشمل تعليقات األطباء والباحثني يف البيئة والعل

( ملا يعاجلونهعلى أن يبحث هؤالء عن طرق وحلول  مصادر التلوث والسلطات املختصة، نتجتُ اجلهات اليت 

Ohta 1999,p17-19)(  

ل يف ضرورة استقاللية الصحافة البيئية عن احلكومات والشركات وأصحاب ثّ مت Ohta إن أهم ما توصل إليه     

 وطريقة تعاملها مع القضايا من جهة، واجلهة اليت متنحها وحمتواهااملصاحل، كي ال حيدث أي تعارض بني دورها 

ري البحث عن وحىت تستمر يف نقدها ودورها دون ضوابط وقيود وحمددات، حىت يكون هدفها األول واألخ. الدعم

  .ر التوازن البيئي، بغض النظر عن اجلهات اليت تتسبب ادمّ احلقيقة وإيصاهلا للجمهور، وفضح املمارسات اليت تُ 

وأوصت دراسة متخصصة بإصدار نشرات وجمالت دورية عن البيئة، وإعداد وبث برامج تربوية خاصة بتنمية      

قمر " ( األنشطة احلرةةملمارس مشاهدا أثناء األوقات املخصصة الوعي البيئي  يف املدارس حىت يستطيع الطالب

  ). 188، ص 2007

 واليت ربطت بني اإلعالم والوعي )1997(محمد خليل الرفاعي أما الدراسة اليت أجراها الباحث السوري     

سائل اإلعالم يف  على أمهية دور و "أثر وسائل اإلعالم في تكوين الوعي البيئي" البيئي، فقد شددت  بعنواا

تخصصة وذكر الباحث أن هذا األمر يتطلب االستمرار يف بث مواد إعالمية مُ . رفع مستويات الوعي للجمهور

  ). 80، ص 1997الرفاعي ( مبوضوعات البيئة
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  تجربة اإلعالم البيئي في الفضاء العربي

، واليت قدمها يف إطار حمد غيطاسلجمال م" اإلعالم العلمي العربي وقضايا التنمية''فيما أكدت دراسة     

، بالكويت حول اإلعالم العلمي، على حيوية الدور ''اإلعالم العلمي العريب وقضايا التنمية ـ رؤية معلوماتية''مؤمتر 

  .)2، ص 2005غيطاس  (  الذي تلعبه وسائل اإلعالم يف سبيل تنمية الوعي البيئي للجمهور

لتغطية الصحافية ملواضيع البيئة يف البحرين أنه على الرغم من نشر  عن ا)2005(غ صبّا ووجدت دراسة       

، فقد احنصر معظمها 2004 موضوع عن البيئة احمللية عام 2000الصحف البحرينية اليومية الست أكثر من 

  . يف املئة منها فقط يف نطاق التحقيقات واملقاالت التحليلية والتعليقات4يف نقل األخبار واألحاديث، وكان 

 تتقاطع كلها يف أنه  مبقدور وسائل اإلعالم أن ختلق وعيًا -باغ وغيطاسصّ جلاوس و -ثالث إن الدراسات ال     

بيئيًا فعلًيا، إذا ما قامت بدورها واهتمت بقضايا البيئة، وقدمتها بشكل ختصصي وواضح مستند إىل احلقائق 

بغض - جتاهات البيئية ملن يستقبل رسائل إعالميةمثلما اتفقت هذه الدراسات على أن مسألة تعزيز اال. العلمية

نتظًما الة مبا فيه الكفاية، إذا ما مارست جهًدا مُ  فعّ -النظر عن تكوينها وطريقة تقدميها ومجهورها املستهدف

  . لتطوير الوعي البيئي بشكل الفت،تخصًصا ومدروساً وطويل املدىومُ 

 اإلعالم العماين، وأكدت نتائجها جناح اإلعالم العماين يف  قضايا البيئة يف)1993 (العبدوتناولت دراسة     

إمداد األفراد باملعلومات البيئية، وتشكيل اآلراء واالجتاهات الداعمة للجهود اليت تبذهلا سلطنة عمان يف هذا 

فر معلومات   إىل توامغالبيته عن قضايا البيئة ومشكالا، وأشار لباالتصاومما ورد فيها أن كل القائمني . اال

 القائمني باالتصال امتدتوقد جاء التلفزيون يف مقدمة املصادر اليت . كافية عندهم عن هذه القضايا واملشكالت

واالت %) 83,3(، والراديو)91,7(%، يليه الصحف%)100(مبعلومات حول قضايا البيئة ومشكالا

  ). لكل منها% 41,7(ة، واالت املتخصصة والندوات واحللقات الدراسي%)75(العامة
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مانية يف زيادة معلومات مجهورها املستهدف وخلق آراء وأشارت الدراسة السابقة إىل جناح وسائل اإلعالم العُ     

وأوضحت الدراسة أن وسائل اإلعالم . مان بصفة خاصةإجيابية لصاحل قضايا البيئة يف العامل بصفة عامة وعُ 

  .)208-202ص  ،1993العبد ( مساحاا وأثريهاالعمانية تم بالبيئة بشكل خاص عرب 

  الحضور والغياب: اإلعالم البيئي الفلسطيني

المكبات العشوائية وأثرها السلبي "  محلت عنوان)2007(نهروان دولة  للطالبة املاجستريصت رسالة خلُ      

ضعف الوعي البيئي :" داةمفا استنتاجإىل " محافظة رام اهللا والبيرة: على بيئة مناطق جبال فلسطين الوسطى

وأكدت الدراسة ضعف . املتعلق حبماية البيئة من التلوث بالنفايات الصلبة وضرورة التخلص من املكبات العشوائية

 عليها، من قبل املنهاج املدرسي واملسجد ووسائل اإلعالم، اشتملتتطبيق برامج الرتبية البيئية يف املناطق اليت 

ووجدت أن اجلهود البيئية ما زالت مبتورة، وال تُعطي الرسالة بشكل .  الرتبية البيئيةواملؤسسات العاملة يف جمال

وقدرت الدراسة كمية النفايات الصلبة اليت يتم التخلص منها يف . جيد، ألنه ينقصها املتخصصون يف جمال البيئة

ا مبرور الزمن نتيجة لتغري أعداد  غرام لكل شخص يومًيا، وأشارت إىل احتمالية زياد800منطقة رام اهللا والبرية 

ودعت الدراسة إىل تشكيل الوعي البيئي بصورة إجيابية؛ دف املسامهة يف دفع . السكان واختالف أمناط املعيشة

، ص 2007دولة ( املواطنني إىل تغيري سلوكيام الضارة بالبيئة، واملشاركة بفعالية يف حل املشكالت البيئية

178 .(  

 اإلعالم أيضاً، وهي  دولة وتأكيدها على نقص املتخصصني يف جمال البيئة وقضاياها، تنطبق علىإن دراسة     

حًال، حىت يتم الوصول إىل نتيجة جراء تناول اإلعالم للمشاكل والشؤون البيئية، وليس جمرد  مسألة تتطلب

  .االكتفاء بعرضها

 على الصحافة دراسة تطبيقية: ي التوعية البيئيةدور اإلعالم الفلسطيني ف:"  بعنواندكتوراهوسعت رسالة     

إىل التعرف على الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم  لطلعت عبد الحميد عيسى" المطبوعة واإللكترونية

الفلسطينية املطبوعة واإللكرتونية يف التوعية بقضايا البيئة املختلفة، ومشكالا، وخطورا، وسبل عالجها، وكيفية 
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فة املطبوعة واإللكرتونية هلا، وحجم هذه التغطية، ومدى اعتماد اجلمهور عليها يف التعرف على تغطية الصحا

  .القضايا البيئية، والفائدة املتحققة له من هذه الوسائل يف زيادة وعيه البيئي

وانطلقت الدراسة من مدخل أساسي هو نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم، واستفاد عيسى من هذه     

نظرية يف صياغة فروضه، والتأكد من مدى صحتها، وحاول معرفة مدى اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم ال

ني من تالفلسطينية املطبوعة واإللكرتونية يف احلصول على معلوماته حول قضايا البيئة ومشكالا، وحماولة قياس اثن

 من خالل قياس الوعي البيئي لدى املبحوثني، وعالقته :التأثريات املعرفية: التأثريات اليت تفرتضها النظرية، وهي

من خالل : مبدى اعتمادهم على الصحافة املطبوعة واإللكرتونية يف معرفة املعلومات البيئية، والتأثريات الوجدانية

  .قياس اجتاهات املبحوثني حنو جمموعة من املواقف والقضايا البيئية

القدس، واأليام، واحلياة : نة من الصحف اليومية الفلسطينية، وهيت الدراسة التحليلية على عييجر وأُ      

 وحىت 2007 كانون أول 1اجلديدة، من خالل أسلوب احلصر الشامل جلميع أعدادها الصادرة يف الفرتة ما بني 

واختار الباحث عينة طبقية عشوائية من طلبة اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة . نفسه حزيران من العام 30

كانت املساحة اليت خصصتها صحف الدراسة ملوضوعات البيئة قليلة، مبا نسبته  و . طالبا وطالبة396بلغت 

والحظت زيادة نسبة اعتماد املبحوثني على الصحف ومواقع اإلنرتنت  .من املساحة اإلمجالية للصحف% 0.67

ثر من األوقات العادية، وتتفوق أيضاً يف معرفة املعلومات البيئية عند حدوث كارثة بيئية، أو حدث بيئي مهم أك

مواقع اإلنرتنت على الصحف يف نسبة زيادة االعتماد عليها يف أوقات الكوارث البيئية، إال أن الفروق بينهما 

 .قليلة

 الدراسة صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الوعي البيئي لطالب بتتأثو       

كما أكدت صحة الفرض . ية بني كٍل من الذكور واإلناث، وكانت الفروق لصاحل اإلناثاجلامعات الفلسطين

القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية يف شدة االجتاهات اإلجيابية حنو البيئة عند طالب اجلامعات بني كٍل من 
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كانت الفروق لصاحل الطالب الدارسني يف التخصصات اإلنسانية، وأولئك الدارسني يف التخصصات العلمية، و 

 إجيابية بني معدل اهتمام الصحف ةارتباطيصحة الفرض القائل بوجود عالقة أكدت مثلما  .التخصصات العلمية

 منها ستفادماومواقع اإلنرتنت الفلسطينية بقضايا البيئة حسب رأي طالب اجلامعات الفلسطينية، وزيادة معدل 

  .قة أعلى قليالً من املتوسطةيف معرفة معلومات البيئة، وكانت شدة العال

 إجيابية بني معدل اهتمام الصحف ومواقع اإلنرتنت رتباطيها صحة الفرض القائل بوجود عالقة بّرهنت     كما

الفلسطينية بقضايا البيئة حسب رأي طالب اجلامعات الفلسطينية، وزيادة مستوى اعتمادهم عليها يف معرفة 

  .)6- 2، ص 2007  عيسى( . معلومات البيئة

قة حلدود بعيدة يف احلديث عن إن دراسة عيسى وبالرغم من تغطيتها للعديد من اجلوانب اهلامة، مل تكن موفّ     

 يف الوسائل املوجودة اليت عوي بيئي؛ كون مساحة التغطية ضعيفة جداً مارسة وسائل اإلعالم الفلسطيين لدور توّ ُـ م

ق حكم بوجود دور حقيقي لوسائل اإلعالم الفلسطينية يف  ما يعين صعوبة إطال. %1ومل تصل نسبة  درستها،

، وال ميكن البناء  ونادرةمتدنية جدًا  املتوفرة  ألن نسبتها ؛تأثريًا والقيام بتصنيفات لفنوا األكثر قضايا البيئة،

حالة إن  وبالتايل، ف.، جنمت عن وسائل إعالم ذه املواصفاتلوعيا يف تشكيل أو بناء  أو نقاش حالة اعليه

 تصويب اخللل دفلدراسة،   حتتاج  اليتسألةهي املالغياب الفعلي لوسائل اإلعالم املتخصصة بالبيئة فلسطينياً، 

 لبيئي الواضح، وليس جتّميلها واالبتعاد، ونقد تقصريها اه، وعدم تقدمي صورة ُمغايرة ملا هي ليست علياحلاصل فيها

  .عن نقدها البّناء

دور وسائل اإلعالم في تنمية "  واليت محلت عنوان)2002(يسرا الندح  املاجستري للطالبة وتناولت رسالة     

، أن الوعي البيئي لعينة الدراسة بشكل عام "الوعي البيئي لدى طلبة الجامعات في محافظة رام اهللا والبيرة

م احمللية، أنه على الرغم من وبينت نتائج املسح والتحليل للموضوعات البيئية املعروضة يف وسائل اإلعال. مقبول

عدم وجود العديد من املوضوعات والربامج البيئية يف الصحف واإلذاعات وقنوات التلفزيون املختلفة، إال أن هذه 
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 بالقضايا واملشكالت البيئية، وكما وحتاول تناوهلا عرب برامج متنوعة دف إىل تنمية الوعي ااهتمامً الوسائل تويل 

  . البيئي للمواطنني

، حينما  يف رسم مشهد حقيقي لإلعالم البيئي يف فلسطني مبا فيه الكفايةغري أن دراسة الندح مل تكن دقيقة    

؛ ألن هذه الوسائل وبشهادة خرباء توصلت إىل نتيجة حضور قضايا البيئة يف وسائل اإلعالم الفلسطينية

ال أا  البحث، تناول بعضها هذامل متخصصة،  يف مؤمترات وورش عاعرتفواومسؤولني عن إنتاج اإلعالم ونقده، 

الواضح  صريتقالتنتقد  أن دراسات وأحباث ومقاالت أخرى  كما.كن تصنيفه يف إطار اإلعالم البيئيم شيًئا ميُ قدّ تُ 

ىل ، يف الوصول إكن البناء على دراسة الطالبة الندح وبالتايل ال ميُ .سامهة اإلعالم احمللي يف قضايا البيئة وجودامل

  .نتائج ُتالمس الواقع القائم

ألن "خصص والقائم بذاته واملتخصص يف املستوى الفلسطيين؛ وأكدت ورقة حبثية غياب اإلعالم البيئي املتُ        

األولويات واألجندات اإلعالمية والصحافية الفلسطينية ليست قضايا البيئة، بل السياسة والرياضة والطبخ وكل 

  .)3، ص 2010كرزم،"(شيء آخر ما عدا البيئة

   واإلعالمالبيئة والتربية

 أن "أثر المعسكرات في تنمية الوعي البيئي في جامعة عين شمس" دراسة محلت عنوانأفادت     

املعسكرات حققت منًوا يف تكوين الوعي البيئي لديهم، ويرجع ذلك إىل أم أكثر اهتماًما وإدراكًا ملشكالت 

م، وخربام باحلياة، مقارنة بطالب املرحلة الثانوية، ولقدرم على التعامل مع وسائل البيئية، نظرًا لسنهم املتقد

إن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ربطها بني ختصصات الطلبة وميوهلم العلمي أو . اإلعالم والتفاعل معها

، ومل تتعامل مع املعسكرات الطالبية على بيد أا مل تربط بني اإلعالم والوعي. األديب، وفق املواد اليت يدرسوا

دد، يف قضية وجه رسالة إىل مجهور حمُ أا قابلة للتحول إىل شكل من أشكال اإلعالم اجلماهريي، الذي يُ 

  ).1998عبد املسيح، (  ختصصية
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 يف اجتاهات الطالب حنو البيئة بعد معرفة مدى التغّري  Jaus (1982)جاوس  واستهدف حبث        

هم لربنامج يف الرتبية البيئية، ومن أهم ما أشارت إليه نتائجها، وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اكتساب دراست

االجتاهات البيئية اإلجيابية بني جمموعة الطالب الذين تلقوا تعليًما يف الرتبية البيئية، وجمموعة الطالب الذين مل 

توصلت الدراسة إىل أن الربنامج الذي مت تدريسه لطالب اموعة و . يتلقوا هذا التدريب لصاحل اموعة التجريبية

  .)(Jaus,1982, p689  التجريبية كان فعاًال وكافياً يف تنمية االجتاهات البيئية لديهم

جتربته باعتباره عامل بيولوجيا حول كيفية تعامل  William Allen (2001) واستعرض الباحث     

 يف الشكل الذي تتناول به وسائل اإلعالم قضايا إحباطئة، واعرتف بوجود حالة وسائل اإلعالم يف قضايا البي

وينطلق ." الشيء األكثر عقبة على التعليم البيئي هو أن تعيش وحيًدا يف عامل جريح"عبارة عري ويست. البيئة

 عن عملية ن تكشفاالباحث من أن التوعية البيئية ومعها التعليم من وجهة نظر علماء األحياء والتنوع احليوي،

  .مهمة وهشة، حتكم احلياة على األرض، وتتفاقم بفعل اجلهل والالمباالة

وينطلق من طرح مفاداة أمهية العلم يف اتمع، وضرورة االعتماد على دافعي الضرائب يف متويل السياسات      

كما أن نشر الوعي البيئي يتطلب . يئةالصديقة للبيئة، وتدعيم مهمة علماء البيئة واإلعالم الذي يتناول قضايا الب

  .ضرورة معرفة عمل وسائل اإلعالم وتركيبتها غري املتجانسة، وسياساا التحريرية املختلفة، وطرق عملها املتباينة

وسائل اإلعالم قد تضعنا يف حالة من عدم الثقة والتشكيك، يف حال منحنا   من أنAllenر ذّ وحيُ       

غري صحيحة؛ نظرًا لغياب اإلعالميني املهنيني الذين يهتمون باحلقيقة، وينطلقون من ملعلومات غري مكتملة و 

وتقول الدراسة إن على اإلعالم تبسيط املعلومات واألفكار والقضايا البيئية،  .منطلقات علمية يف عملهم

ألمر للقضاء ا حيتاج واالهتمام بالدقة والتفاصيل املهمة، وهذا يتطلب بدوره تفعيال من الصحايف نفسه، يف وقت

، وأن يعرف اإلعالمي البيئي التوقيت الذي يتناول فيه قضايا الرباكني واملناخ والفيضانات "ة العلميةاألميّ "على
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وأوصى الكاتب بضرورة سد . واملواد الكيماوية والزالزل والتنوع البيولوجي وانقراض األصول النباتية واحليوانية

  .    )Allen 2001,p289-291( ني بقضايا البيئة الفجوة بني الصحايف واملتخصص

راع التعقيدات والظروف اليت ميكن أن تنشأ نتيجة االختالفات يف طبيعة الدول، وتباين غري أن الدراسة مل تُ     

 واحلراك  اليت تنشأ بفعل الثقافة والتعليم واالقتصاد واألنظمة السياسيةترتيب األولوياتأنظمتها، وطبيعة 

  .عي وضغط وسائل اإلعالماالجتما

األوىل تزيد من أمهية : الصراع على قضايا البيئة، إىل جمموعتني من الناس Valenti (2003)ف صنّ ويُ      

ر صاحبة للتطوّ ُـ اقش املخاطر املالثروة وفرص العمل  اليت ختلقها التكنولوجيا دون النظر لقضايا البيئة، والثانية تنُ 

  .على الصحة والبيئة

ا يف الكيفية اليت ينظر إليها إىل املخاطر واملنافع، بواسطة تأطري  إن وسائل اإلعالم تلعب دورًا حامسً يستنتجو      

عرض ونشر معلومات، فيما يتصل قدمها كما  ميكن لوسائل اإلعالم من خالل التفسريات اليت تُ . املخاطر

 هيل وتقييد تدفق املعلومات اليت تؤثر يف اتمع بالكيفية اليت يتم من خالهلا التعريف باملشكلة، أو من خالل تس

)Valenti 2003,p2-28(.  

ستعرض ا أن استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم يكون ألغراض خمتلفة، و  Ward (2002)يرى    فيما  

 األمريكية لوسائل اإلعالم، عرب حتليل جوانب Wisconsinاستخدامات جمموعات خمتلفة من سكان والية 

وقال إن مجهور الدراسة يستخدم وسائل اإلعالم للبحث عن ، رافية خمتلفة وربطها بقضايا البيئةوغت دميغومتغريا

املعلومات، والعتقاده بأا تليب توقعاته، وحاجاته، وحتفزه مبا فيها من حمتوى ومعلومات وفائدة، مع مراعاة 

جمموعة من  لوسائل اإلعالم تتأثر بفعل لفة املختأن االستخدامات يؤكدو  .االختالفات بني القنوات وتكلفتها

 .البيئية والوعي والقلق واملفاهيمواخلصائص االجتماعية والدخل والتعليم والعمر  غرافيا والثقافةو الدميعوامل 
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(Ward 2002,p392-409).ذه الوسائل، ويضع هلا  لكن األخري أغفل تأثري املُرسل الذي يتحكم 

  .اماا، وحىت الشخصيات اليت جيب الرتكيز عليها، ومنحها فرصة متكررة للظهورأجندا، وأولوياا، واهتم

بحث عن ي قضايا اإليثار واملصلحة الذاتية ومنوذج اإلنسان املسؤول بيئياً، و Corbett (2005)اقشنُ يو      

ذاتية والغرية فرتض أن املصلحة اليو . تفعيل منوذج جديد للسلوك البيئي الختبار فائدته وقدرته على التنبؤ

 املشاركة هي احلل األفضل أنالشخصية هي قواعد وخيارات مرغوب فيها للوصول إىل التأثري اإلعالمي، كما 

  .للتنبؤ يف موضوع السلوك

إن النساء أقوى يف مواقفهن وسلوكيام املتصلة بالبيئة من الرجال؛ ألن يف مستويات  Corbett يقولو       

مثلما ميتلك املعيار األخالقي أمهية بالنسبة للشخص، ويتحدد .  ماعية واملسؤولية والتوجهأعلى من التنشئة االجت

  .هذا عندما يكون الوعي للفرد أعلى يف مشاكل البيئة وما يرتتب عليها من عواقب

التفكري ستنتج الباحث أن القيم واملعايري والتوجه للعمل وتطوير املواقف جتاه البيئة مسألة مهمة، مثل يو        

وتفعيل القيم من خالل الوعي باملشكالت البيئة، وحلها بناء على مبدأ . واالستعداد لدعم املواقف جتاه قضاياها

   (Corbett 2005, p368-389 ).  شاركةُـ امل

 من خالل الوعي مبشكالت البيئة وقضاياها، وحلها وفقاً "تفعيل القيم" عن تإن الدراسة السابقة، اليت حتدث    

بدأ املشاركة هو العنصر األكثر غياباً يف وسائل اإلعالم العربية، ليس ألا ال تعتمد مبدأ املشاركة مع اجلمهور يف مل

طرح القضايا ورسم السياسات فحسب؛ بل ألن بنية اتمع العريب تعاين خالًال، وال تأخذ باالعتبار أمهية 

  .املشاركة اتمعية يف السياسات والنقاشات واحللول

  تجارب عالمية: اإلعالم البيئي

ل مهمة يف تناول  إن القيم واملصاحل الشخصية واخليارات االقتصادية والسياسية مسائنيوزيلنديةقالت دراسة       

 مضامني وسائل إعالم يف بلدها،  لتوحلّ . واجلديد للبيئة وقضايا التغيري املناخي بوجه خاصاإلعالم البديل 
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 حتمل صفة تعبئة التغيري، ويشكل اخلوف حافزا مقنًعا للجمهور، مع ضرورة أخذ ووجدت أن هذه الوسائل

  )Kenix 2007,p1-24 ( .األخالق يف االعتبار بالنسبة للمحتوى اإلخباري، والتحليل الدقيق للمعلومات

أطريها، أو غري أن الدراسة السابقة جتاهلت كون األخالق مسألة نسبية، كاخلوف متاماً، إذ يصعب قياسها، أو ت

  . باإلمكان التأثري النسيب عليهاوإمنا، وضع قيم حمددة حلساباا

 لدور وسائل اإلعالم والسياسات احلكومية، وقالت إن ةحتليلييف دراسة  Kahera (2002)وتناولت      

ة أركان يف وسائل اإلعالم جزءًا ال يتجزأ من عملية صناعات القرارات وتنفيذها، باعتبارها دائرة تتشارك ثالث

ويتحرك األطراف الثالثة وفقا للقضايا املطروحة، . وسائل اإلعالم، واجلمهور، والسياسات العامة: بلورا

  .وقد يتخلى يف بعض األحيان طرف من األطراف عن دوره. والظروف

ت  يف أوغندا، والذي كان خمططًا ملكافحة الفيضانا Nakivuboت الدراسة مشروع تأهيل قناة وحللّ    

وتتبعت عناصر التأثري يف املشروع، ودور وسائل اإلعالم يف . وحتسني شبكة الصرف الصحي يف مدينة كمباال

ووجدت أن التغطية اإلعالمية للمشروع أجربت اجلهات احلكومية . صناعة األجندة اليومية، وعالقتها بنشر الوعي

محلة " الرؤية اجلديدة"  أن أطلقت صحيفةبعد. على اختاذ خطوات ملموسة، ومنعت وقوع كارثة بيئية حمققة

وتناولت التغري احلاصل يف أعداد الصحافيني املهتمني  . إعالمية، أثرت على ممارسات احلكومة وسياساا البيئية

ألول مرة عد االحتفال بيوم الكرة األرضية ، وب)1( كان عددهم 1968بالبيئة يف الواليات املتحدة، ففي العام 

  .(Kahera 2004, p1-116) )100( ارتفع العدد إىل1970يف العام 

وضع األجندة، واملراقبة، والدور :  إن اإلعالم البيئي يتحرك يف ثالثة أدوارBerger (2002)وقال    

ووضع األجندة هي نظرية قالت إن وسائل اإلعالم هي اليت حتدد ]. اإلعالن عن قضايا أو جناحات [االحتفايل 

  (Berger 2002, p8-11).   يهتم ا اجلمهوروترتب األولويات اليت
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فهي ملموسة ومرئية، وتنقل :  أن وسائل اإلعالم البيئية هلا ثالث إجيابياتParsons (1995)وذكر     

 لكن من دون تبيان ،)Parsons 1995, p117( أحداثًا تؤثر على الناس وصحتهم، وحتلل األسباب والنتائج

  . حبد ذااحله، واملعيقات اليت قد تعرتض فكرة التأثريكاٍف آلليات هذا التأثري، ومرا

واضيع  الضوء على الفجوة بني البيئة واالقتصاد، اليت كانت واحدة من أكثر املMeyer (2003)ط وسلّ       

، الذي سعى إىل حتسني البنية التحتية ) دقيقة90(إذ تناول برنامج . اليت نوقشت يف أملانيا ألكثر من ثالثة عقود

  (Meyer 2003, p 2).   ول ام اجلمعيات االحتادية لتقدمي املعلومات البيئية املعيف

 انقسام السلوك، والتناقض بني الوعي البيئي واملمارسة، وصالته يف مسألة Bell (1998)دراسة ت وحللّ        

نقل املعلومة البيئية، واليت وصنفت التقسيم الفرعي لالتصال البيئي، الذي يسعى إىل . األرباح للشركات التجارية

  .تتوجه بشكل مباشر حنو املشكالت امللموسة، واحتياجات اموعات املستهدفة

واستعرضت أنشطة املؤسسات اتمعية اليت حاولت التأثري على الشركات التجارية، من خالل تقدمي      

ي، وتوسيع دائرة العقوبات على رجال استشارات وإرشادات بيئية هلا، عدا عن حماوالت تطوير للقانون البيئ

وقالت إن اهلدف من االستشارات البيئية ال يتمثل يف عملية نقل املعلومات، وإمنا يسعى إىل الشروع يف . األعمال

تغيري السلوك البيئي للناس، وتوجيه النصح للمنظمات احمللية، وبناء منوذج نقل املعلومات حيقق االستخدام األمثل 

 (Bell 1998,p 246 ).  هدفةللفئات املست

 بــني أنــواع املعلومــات البيئيــة املقدمــة Rhodenbaugh و  Curtin (2001)قــت  دراســة لـــ وفرّ     

. ، ومـواد العالقــات العامــة املقدمــة لألعـضاء، والــيت مــصدرها الــشركات التجاريــةنييــالبيئألعـضاء مجعيــة الــصحافيني 

نموذج الثـاين، فـإن مـواد الـرتويج القـت ردود فعـل عنيفـة  مـن األعـضاء وقالت إنه بالرغم من االنتقادات املوجهة لل

وأكـدت الدراسـة . لكوا جمرد عالقات عامة، على العكـس مـن األخبـار األكثـر فائـدة عمومـاً بالنـسبة للـصحافيني
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   .لــة الــيت تفرضـــها الدو  االقتــصادية املختلفـــةتلإلجـــراءاضــرورة أن تركـــز وســائل اإلعـــالم علــى العواقـــب البيئيــة 

(Rhodenbaugh and Curtin Patricai 2001, p18)     

 مناهج التخطيط واإلدارة البيئية يف نيجرييا، وتوصل إىل النقص الفادح يف Oduae (2006)ورصد     

ويقرتح تشجيع التعليم . وتتبع نشأة وتطور القوانني البيئية اليت ارتبطت مبرحلة ما بعد االستعمار. مشاركة املواطنني

بيئي والصحافة البيئية يف نيجرييا، واملشاركة النشطة من جانب قادة اتمع، ومجاعات املصاحل األكادميية، ويدعو ال

وركز على ضرورة املشاركة اتمعية يف وضع . إىل بناء القدرات وتكرار أفضل املمارسات البيئية يف هذا البلد

  )(Oduae 2006,p44 . طيع وحدها تنفيذ القرارات البيئية ال تستاحلكومةالتشريعات والقرارات البيئية؛ ألن 

 العوامل املؤثرة يف التغطية اإلخبارية للقضايا التنموية والبيئية، يف سياق تفاعل Biswas(1999)وناقش     

ووجدت الدراسة أن طبيعة املنظمات . وعرب حتليل موضوعي هلما.  املنظمات غري احلكومية واإلعالم يف بنغالدش

 احلكومية وتواصلها مع وسائل اإلعالم، والتوجهات التجارية هلا، ووضع جدول األعمال الذي تقرره وسائل غري

اإلعالم، والفساد يف الصحافة واملنظمات غري احلكومية والعالقات الشخصية، وعدم متكن الصحافيني من قضايا 

كما أن . عالم لنقل رسائلها، وتشكيل الرأي العامالبيئة والتنمية، وطبيعة التغطية، تؤثر كلها يف حماولة وسائل اإل

( وسائل اإلعالم يف هذا البلد صارت تستند إىل املنظمات غري احلكومية يف تغطيتها لقضايا البيئة املختلفة 

Biswas 1999,p 48(.  

 يف اية لإلعالم البيئي املستقل يف أوكرانيا، وقالت إنه ظهر  Byelyakov(1995) ـلـــخت دراسة وأرّ      

وقبلها مل .  مت تنظيم هذا اال بعد وقوع كارثة التسرب النووي من مفاعل تشرنوبل1990، ويف عام الثمانينيات

وحتدثت الدراسة عن العالقة املباشرة  .يكن هناك أي دور للصحافة وللمواطنني يف احلديث عن املشكالت البيئية

رانيا وروسيا االحتادية وروسيا البيضاء ملواطنيها أا كانت تعيش حتت بني البيئة والسياسة، إذ مل تنقل حكومات أوك

من الدستور األوكراين، واليت متنح احلق يف حرية الوصول إىل ) 50(ويستعرض الباحث املادة  .وقع كارثة بيئية
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شر وتداول هذه ، فضال عن احلق يف ناالستهالكيةعية املنتجات الغذائية والسلع و املعلومات عن الوضع البيئي ون

، دف محاية 1997  اليت بدأت أنشطتها مطلع العام Ecopresوتشري الدراسة إىل دور منظمة  .املعلومات

  .البيئة، عرب استخدام املعرفة ونشر املعلومات

 عن تغري الوعي االجتماعي بعد كارثة تشرنوبل، وظهور اإلصدارات البيئية على Byelyakovث وحتدّ       

بل اتساع انتشارها، وتسارع دور املنظمات البيئية العامة، مبوازاة تطور الصحافة البيئية، وتغري طبيعة نطاق ضيق ق

وأشارت الدراسة إىل العوائق الرئيسة للتغطية الناجحة للمشاكل البيئية يف الصحافة األوكرانية،  .احلماية البيئية

  :صتها يفوخلّ 

  .ية والسياسيةاألولوية للحصول على املعلومات االقتصاد-

  .تسويق الصحافة-

  .دور اللويب الصناعي-

  .مستوى املعرفة احملدودة للصحافيني يف قضايا البيئية-

  .ضعف االتصال بني املنظمات احلكومية وغري احلكومية والبيئية-

  (Byelyakov 1995,p48).   الفائدة والعائد املنخفض للسكان من البيئية-

 للحديث عن التعليم البيئي، إال أما  حبثهماصا ص خAbe  و Bhandri(2002) وبالرغم من أن     

أشارا إىل إجراءات وتدابري إعالمية لرفع مستوى الوعي البيئي، كإنتاج مواد املعلومات واملواد الرتوجيية والتوعية 

نشر الرتبية البيئية، و درة للدخل مع ُـ البيئية والبحوث والتدريب، وتعبئة موارد اتمع احمللي، وربط األنشطة امل

 والضغط على وسائل اإلعالم البيئينيالبيانات الصحافية لرفع مستوى الوعي، وإنشاء الشبكات من املتطوعني 
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لالهتمام بقضايا البيئية املستدامة، وتطوير الوعي البيئي باستخدام الوسائل التقليدية واحلديثة، وإنشاء املنتديات، 

وتقدمي املعلومات البيئية من تقارير وحتقيقات صحافية للجمهور، واملسامهة يف نشرها يف  على الرأي العام، والتأثري

، وتدريب الصحافيني على اإلعالم البيئي بطرق خمتلفة، وتنفيذ  املسموعةالصحف وقنوات التلفزة واإلذاعات

  .ئل اإلعالم املختلفة تغيري يف سياستها من خالل وسا؛ حلملها علىاألنشطة املبتكرة، والضغط على احلكومة

(Abe and Bhandri 2002, p57) .  

على ضرورة التوعية البيئية اإلعالمية  Malayang و Magallona(2002) ـــت دراسة لوركزّ      

وقال الباحثان إن .  من طريقة تعامل وسائل اإلعالم الفلبينية مع قضايا البيئية خمتلفة مناذجاواستعرض. للمجتمع

 ومؤثرة مبستويات  مل تنقل إىل وسائل اإلعالم والصحافة الوطنية ما مل تصبح ذات نتائج مأساويةقضايا البيئة 

، والذي  1871وذكرا أن تاريخ االهتمام بقضايا البيئة ظهر يف وقت مبكر بسبب االستعمار اإلسباين عام . كبرية

 1866 ساري املفعول يف عام كان يفرض قوانينه على البالد بشكل إجباري، كشأن قانون املياه الذي كان

(Magallona and Malayang 2002,p2) .  

أن وسائل اإلعالم األمريكية مل تتعامل مع موضوعات البيئة؛ Grossman (2205)  ويرى     

 عامًا من إجراء الدراسة، ال تتناول 15وكانت وسائل اإلعالم التجارية قبل . الستخدامها على نطاق واسع

لطاقة النووية والطاقة النظيفة، غري أن وسائل اإلعالم اجلديد، واإللكرتوين، جعلت اجلمهور موضوعات البيئة وا

العادي يساهم يف قضايا البيئة، وصار باإلمكان مشاهدة برامج تم بالبيئة، واستطاعت احلصول على جوائز 

 والتلوث، وأصبحت تستقطب عاملية يف مهرجانات دولية تتحدث عن البيئة والطاقة املتجددة والطاقة النووية

  .(Grossman 2005,p318)  اهتمامات اجلمهور

أن وسائل اإلعالم تزود اجلمهور مبعلومات مكثفة وتفسر هلم ما حييط Jackson (2003) وتؤكد دراسة     

ر، يف كما أن الدور املؤثر هلذه الوسائل ينبع من املعلومات اليت تتناول البيئة وتقدمها للجمهو . م من قضايا



 35

وقت تتضح فيه االجتاهات احلالية حنو خصخصة وسائل اإلعالم وحتريرها من التداعيات احملتملة للتحيز يف 

  .استخدام مصدر  لتغطية األخبار البيئية

سان فرانسيسكو لرصد تغطيتها اإلخبارية والية  يف Bay Are واعتمدت الدراسة حتليل مضمون صحيفة     

وتشري النتائج إىل أن بعض املصادر احلكومية، ومجاعات املصاحل  .ما تقدمه من معلوماتيف نطاق البيئة، وحتليل 

 2001 و1981وارتفعت يف الفرتة بني العام . التجارية زادت بشكل ملحوظ من وترية االهتمام بقضايا البيئية

  .مة من جانبهاقدّ ُـ ومات املالبيئة؛ نتيجة الرتفاع مستوى استخدام الشركات ملصادر املعلبوترية اهتمام الصحيفة 

وقالت إن وسائل اإلعالم اإلقليمية تقدم تصورًا مكثفاً، وتفسريًا للواقع االجتماعي الذي حييط ا يف قضايا     

وتناولت التناقض بني الواقع وتصويره،  .حمددة، مثلما تؤثر هذه الوسائل على تصورات اجلمهور يف قضايا البيئة

بار البيئية إىل حد كبري يف التصور العام للقضايا، حينما تكون مصدرًا للجماعات وحتدثت عن مسامهة األخ

  .واألفراد، وتوفر بيانات ومعلومات تستخدمها وسائل اإلعالم يف بناء تقاريرها اإلخبارية البيئية

ومجاعات وحتدثت عن تداعيات خصخصة وسائل اإلعالم على مجع واختيار قضايا البيئة، إذ يمن الشركات     

يويورك ن: واختارت الدراسة سبع صحف لتحليلها وهي  .املصاحل على وسائل اإلعالم، وحتد من التغطية البيئة

 فرانسيسكو كروفيل، و أوكالند تريبيون، وسان ن سرتيت، ويو إس تودي، وساولو تاميز، وواشنطن بوست، و 

، ورصدت نسبها البيئية، ومصادرها، من 2001، و1981وقارنت التغطية يف الفرتة بني . خوسيه بركوري نيوز

 اقتباساً، وتبني أن أخبار احلكومة حظيت بالنسبة األكرب، 1886ورمزت ،  مقاالت204خالل عينة عشوائية لـ 

  .)Jackson 2003  (تلتها الصناعة، مث البيئة، فاألخبار العامة، وأخرياً الشؤون األكادميية 

، وقالت 1988 يف باكستان عام تحدة حال البيئة والتوعية اإلعالميةحلقة دراسة لألمم المصت وشخّ       

الرغبة السياسية، والبنية املؤسساتية : إن التحديات اليت تقف يف وجه تطوير الوعي البيئي يف أي بلد تتلخص يف
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حلقة ( اعمة  والتكنولوجيا الد،للدولة، والتشريعات املناسبة لدعم البيئة، والوعي اجلماهريي، ومصادر التمويل

  .)14، ص 1998مطبوعة، األمم املتحدة   دراسية

" ، ومحل عنوان1997 و1994ذ يف الفرتة بني األعوام فّ  بريطاين مشرتك، نٌـ -وأوردت دراسة ملشروع هندي      

، أن تفاوت الدخل وأمناط املعيشة يف شبه القارة "التوعية البيئة والتعليم من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري

. اهلندية، يعين أن نسبة كبرية من السكان يعشون يف حالة فقر، مع خيارات قليلة الختيار أمناط حياة سليمة بيئياً 

  .كما تضع فئات كثرية من السكان يف وضع ال ميكنهم من اختاذ قرارات حساسة بيئياً 

ضر يف اهلند من خالل وقالت الدراسة، اليت سعت لزيادة مستويات الوعي البيئي بني سكان الريف واحل   

مساعدم لوقف التدهور البيئي، إن تراجع أو غيابه الوعي البيئي يتطلب خلق أوًال، على أن يكون اجلمهور على 

  .الةبادرات البيئية، من خالل وسائل إعالم فعّ علم ودراية ويتفهم ويدعم امل

ورًا كبرياً؛ بسبب طبيعة تقدميها اليت يغلب عليها تلفزة ال متتلك مجهُـ ووجد التقرير أن الربامج الوثائقية امل      

 تقلل من تأثرياا، ةسيطر على طرح الصحافة املكتوبة لقضايا البيئالطابع األكادميي، كما أن السطحية اليت تُ 

   )Pand, 1999. (  وجتعلها غري قادرة على جذب أعداد كبرية من اجلمهور

  والزمنيةحدود الدراسة المكانية  - 9.1

  20الواقعة على مشارف بريزيت، اليت تبعد حوايل "  الدراسة يف حرم جامعة بريزيت، وهي املنطقةنـُّفذت     

يتون، كما أا ترتفع ز كيلومرتاً من مشال غرب القدس، ومتتاز بريزيت بطقسها املعتدل، وجباهلا املكسوة بأشجار ال

 20، ويضم ) ألف مرت مربع750(  دومناً 750 وتبلغ مساحة احلرم اجلامعي حوايل.  مرتاً عن سطح البحر850

  ). 12، ص 2010دليل الدراسات العليا ."(مبىن ومرفًقا

 وحىت 2011األوىل من الفرتة الواقعة بني األول من آذار : تد اإلطار الزمين للدراسة التطبيقية على فرتتنيأمو     

وكان من املفرتض أن تنتهي ، 2011ءَا من أيلول  الفرتة الثانية بدجاءتاية  شهر أيار من العام نفسه، فيما 
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، غري أن العطل واألعياد املتزامحة يف النصف الثاين من الشهر احلادي عشر،  تشرين الثاين من العام ذاتهبنهاية

  .أزاحت الدراسة إىل النصف الثاين من كانون األول  من العام ذاته

كم الفصلني الدراسيني الصيفيني، وحلول شهر رمضان ومها ر الباحث سبب  الفراغ بني الفرتتني، حبفسّ ويُ    

 طلبة اجلامعة كلهم فرصة الظهور يف عينة منح، وال ميكن القيام فيها بدراسة علمية تشمل استثنائيتانفرتتان 

 تغيريات سلوكعدا عن   ألن الفصل الصيفي ليس مقياًسا،؛الدراسة وجمموعاا البؤرية ومسحها ومالحظاا

  . بسبب فريضة الصوم؛ الغذائيمن الطلبةالكثري 

  )جامعة بيرزيت(  منطقة الدراسة-10.1

ــــات        ــــا املعلومــــات، والتجــــارة : تــــضم جامعــــة بريزيــــت  كلي الرتبيــــة، واآلداب، والعلــــوم، واهلندســــة، وتكنولوجي

ووفــق إحــصاءات  .االعامــة، والتمــريض واملهــن الــصحية املــساندة، والدراســات العليــواالقتــصاد، واحلقــوق واإلدارة 

، 2009/2010طالبـة يف الفـصل األول مـن العـام الدراسـي  و ا طالبـ8892  إىلطلبـةالصـل عـدد و "اجلامعة فقـد 

يــشكل جمتمــع الطلبــة إىل حــد كبــري منوذجــاً و .  مــن العــدد اإلمجــايل58,90 حيــث شــكل عــدد اإلنــاث مــا نــسبته

 . وانتماءاتـــــــه اجلغرافيـــــــة والثقافيـــــــة والـــــــسياسيةمـــــــصغراً للمجتمـــــــع احمللـــــــي متمـــــــثالً بـــــــاختالف طبقاتـــــــه االجتماعيـــــــة

  )موقع اجلامعة اإللكرتوين "( ) الطلبة حسب اجلنس والكلية توزيع املوظفني  األساتذة و  )1(رقم يبني اجلدولو 

  )1(جدول رقم

  توزيع طلبة الجامعة وهيئتها التدريسية  وموظفيها حسب الجنس والتخصص والكليات

 عـــــــــــــــدد   جسم الجامعة

  اإلناث

سبتهن نـــــــ

  المئوية

عـــــــــــــــــــــــدد 

  الذكور

نـــــــــسبتهم 

  المئوية

  المجموع

  17 64.71 11 35.29 6 "أعضاء مقيمون"اجلامعة  جملس أمناء

 308 73.70 227 26.30 81  اهليئة التدريسيةأعضاء



 38

 55 45.46 25 54.54 30 مساعد حبث وتدريس

 8 75 6 35 2 باحث

 493 56.59 279 43.41 214 املوظفون 

 881 62.20 548 37.80 333 اموع

             طلبة املرحلة األوىل

 2034 26.16 532 73.84 1502 آلداباكلية 

 1661 44.10 732 55.90 929 كلية التجارة واالقتصاد

 1235 69.50 858 30.50 377 كلية اهلندسة

 856 22.80 195 77.20 661 كلية العلوم

 908 39.30 357 60.70 551 كلية احلقوق واإلدارة العامة

 562 57.30 322 42.70 240 كلية تكنولوجيا املعلومات

 185 11.35 21 88.65 164 كلية التمريض واملهن الصحية املساندة

 7441 40.55 3017 59.45 4424 البكالوريوس جمموع طلبة

 1308 45.26 592 54.74 716 طلبة الدراسات العليا

 55 14.55 8 85.45 47 دبلوم التأهيل الرتبوي

 87 43.68 38 56.32 49 الربامج اخلاصة

 1 0.00  --  -- 1 الدبلوم العايل

 8892 41.10 3655 58,90 5237 جمموع عدد طلبة اجلامعة

توزيع طلبة الجامعة وهيئتها التدريسية  وموظفيها حسب الجنس والتخصص : حول) 1(تكملة الجدول رقم

  والكليات
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  محتويات الدراسة -  11.1

شتمل الدراسة على مخسة فصول عاجلت ثنائية اإلعالم والبيئية، وصناعة الوعي من خالل جتربة تطبيقية ت      

 فرضيتها، و تها،أسئلتها، و شكاليا و ،منهجية الدراسة:  منهاوناقش الفصل األول. داخل حرم جامعة بريزيت

عدا عن الدراسات . وطرائق معاجلتهاأمهيتها وأهدافها، باإلضافة إىل منهجيتها، وأدواا، ومصادر البيانات 

إضافة إىل . والزمنية) املكانية( اجلغرافيةواحملدداتن الصعوبات، عالسابقة اليت وظفتها الدراسة، جبوار حديثها 

 الدور يف إطار مفاهيمي، ومفهوم اإلعالم ودوره، جبانب اإلعالم  والوعي أستعرضاخللفية النظرية للبحث، والذي 

هيم والبدايات واألدوار، وعرض الباحث اإلعالم البيئي يف اإلطار العريب والفلسطيين، وناقش حضوره املفا: البيئيني

  . العالقة بني اإلنسان والبيئة، والوعي يف سياق مفاهيميتتبعوغيابه، فيما 

راد اتمع عالم البيئي، عدا عن دوره يف نشر الوعي البيئي لدى أفوعاجل الفصل الثاين اخللفية النظرية لإل    

  .بشكل عام

حدث عن النتائج واملناقشة، واليت تشمل بشكل  إمجايل عرض املراحل األوىل للتجربة، فتما الفصل الثالث     أ 

ونتائجها، وداللتها، وكيفية تفاعل الطلبة معها، والتزامهم بفرز النفايات، ووضعها يف األمكنة اليت ستخصصها 

 مسح للواقع البيئي داخل اجلامعة، ومجع معطيات حول ما يستهلكه الطلبة من عدا عن. التجربة، بصورة تفصيلية

 جتربة مشلتوكذلك البحث يف املرحلة الثانية للدراسة، واليت . ، من خالل جمموعة الفحصمواد، واستقراء دالالا

 سارتاجلامعي، واليت  داخل احلرم وزعها الباحث الرسائل اإلعالمية املتخصصة اليت  علىاحتوتتطبيقية مزدوجة، 

كرر قياس مسح الواقع تبالتوازي مع قياس آثار هذه الرسائل على تعميق الوعي وتطويره وترمجته إىل ممارسة، كما 

 تالبيئي يف اجلامعة خالل ضخ الرسائل املتخصصة، بالطرق واآلليات اليت أشار إليها الباحث  سابقاً، ومجع

بة، عرب اللجوء إىل جمموعات بؤرية، ومقارنة السلوك هلؤالء يف معطيات عن حجم االختالف يف سلوك الطل

  .املرحلة األوىل من التجربة، مع سلوكهم خالل املرحلة الثانية
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وتابع الفصل الثالث نقاش التجربة، وفحص حجم تأثري الرسائل املتخصصة، وحتليل البيانات ومعاجلتها     

فحص كما . عدا عن قياس أكثر الرسائل اإلعالمية تأثريًا. بشكل دقيق، مع ربطها بعالقات ومعطيات خمتلفة

إمكانية تطوير التجربة، باجتاه اقرتاح االستمرار يف فكرة فرز النفايات وتدويرها، ومراقبة فرضية  قيام الطلبة بنشر 

  .الوعي البيئي الذي تعرضوا  له من الرسائل يف جمتمعام ومدم وقراهم

ابع للخامتة حيث يتم تقدمي اخلالصة، وعرض استنتاجاا، وتقدمي توصياا، وبناء صص الفصل الر خُ     فيما  

 بالبيئية، تفحص وتطور الوعي متخصصةل للتجربة يف مناطق أخرى، من خالل تعميم رسائل إعالمية ثمنوذج مما

عالم البيئي من جهة وحتوله إىل ممارسة تطبيقية، واقرتاح حلول ملموسة للمشكالت البيئية من جهة، ولتقصري اإل

  .أخرى، بدالً من تكرار عمليات نقد الواقع ووصفه
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  الفصل الثاني -2

  الخلفية النظرية لإلعالم البيئي

  ر في إطار مفاهيميوّ الدَ   - 1.2

وتفرتض نظرية الدور أن األفراد يف وضع . ر إىل السلوك االجتماعي للفرد يف وضع معنيوّ شري مصطلح الديُ       

 Chittick( . سوف يتصرفون وفقاً لتوقعام وتوقعات اآلخرين من حوهلم عن دورهم يف اتمععّني اجتماعي مُ 

1970, p 120(  

مكانة حمددة داخله، ويكون له مرتبة حمددة، وخيصص له دور "دد له، حتُ معينة الفرد إىل مجاعة نتماءاإن        

ا ميكن اشتقاق دور معنوي جلهات وهيئات ووسائل،  كم). 79، ص 1997محادة  "( عليه تأديتهيتعني

كاحلديث عن دور وسائل اإلعالم يف تشكيل الرأي العام حنو قضية معينة، أو تركيزه على قضايا أخرى، أو جتاهله 

ميكن أن جند أن أحًدا يؤدي "وحبكم كون الدور جمموعة مركبة ومعقدة من القواعد، فال . شؤون وملفات حمددةل

، ص 1984اجلوهري "( نطابقاتيا بالكيفية نفسها اليت يؤدي ا شخص آخر، فالدور وأداء الدور ال دورًا معينً 

وإذا ما نقلنا فكرة الدور إىل وسائل اإلعالم، جند ترابطًا بنيويًا بني اجلملتني حىت يف إطار ). 108- 107

. ، أو يف الكشف عن قضايا الفسادمي، إذ نسمع عن دور اإلعالم يف التنمية، أو يف املشاركة السياسيةيمفاه

خلف (وجند غالبًا تساؤالت يطرحها أصحاا تتصل بقيام وسائل اإلعالم بدورها أم أا مقصرة يف تأديته 

) الراجعة( حول التغذية االسرتجاعيةJohn Dolard فه جون دوالرن التقسيم الذي صنّ إ. )14، ص 2006

Feed Backتجابة ومكافأة واليت تتشكل من دافع ومنبه واس (Deutsch 1963,p 91) . تتماهى واليت

مع فكرة الدور يف وسائل اإلعالم وعالقة اجلمهور به، فعليه أن ينطلق من دافع، وميتلك منها ويستجيب لطرح 

ناها التقليدي، مينحها اجلمهور لوسيلة اإلعالم اليت عمبلحة، وهو ما سيشكل بالنهاية مكافأة حقيقة ُـ  املالقضايا

  .)3، ص 2010خلف، (ح قضايا، كأن تضع البيئة يف سلم أولوياته تطر 
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  المفهوم والفكرة: اإلعالم -  2.2

 وما حتتويه من االتصالكل اإلعالم احلديث أساًسا صلبًا ألي تغيري، كما بات من املؤكد أن وسائل يشُ       

م تعد ، لو ائر واهتمامات وحقول ضيقةصًيا يف إطار دو د عاًما أو فضفاَضا، بل صار  ختصُ رسائل إعالمية، مل يع

 ]نوعًا ما[ النقل احلر واملوضوعي"  على أنهInformationيُعّرف اإلعالم  و .شاملة كما كانت يف السابق

ل التفريق بينه وبني هُ لألخبار واملعلومات بإحدى وسائل اإلعالم، ويستهدف العقل وليس غريه، ويسّ 

رّفها بقصد التأثري،  اليت قد تشوه احلقائق وحتُ  Propaganda أو الدعاية Advertisementاإلعالن

د وسيلة أفرزها مبرور األيام، تأكد أن االتصال اجلماهريي مل يعُ و ... وتستهدف العواطف والغرائز وليس العقل

ر احلياة بدوا، فهي تؤدي كن تصوّ بل هو أحد األسس اليت ال ميُ "التطور التكنولوجي الذي أجنزته اإلنسانية، 

  .)254، ص2007  السعود"(بة تتصل بعمليات إيصال املعرفة، وتكوين االجتاهات وتشكيل املواقفركّ وظيفة مُ 

." واحدة من أبرز األهداف اليت تتجه إليها وسائل اإلعالم على اختالفها"  الفكرة التوجيهية لإلعالم"وتُعد      

 ورمبا يكون التوجيه أكثر .)58، ص 2009  جلبارعبد ا"(دى مبختلف الطرق والوسائل واألساليبؤّ وهي اليت تُـ 

  .ها البيئة وقضايا جودات، يف قضايا ملموسة وم حياة اإلنسان من ألفها إىل يائها، ويف مقدمجالءً 

 الفيلسوف  استعمله  الذي     وبغض النظر عن الفلسفة احلديثة لإلعالم ولدوره، ولالصطالح اجلديد نسبيًا 

نظر 
ُ
 مبعىن علم -1991  عامباريسصدر يف  - أو علم اإلعالم العام)امليديولوجيا(ريه يف كتاب رجييس دوبوامل

 إال أن الدور التقليدي لإلعالم ال  ،م الوسائط املادية اليت يتجسد عربها الكالةرسادو  وسائط اإلعالم، أووسائل 

ُتسارعة اليت أثرت وتؤثزال حاضراً 
ُ
ر على بنيته والنظرة إليه، وتأثرياته ودرجة ، ومل خيتف، بالرغم من التطّورات امل

  *.املوضوعية اليت يتحلى ا، وكيفية صناعة أولوياته، وحتليل خطابه 

  

___________________________  

. د ة مراجع،امليديولوجـيا، ترجــمة فــؤاد شاهــني وجورجيت حـــداد: رجييس دوبريه، علم اإلعــالم العــام كتاب: انظرلالستزادة * 

  .1996 دار الطليعة،:  بريوت.فردريك معتوق
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  البدايات واألدوار:  اإلعالم  والوعي البيئيين-  3.2  

احلديث أي ) وعى(الزاد واملتاع أي جعله يف الوعاء، و) أوعى(، و)األوعية( ، وهو مفرد)الوعاء( الوعي لغة    

  ).303، ص 1986 الرازي(لفهم وسالمة اإلدراك أي احلفظ والتقدير وا) الوعي(، ولهُ ِـ  وقبَ مهُ هِ  وفَ ظهُ فِ حَ 

 والوعي، عملية عقلية ووجدانية تشمل اجلانبني املعريف والوجداين، وإن كان اجلانب املعريف حيتل املقام األول من 

  .)21ص  :2007قمر،  "(الوعي، لكنه ليس معرفًيا حبًتا، إذ إنه يقع يف اجلانب الوجداين

إدراك الفرد ملا حييط به إدراًكا " على أنهEnvironmental Awareness لبيئيّرف الوعي اعيُ فيما        

حالة من معرفة احلوادث احمليطة اخلارجية، واحلوادث "أعتربه آخرون بأنه كما). 26ص :1987بدوي،" (مباشرًا

رد لدوره يف إدراك الف"ـ ذهب فريق ثالث إىل تعريفه بـبينما .)47ص ، 1988 عاقل."(الداخلية الذاتية وفهمها

وهو إدراك شيء ما يف البيئة، سواء أكان هذا الشيء جمرًدا . ( Krathwohl 1964,p 99)".مواجهة البيئة

وهو أيًضا اإلدراك القائم  .)34ص ،1988  عبد املسيح."(أو حمسوًسا، وهو أدىن مستويات اال الوجداين

  املمكنة ووسائل حلها املختلفةث أسباا وآثارهامن حياملختلفة على اإلحساس بالعالقات واملشكالت البيئية 

Bennett 1975,p24)( .  

ال بد أن جيمع بني " املالمح الرئيسة للوعي البيئي يف جمموعة عناصر، وأن الوعي)2007(د قمر دّ وقد ح    

سلوك اإلنسان د دّ اجلانبني املعريف والوظيفي؛ ذلك أن الوعي هو الدرجة األوىل يف تكوين االجتاهات البيئية اليت حتُ 

 ا وتكوينه،ة، وغايته إدراك الفرد للعالقات واملشكالت من حيث أسباا وآثارها وكيفية معاملتهاوتصرفاته حنو البيئ

يط بالفرد له تأثريه يف تكوين نظامية، فكل ما حيُ   شريطة مروره بالرتبية النظامية أو الال، لدى اإلنساناوتنميته

 أن يتضمن هذا الوعي سلوًكا سويًا لإلنسان حنو البيئة، فقد يكون اإلنسان لس من احملتمالوعي البيئي لديه، ولي

  ).23-22، ص 2007قمر (" ث البيئةلوّ  التلوث، ولكنه رغم ذلك يُ ألضرارمدرًكا متاًما 

فة البيئية، اليت هي تعد مبثابة العربة أو احلاضنة، اليت تستخدم لتطوير الثقا" ، أن الرتبية البيئيةباحث ثانٍ      ويرى 

دة اجلوانب، دف يف النهاية إىل تعزيز مفهوم املواطنة املسؤولة بيئيًا من خالل إحداث التغيري تعدّ عملية مُ 
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لكن عوض اهللا مل ينف أن األهم يف الثقافة والوعي البيئي ." ستدام، ومحاية أكرب قدر من املصادر واملوارد البيئيةُـ امل

االعتبار البعد األخالقي يف محاية بذ ات يومية تأخُ يحتويل املعارف البيئية إىل سلوك" علىيتمثل يف العمل اجلاد 

مة البيئة، ومكافحة البيئة وصيانتها، وإجياد مواطن مسؤول ينظر إىل الرتبية على أا القوة الكربى ملواجهة األز 

  ).18، ص 2011عوض اهللا (  "ةمشكالت البيئ

إن دور املدرسة وأنشطتها وبراجمها " درسة وتأثريها على سلوك الطلبة البيئي، بالقول املباحث آخرر        ويُفسّ 

، والتأكيد على أمهية الرتبية  الطلبة وتوجهاممن يف التغيري اإلجيايب لسلوكياتالبيئية، وإذاعتها املدرسية، يكّ 

  ).13، ص 2011محيدات ا(  والتعليم البيئي يف مسرية التنمية املستدامة، وخلق جيل صديق للبيئة

مئة عام من اليوم، ومع أنه مل يكن واضًحا أو من كاستهالل، يرجع اإلعالم البيئي يف نشأته إىل  أكثر       

 أناوي عصام احلنّ . ويرى الباحث د. لربية إال أنه ارتبط بإنشاء مجعيات أهلية للحفاظ على احلياة ا،بارزاً 

حلياة الربية واحلفاظ عليها، كانت تشمل يف نشاطاا على إعالم الناس اجلمعيات البيئية املتخصصة يف شؤون ا

واختذت تلك اجلمعيات من الصحافة واالت وسائط لنشر رسالتها، ."عن فوائد احلياة الربية وضرورة صوا

 National وأصدر بعض منها االت العلمية العامة اليت أولت البيئة الطبيعية اهتمامًا خاًصا، مثل 

Geographic اليت صدرت يف أمريكيا، ومنذ منتصف القرن العشرين، ومع تزايد نشاط احلركة البيئية خاصة 

 وسائل اإلعالم األخرى مثل اإلذاعة والتلفزيون اهتماًما متزايًدا اهتمت وأوروبا، الواليات املتحدة األمريكيةيف 

  ).24، ص 2004اوي احلنّ "(بقضايا البيئة املختلفة

 به يتزايد يومًا بعد يوم، عرب موبشكل تدرجيي، ظهر ختصص جديد يف جمال اإلعالم البيئي، بدأ االهتما        

 .اإلعالم والبيئة: ب من مفهومني عريضني مهاركّ تعبري مُ :"واإلعالم البيئي. املؤلفات النظرية واملؤمترات واألحباث

ئة، حيث يتوقف إجياد الوعي البيئي واكتساب املعرفة ترب اإلعالم أحد املقومات األساسية للحفاظ على البيعّ ويُـ 

الالزمني لتغيري االجتاهات والنوايا حنو القضايا البيئية على نقل املعلومات، وعلى استعداد اجلمهور نفسه ليكون 

ي وتتجلى أهم أهداف اإلعالم البيئ. أداة يف التوعية لنشر القيم اجلديدة، أو الدعوة للتخلي عن سلوكيات قائمة
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 حىت يصبحوا مواطنني فاعلني ،يف حتقيق وعي بالبيئة وتنمية احلس ا لدى كل متلقي الرسالة اإلعالمية البيئية

أو الدعوة للتخلي عن سلوكيات  ،البيئة حًقا، ويكونوا من عوامل التنمية املستدامة املتواصلة مبحافظتهم على

  .)255-254، ص2007السعود "(قائمة

تنمية " هدف اإلعالم البيئي يتجلى يف، أن )إلكسو (ظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوموقد اعتربت املن    

ج عنه ترشيد السلوك ا للمواطنني، ينتُ يً تكييف وظيفي سليم اجتماعًيا وحيو القدرات البيئية ومحايتها ما يتحقق معه 

املنظمة ."(  البيئة واحملافظة على املواردالبيئي يف تعامل اإلنسان مع حميطه، وحتفيزه للمشاركة مبشروعات محاية

  ). 157-156 د ت، ص  العربية للرتبية والثقافة والعلوم

 -التقليدية واجلديدة- توظيف وسائل اإلعالم "ل يف جنازها، تتمثّ إإن املهمة اليت يسعى اإلعالم البيئي إىل        

التنبيه ملخاطر الكوارث الطبيعية احملتملة، ومحاية التنوع عها دف محاية البيئة واحملافظة على جودة احلياة، و وتطويّ 

  احليوي، والتوقف عن تدخل اإلنسان بتوازنه، وكشف اجلهات اليت تتسبب بتلويث البيئة وتدمريها بشىت السبل

  ).2، ص2011خلف (

ة، من خالل دفع الناس الة يف رعاية البيئىل حفـز اجلمهور للمشاركة الفعّ  إ البيئي بشكل رئيساإلعالمويسعى      

ساهم  املسؤولني، فيكون هلم رأي مسموع يُ إىل العمل الشخصي، وتشجيعهم على احلوار وإيصال آرائهم بقوة إىل

 إىل املسؤولني، كمـا يوصـل املسؤولون إىلوهذا يستدعي إقامة حوار تصل من خالله آراء الناس . يف صنـع القرار

كما . ت الرمسية حلماية البيئةواإلجـراءات اليت تتخـذها احلكومـات واهليئااجلمهور إيضاحات عن جدوى التدابري 

 إىلوتؤدي مشاركة اجلمهور يف احلوار البيئي .  االخنراط يف عملية التخطيط واختاذ القرارإىليدفع اجلمهور ه أن

 صعب(الرأي العام عطي املسؤولني صورة واضحة عن اهتمامات تعميم الوعي للحفاظ على موارد الطبيعة، كما تُ 

  ).7 ص،2008

ز عن وسائل اإلعالم يتميّ "كن لإلعالم البيئي لعب دور حيوي يف التأثري على سلوك األفراد، كما أنه وميُ        

ر قنوات اتصال وفّ يم والقانون واألسرة وغريها، ألنه يشرتك مع كافة وسائل محاية البيئة األخرى، و لّ األخرى كالعِ 
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ائل بفعالية وسرعة، كما أن هذه الوسائل تستهدف قطاعات اتمع كافة، وميثلون الفئة مالئمة إليصال الرس

  ). 258، ص 2007  السعود"(املستهدفة يف جمال التوعية البيئية

لرأي العاملي الراهن، مبوازاة موجة االهتمام بقضايا الدميقراطية  الشاغلكما أن قضايا البيئة أصبحت الشغل      

بصمة بارزة يف الشؤون الدولية يف البيئة  نظمات الدولية غري احلكومية ذاتن، وأصبحت املوحقوق اإلنسا

 يف صناعة القرارات والتغيري يف - باختالف أشكاهلا–إن دراسة دور نظام االتصال واإلعالم . والتصدي للعوملة

ات الرأي العام، وصانعي القرارات وضع أولويات اهتمامتيعترب امتداداَ لدوره ف"أمناط السلوك وتشكيل االجتاهات، 

ومثة عالقة اجيابية قوية بني ". Agenda Setting Theory وضع األجندةيف  ة الرئيسضمن مهامه

  ).20، ص1993محادة "(اهتمامات نظام االتصال وأولويات اهتمام اجلماهري

ج وتأثريات تشري إىل املنتج نتائ"خرجات الرئيسة للرسائل اإلعالمية املتخصصة إىل إحداث ُـ ودف امل      

اخلاص بكل مرحلة من مراحل صنع القرار، ويقصد بالنتائج الوصول إىل تفاعل خمرجات كل مراحل العملية يف 

  .(Lasswel 1963, p43)"فيما يعين التأثري نتائج التنفيذ الفعلي. شكل منتج ائي

ار، من خالل ترتيب أولويات اهتمامات صانعي وبالرغم من أمهية دور نظام االتصال يف عملية صنع القر       

إال أن مفهوم الدور أبعد وأعمق من ذلك، فهو ميتد ليشمل قدرة نظام االتصال ."م القرار عرب ترتيب أولويا

 لكم ونوع املعلومات القابلة لالستخدام بتوفريه، على خلق دينامية صنع القرار] واإلعالم البيئي جزء ال يتجزأ منه[

 على طريق ضمان حصوهلم على ، صنع القرار، وخلق درجة من التشابه يف اإلدراك بني صانعي القراراتيف إطار

محادة "(ذا يفرتض وجود تفاعل مستمر وإجيايب بني نظام االتصال والنظام السياسيلو . النوع نفسه من املعلومات

  ). 21، ص1993

لق رأي عام، وبناء اجتاهات عملية، وصياغة تشريعات، ركاً خلحمُ " -باختالف  تقسيماته- شكل اإلعالم  ويُ       

 تدين اهتمام وسائل اإلعالم بالبيئة، فالكل يشرتك يف يتجاوز، أن بوسع اإلعالم اجلديد والتفاعليو. واقرتاح حلول

ورسائله صناعة اخلرب والقصة والرأي والوعي، وال ينتظر رئيس التحرير واملراسل كي ينشر له أو ال ينشر مهومه وقلقه 
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واملدونات واموعات " اليوتيوب"و" توتري"و" الفيس بوك"ومبقدور اجلمهور أن يلجأ إىل. وأخبار ندواته ومبادراته

الربيدية واملنتديات لنقل رسائلنا الكثرية، ميكننا أن نساهم يف إرسال مئات وآالف الرسائل اإللكرتونية للصحف 

 األنباء ومواقع اإلنرتنت، تتحدث عن البيئة وتطالب رئيس التحرير واملدير واإلذاعات والقنوات التلفزيونية ووكاالت

تحدث عن غذائنا ومائنا وهوائنا وصحتنا، وهي ليست ت، ألا إلدارة بأن يناقشوا قضايا البيئةالعام ورئيس جملس ا

 فريسلوا بقلقهم ومهومهم ميكنهم أيضًا أن يفعلوا الشيء نفسه مع اجلهات املسؤولة،. ترفًا، أو خياًال أو مبالغة

ومطالبهم إىل وزارات الصحة والزراعة واالقتصاد الوطين وسلطة جودة البيئة، تطالبهم بالرقابة وفعل كل اجلهود 

اقب تجات صينية ستتحول بعد أيام لنفايات، ونرُ ألجل اعتبار البيئة قضية حياة أو موت، فال نستورد أي منُ 

تباع يف األسواق، ونفحص الغذاء الذي نأكله، واملاء الذي نشربه، واهلواء الذي املبيدات الكيماوية السامة اليت 

طالب مبقابلة املسؤولني والوزراء، ونناقش معهم قلقنا وخوفنا، وننتظر إجابام على رسائلنا بوسعنا أن نُ .نتنفسه

  ).4، ص 2010خلف (.وأسئلتنا

 ظّ ملنُ  ا-التقليدي أيضاً و -" اإلعالم اجلديد"ل ويتحوّ       
ُ
أحد أهم وسائل الضغط، " إىلب وغري العشوائي، رتّ م وامل

مصدر بث الوعي هو  و .واملطالبة بتفعيل القوانني، وإصالح اخللل، واحملاسبة، ومنع املزيد من التدهور للبيئة

إما . للجمهور، والكشف عن احلقائق، واإلشارة إىل املخاطر واألضرار اجلانبية للغذاء واملاء واهلواء والدواء

ضمانات النجاح كثرية، وعنقودية ومتداخلة، ألا نتحدث عن مهوم مشرتكة لكل الفئات، فبالقدر الذي تكون 

فيه الرسائل اإلعالمية ذكية وسهلة ومهنية، وجهوده ُمنسقة، وفريق عملها مؤمن بالبيئة  وقضاياها، سيكون التأثري 

  ). 5، ص2010خلف  (.شامالً وواضًحا وقابالً للقياس والتكرار

  اإلعالم البيئي في الفضاء العربي- 4.2 

بات من الصعب احلديث عن هوية خاصة لإلعالم البيئي العريب، مشاة مثًال هلوية اإلعالم السياسي أو      

 عتبارهاالتطلب وجود بعض الشروط األساسية فاهلوية اإلعالمية ت. الثقايف أو االقتصادي أو الفين أو حىت الرياضي
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 معريف إطارزة، مبا فيها أمناط إعالمية احرتافية تتعلق بكيفية تقدمي اخلرب والتحليل، تنطلق من يّ  مستقلة وممُ هوية

حرتفني واملدربني واملتخصصني بشؤون البيئة ُـ  املاإلعالمينيكما أنه ال بد من وجود قاعدة من . حمدد للقضايا البيئية

''  البيئياإلعالم''واملهم أيضاً الستحقاق صفة . أثري يف التوجهات العامة القدرة على التاإلعالمومن أن يكون هلذا 

ويف حقيقة . أن تكون هناك وترية متواصلة للنشر، وليس جمرد أخبار وتعليقات متفرقة ومتباعدة وغري منتظمة، 

ئة، بعكس  مواضيع البي معاألمر، فإن هذه العوامل تكاد ال تتوافر يف معظم اإلعالم العريب حني يتعاطى

كما ترتبط مشكلة اإلعالم البيئي العريب مبشكلة اإلعالم العلمي عموماً، الذي ال جيد له . القطاعات األخرى

  )1 ص ،2008 صعب. ( العربيةاإلعالميةمكانة واضحة على الساحة 

 أن إالات املاضية،  العربية خالل السنو اإلعالمتزايد آالف املرات يف وسائل " بيئة"وبالرغم من أن ورود كلمة      

.  هذا املوضوع بقيت يف معظم احلاالت مرتبطة باخلرب وردود الفعل اآلنية على تطورات دولية وكوارثمعاجلةطريقة 

 ومشاركة الدول العربية 1992وقد سامهت املؤمترات الدولية الكربى حول البيئة والتنمية، منذ قمة األرض عام 

 العربية يف الكالم اإلعالمع وسائل ت البيئية الدولية اليت متخضت عنها، بتوسّ  وتوقيعها على معظم املعاهدا،فيها

لكن هذا احنصر غالبًا بصيغة نقل اخلرب عن الوكاالت األجنبية، أو بالبيانات عن مشاركة الوفود . عن املوضوع

امة للمسؤولني السياسيني  العربية تكتفي بنقل الكلمات االفتتاحية العاإلعالمالَحظ أن معظم وسائل ويُ . الرمسية

 ُ24-23، ص 1997 صعب(. مل ما يقوله اخلرباء، وهو لب املوضوع يف املؤمترات واالجتماعات البيئية، و.(  

اغ ، وهي األوىل من نوعها يف اإلدارة البيئية يف وأكدت رسالة املاجستري اليت قدمتها الباحثة مها حممود صبّ       

، أن االجتاهات البيئية يف "أولويات قضايا البيئة احمللية يف الصحافة البحرينية" جامعة اخلليج العريب، بعنوان

  .)2005غ، صبّا (  مع حجم التحدياتتتناسب بعد، وال الصحافة العربية ال ترقى إىل املستوى املطلوب

 استنادًا إىل باحث، وشارك فيه ال يف مخسة عشر بلدًا عربياً،"البيئة والتنمية"جملة ل استطالع أجرته وتوصّ      

، إىل مجلة استنتاجات 2006 وأيلول 2005 احمللية يف الفرتة ما بني تشرين الثاين اإلعالممراجعة حمتوى وسائل 
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والنسبة . أقل من عشرة يف املئة من الصحافة العربية ختصص حمررًا لشؤون البيئة والتنمية املستدامة"إن : من أبرزها

وحىت الصحف اليت . بوعية أو دورية أو مساحة حمددة لشؤون البيئةنفسها من الصحف ختصص صفحة أس

، وغالبًا ما تصدرها واإلعالناتختصص صفحة دورية للبيئة، تلغيها عند ضغط األحداث السياسية واالقتصادية 

سياسة وهذا ال ميكن أن حيصل مع الصفحات الثابتة لل. لفرتة مث تتوقف، إما ائياً أو لتعود بعد شهور أو سنوات

كما ترتبط كثري من صفحات البيئة يف الصحافة العربية بدعم أجهزة البيئة . واالقتصاد والرياضة واتمع مثالً 

كما أنه ليس هناك جملة عربية . احلكومية، مما يفقدها احليادية وجيعلها عاجزة عن توجيه النقد إىل هذه األجهزة

ق واسع يف العامل العريب، وميكن احلصول عليها من منافذ بيع ع على نطاوّز  خمتصة مبوضوع البيئة، تُ إقليمية

 أن هناك حنو مخسني جملة ونشرة حول العامل العريب إىل اإلشارة مع ،األخرى جانب االت إىلالصحف الرئيسية 

، لكن معظمها يصدر عن مجعيات وهيئات حكومية، وتبقى حمدودة يف حمتـواها "بيئة"حتمل يف عنواا كلمة 

  . نتشـارها وانتظام صدورها وِحرِفيتها الصحافيةوا

ما تزال مصادر املعلومات احمللية املوثوقة عن قضايا البيئة ضعيفة أو معدومة، مثلما تفتقر ووفق االستطالع،     

فيما تقل نسبة مواضيع . معظم املواضيع الصحافية البيئية إىل قوة املعلومات، اليت هي أساس الصحافة احلديثة

 % 10لبيئة يف الربامج احلوارية والتحقيقات على القنوات التلفزيونية العربية عن واحد يف املئة، يف مقابل حنو ا

نرتنت توسعًا ملحوظًا خالل السنوات اخلمس  شهد عدد املواقع العربية على اإلفيما. األوروبيةعلى احملطات 

فقد بقي حمتوى هذه املواقع ضئيالً، . ناميومعظم دول العامل الاألخرية، مع أا ال تقاَرن بغريها يف الدول املتقدمة 

ب استخدامها كمرجع، حىت حني تكون تابعة قة ويصعُ وثّ ومعلوماا غالبًا قدمية ال يتم حتديثها، ومعظمها غري مُ 

قيق  تدوقد الحظنا أن حمتويات معظم مواقع االنرتنت العربية عن البيئة تنشر كمواد أولية، بال. جلهات حكومية

 فتقاراوتبقى املالحظة األساسية . نرتنت العربية هيكلية جيدة ملشروع قابل للتطويرلكن يف بعض مواقع اإل. وحترير

  . التعليقات على موادها شبه معدومةإن التفاعل مع اجلمهور وقلة املستخدمني، إذ ىلإهذه املواقع 
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الطبيعة واحلياة :  العربية عامة، فقد مشلتاإلعالم يف وسائل أما العناوين البيئية اليت حظيت باالهتمام األكرب     

حظيا فقد التلوث الصناعي والتصحر أما  .تلوث البحار والكوارثو النفايات الصلبة والصحة البيئية، و الفطرية، 

 ملواضيع مهالإوكان الفتاً شبه . وحظي موضوع املياه بأولوية يف سلطنة ُعمان واألردن.  اجلزائرياإلعالمبأولوية يف 

  ، وتنظيم املدناألراضيمثل تلوث اهلواء، إال يف حاالت الكوارث، وترشيد استهالك الطاقة، واستخدامات 

  .)2006-2005،  اللبنانيةاستطالع جملة البيئة والتنمية(

 وحدها مسؤولية التقصري يف إنتاج إعالم اإلعالمصت دراسة متخصصة أنه ال ميكن حتميل وسائل وخلُ     

لديها خطط تنموية وبرامج  :تصدى لقضايا البيئة والتنمية املستدامة بفعالية؛ ألا مرتبطة حبلقات ثالث هيي

ومجهور واسع من ماليني املواطنني الذين حيتاجون إىل املعرفة البيئية ، بيئية، وقاعدة من البحوث البيئية العلمية

  ).2 ، ص2005غيطاس (واالخنراط يف العمل البيئي والتنموي 

توعية اجلماهري وأصحاب القرار على أمهية " تخصصة أن هدف اإلعالم البيئي يتمثل يف وأكدت دراسة  مُ      

 مواردها بتوازن، من خالل َتعاُمل األفراد واموعات الشخصي السليم مع احمليط وإدارةاحلفاظ على البيئة الطبيعية 

 هدف توعية اجلماهري عند حثهم على العمل وال يتوقف. القوميةالطبيعي، ودمج االعتبار البيئي يف خطط التنمية 

 ويضغط على أصحاب ، إعدادهم باملعرفة والدافع لتشكيل رأي عام حيرتم البيئةإىلالفردي، بل يتجاوز ذلك 

 البيئي التوجه إىل املسؤولني اإلعالمومن مسؤوليات .  خطط تنمية متكاملة تأخذها يف االعتبارعتمادالالقرار 

صعب (. تاحةُـ ئية املمتخذي القرار ملدهم باملعلومات واآلراء والتحليالت الدقيقة عن األوضاع واخليارات البيو 

  ). 8، ص2008

أن معظم املواقع التابعة هليئات عربية رمسية " املواقع البيئية العربية على االنرتنت"وذكرت دراسة حول        

البًا ما تعتمد على تقدمي معلومات تروجيية ودعائية للمؤسسة أو املنظمة وخاصة وأهلية هي باللغة االنكليزية، وغ

بل ميكن القول إن معظم مواقع اإلنرتنت . صاحبة املوقع أكثر من تقدمي خدمات معلوماتية وحبثية للمتصفحني

أن هذه املواقع  وأفادت الدراسة. ألجنبية املاحنةالعربية املعنية بالبيئة هي مواقع تروجيية الجتذاب املؤسسات ا
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 السياسة الوطنية يدت الدراسة تعاطوحدّ . ضعيفة كأداة للعالقات العامة أيضاً، يف موازاة افتقارها إىل املعلومات

اإلعالم أداة حوار مفتوحة ومشاركة يف القرارات، وكوسيلة : لإلعالم البيئي يف العامل العريب من أربعة منطلقات

 وشرح املخططات والتدابري املتعلقة بالبيئة، إلعطاء الناس حقهم ،كوميةإلبالغ اجلمهور عن السياسات احل

وكأداة إلحداث تغيري يف سلوك الناس .  املعلومات وتأمني شفافية العمل الرمسيإىلالطبيعي يف حرية الوصول 

يعات بيئية عية، وإما يف إطار تأمني الدعم لسياسات وتشر وتعاملهم مع البيئة، إما يف إطار تصرفات شخصية طوّ 

للعالقات العامة، إذ أن السياسة البيئية احلكومية ال ميكن أن تنجح دون إقامة شبكة من العالقات وكآلية . رمسية

بني املسؤولني عن السياسة البيئية من جهة، واهليئات األهلية والصناعيني والتجار واملهنيني والرتبويني واملستهلكني 

  ). 26-20، ص2003وردم " (من جهة أخرىومجيع الفئات الشعبية والرمسية 

ق اجلمهور أن وسائل اإلعالم العربية حتتكرها ااالت ذائعة الصيت كالسياسة واالقتصاد والرياضة، فرّ ال يُ و       

وال يهتم اإلعالم العريب بشكل عام بالقضايا البيئية، ."غري أنه هذا قد حيمل بعض الصحة. وليس للبيئة حضورها

وتعطي هذه الوسائل البعد السياسي واالقتصادي ...  كتابات بسيطة، ال تغين عن احلقيقة بشيءإال من خالل

  ). 3، ص2004شقري ."(ق مبصري الشعوب وحياالاحليز األكرب، مهملة القضايا املصريية اليت تتع

احملليات، :  التقليدية عن معظم وسائل اإلعالم العربية وجود حمررين خمتصني، يف ما عدا التصنيفاتيوخيتف       

وقد جند ما يتعلق بالبيئة يف األخبار احمللية، من مشروع طريق ." الدوليات، الثقافة، االقتصاد، الرياضة، التحقيقات

.  االستقصاء والتحليلإىللكن هذه كلها تكتفي بنقل اخلرب وتفتقر . أو سد أو مصنع أو تشجري أو كارثة طبيعية

ل شؤون البيئة فغالبًا ما ترتكز حول موضوع مثل النفايات يف الشوارع، وهو موضوع أما التحقيقات احمللية حو 

يسرتعي االنتباه البصري املباشر، أو كارثة مثل تسرب نفطي أو اشتعال اآلبار، ومل مسائل مهمة أخرى مثل 

تضخم املّد العمراين على حنو  و ، وختريب الشواطئ، وتلوث املياه، واستنزاف املوارد الطبيعية،أثر الصناعة يف البيئة

هذه املسائل البيئية األخرى املهمة، تكتفي وسائل اإلعالم العربية بالنشر عنها حني حتصل على مواد . عشوائي

  ).8، ص2008صعب ( "جاهزة من منظمات دولية أو وكاالت أنباء
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  الحضور والغياب: اإلعالم البيئي الفلسطيني -  5.2

 لوال وجود بعض -من قضايا البيئة بعامة والتغري املناخي خباصةحاليًا طيين خيلو يكاد اإلعالم الفلس       

ووفق ورقة حبثية للمدير العام للتلفزيون . )12 ص ،2009خلف (  والسبب طغيان اهلم السياسي-احملاوالت

صة جيدة مقارنة مسية، فهي ال حتظى بفر  عرايب،  فإن حضور قضايا البيئة يف وسائل اإلعالم مسألة موّ معمروطن 

وترتبط احملاوالت البيئية . بقضايا السياسة الساخنة، كما أن األجندة اإلعالمية الفلسطينية ال تتسع لقضايا البيئة

ل، وليس لوجود أجندة معززة بإسرتاتيجية واضحة متنح اجلمهور وّ  باألساس بوجود ممُ ةيف وسائل اإلعالم الفلسطيني

عرايب (ا يؤدي إىل تراجع دور وسائل اإلعالم يف تطوير الوعي البيئي للجمهور فرصة التعرف على قضايا مه، م

  ). 60، ص2009

الربيطانية، اليت " The Ecologist magazine"، فإن جتربة جملة 2009كرزم جلورج  وحبسب حبث      

زيعها ضايقات يف توّ  مُ املعدلة وراثياً، وتعرضت لسلسة" مون سانتو"فتحت ملف اخلالفات القانونية ملنتجات شركة 

من قبل الناشر واملسوق لدرجة وصلت إىل حد إلغاء كل نسخها، لنشرها تفنيد إلدعاءات الشركة اليت كانت مترر 

ويربر هذا احلدث قدرة الشركات الكربى على . مواقفها يف الصحف األوروبية بسهولة، متجاهلة صحة اجلمهور

ا  عامً 40ل من مطبوعة إىل موقع إلكرتوين بعد الة الربيطانية إىل التحوّ التأثري على وسائل اإلعالم، وهو ما دفع 

 صفحة أسبوعية يف جريدة 1995وتطرق كرزم لتجربة مركز العمل التنموي الذي أصدر العام . من الصدور

 .2000 و1999، وبعدها انتقلت الصفحة ذاا جلريدة األيام بني عامي "شؤون تنموية وزراعية"القدس باسم

إن ضغوطًا مورست علينا إلغالق الصفحة، إثر نشر حتقيقني نقديني وفق كرزم فلم تكن التجربة باليسرية، 

، األول حول دور الوكالء الفلسطينيني يف إغراق السوق الفلسطيين بالسلع الغذائية 1999جريئني، يف أواخر عام 

اعي الفلسطيين، والثاين حول املصاحل املالية والشخصية اإلسرائيلية، وبالتايل ضرب ما تبقى من اإلنتاج الغذائي والزر 

والسلطوية اليت تقف وراء تضليل املزارعني وإقناعهم بالزراعة الكيماوية، وإغراق السوق الزراعي الفلسطيين 
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باملبيدات واألمسدة الكيماوية اخلطرية اليت مصدرها الوحيد إسرائيل، عرب وكالء يعمل بعضهم يف وزارة الزراعة 

  .)10، ص 2009كرزم (وأقفلت الصفحة مرة أخرى . لفلسطينيةا

ع الباحث الدراسات الفلسطينية السابقة، اليت تربط بني اإلعالم والبيئة والتغري املناخي، غري أنه وجد وقد تتبّ      

 يف تنمية دور وسائل اإلعالم" دراسة يسرى الندح ، وعنوااعدم دقةإىل جانب . ندرة يف هذا النوع من الدراسات

 اإلعالم الفلسطيين، إذ أكدت الباحثة تشخيصيف " يف حمافظة رام اهللا والبريةالوعي البيئي لدى طلبة اجلامعات 

على أن هذه الوسائل تويل اهتماما بالقضايا واملشكالت البيئية، ولكن واقع احلال، يشري إىل اختفاء قضايا البيئة 

مل مجعت بني رؤساء حترير وصحافيني يف مدينة رام اهللا، أكدوا  عمن وسائل اإلعالم، وفق ما جاء يف ورشة 

  .)2، ص 2009خلف (، غياب قضايا البيئة من وسائل اإلعالم 2009خالل شهر تشرين األول 

وفق شهادة مديرة مركز تطوير اإلعالم يف جامعة بريزيت، نبال ثوابتة، فإن االهتمام الفلسطيين باإلعالم       

خراً، وحتتاج الصحافة الفلسطينية إىل حلول خالقة ال تكتفي بعرض املشكلة، كما وينقصها رؤساء البيئي جاء متأ

 يف ]وقت إجراء الندوة[ويؤكد احملرر. حترير يتبنون قضايا البيئة شأا كالرياضة والثقافة والفن والسياسة واالقتصاد

. م تتقاطع مع ملفات أخرى مثل املرأة والطفلخليل شاهني إن قضايا البيئة وعالقتها باإلعال" األيام"جريدة 

إن جوهر األزمة يكمن يف أن لدينا مطبوعات شبيهة بالصحافة من حيث الشكل ال املضمون، فهي : "ويفيد

ويف إعالمنا . صحافة عالقات عامة، وتغطيات جافة، وهذا موضوع طويل له عالقة باالحتالل والسطوة اخلارجية

رير، فهناك رؤساء حترير فقط، ويف ظل ها الوضع فإن اإلدارات هي اليت حتدد كل املشوه ال منتلك إدارات حت

إننا حنتاج إىل تفعيل قضايا البيئة، فهي قضايا صعبة حتتاج إىل وقت وتقص وأدلة ووثائق ومهارة وتدريب،  .شيء

  ."يةهمة وحيوّ لكنها مُ 
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 استطاع حتقيق قفزة جيدة يف 2003أنطلق يف العام الذي " البيئة والتنمية"ورج كرزم فأن ملحق جل استناداً و      

حتول إىل مرجع مهم للعديد من قضايا ") آفاق البيئة والتنمية("زمن قياسي، وعندما حتول إىل موقع إلكرتوين 

  .البيئة، واكتسب بعًداً عربًيا من خالل مشاركات وتفاعالت من دول اخلليج العريب ومصر واملغرب ولبنان

فريد أبو ضهري إن جامعته تفتقر إىل ختصص البيئة، .تاذ بقسم الصحافة يف جامعة النجاح ديقول األس   و   

يف ظل غياب الوعي وتراجع الثقافة العامة، تصبح ممارسة املواطن بعيدة :"كديؤ و . وينحصر األمر مبساق اختياري

 ويعمل يف إطارها ميارس وحىت من يتطرق لقضايا البيئة. عن البيئة ومنتهكة هلا، رغم أا م كل الناس

حنتاج .  أو لنيتنا إيقاع الضرر والتلويث   لعدم وعينا  انتهاكات حبقها، واالجتاه السائد إما أننا منارس انتهاكاً 

وحينما نكلف طلبتنا . لتنشئة وسياسات حكومية وبرامج ونشر وعي بالبيئة، يف ظل طغيان اهلم السياسي

 اهلم السياسي، حىت يف مساق االتصال السكاين يذهبون باجتاه تناول بتحقيقات فإم سرعان ما يتجهون حنو

   .الشأن السياسي بداخله

إذا كان هناك إعالم يتخصص بقضايا البيئة، فإننا : "خالد أبو عكر" أمني" مدير عام شبكة يعتقدفيما       

ينبغي التطرق إىل كيفية تعامل سنحاكمه بقدرته يف نشر الوعي، فعند احلديث عن اهلموم واالنتهاكات البيئية 

وتأثرياته الصحية على " دميونا"املواطن العادي معها، ال تركه وحيًدا كما حدث يف قضايا إشعاعات مفاعل 

 شركة جتارية للهواتف النقالة، لربطهم بينها  ، وإضرام مواطنني يف بلدة يطا النار بأبراجسكان جنوب اخلليل  

مهور أن ال يرى عرضا للمشاكل اليت يواجهها بسبب تلوث البيئة فقط، وإمنا ومن حق اجل. وبني تفشي السرطان

    .حيتاج حللول قابلة للتطبيق

ويرى أبو عكر أن جتربة مركز العمل التنموي مل تنجح يف خلق وعي بيئي، ألن املطلوب محالت رأي عام    

ظل غياب دور فاعل من جانب سلطة جودة وتوعية، واالستناد لإلذاعات احمللية يف نشر القضايا البيئية، يف 

من حق املواطن أن يعرف من وسائل اإلعالم كيف يتعامل مع كل : "ويؤكد .البيئة ومجعيات محاية املستهلك

السلع اليت بتداوهلا، وضررها الصحي والبيئي وجودا، وهذا يتقاطع واحلاجة خللق صحافيني مدربني ومؤهلني 
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، عند تتبع مساحة قضية  صارخكمثال  و  .)5ص : 2009خلف ."( خلوض غمار قضايا شائكة وصعبة

فارقة الرياضة يف الصحف الفلسطينية اليومية جند الوضع التايل، وحنن هنا لسنا ضد الرياضة، ولكن لتسجيل مُ 

  :وللتأكيد على أن وسائل اإلعالم هي اليت تضع جدول األعمال اليومي للجمهور

  . صفحة يف جريدة األيام30أصل   صفحات يومية، بعضها ملون من 5 �

 . صفحة يف جريدة احلياة اجلديدة32 صفحات يومياً من أصل 5 �

  ). صعوًدايتذبذب عددها(   صفحة يف جريدة القدس36 صفحات وأحياناً أكثر من إمجايل 4 �

، هناك )وفا(يةواحلال ليس خمتلفًا يف الصحافة اإللكرتونية الفلسطينية، ففي منوذج وكالة األنباء الفلسطينية الرمس

  .رياضة، دراسات وأحباث، شؤون إسرائيلية، عريب ودويل، تقارير: تقسيم وتبويب للقضايا على النحو

  .ثقافة، أسرى، اقتصاد، آراء، رياضة، أخبار مرتمجة: أما يف وكالة معا اإلخبارية املستقلة، فهناك تبويب يشمل

 نتيجة تتحدث 114حنصل على ) اخي يف فلسطنيري املنُ التغ( شبكة اإلنرتنت عن عبارة وعند البحث قي      

 نتيجة، وهذا يدلل 36، فإننا ال حنصل سوى على "......."عن املوضوع، وإذا ما حصرنا العبارة بني مزدوجني

  ). 7، ص2010خلف (على قلة االهتمام بقضايا التغري املناخي يف وسائل اإلعالم 

الشهري " البيئة والتنمية" ملحق 2006 – 2003يف الفرتة الواقعة بني معاً، /وقد أصدر مركز العمل التنموي   

 ألسباب مالية، مث رأى النور ثانية أوائل 2006وقد توقف عن الصدور عام . الذي كان يوزع مع جريدة األيام

، "تنميةآفاق البيئة وال"صدر املركز جملة الكرتونية شهرية، باسم أبعدها، . ، ليصدر مؤقتا كل شهرين2009 عام

حتول " وقد  .ا ألف شهريً 15 ألف و12ويرتاوح عدد زوار موقع الة بني . داً د ع30ر منها حىت اليوم صد

املوقع عمليا إىل موقع إلكرتوين شامل وغين بالزوايا واملعاجلات النظرية والتطبيقية؛ حيث يتميز املوقع بطرح 

  .)2009كرزم، (  . "يتجاهلها أو يغيبها اإلعالم احمللي التنموية احلساسة والساخنة اليت –القضايا البيئية 



 56

ول مرة على ألتُعرض وهي "  عني على البيئة" ، باسم2010 تلفزيون وطن جملة مرئية بيئية يف آب نتجكما أ     

 ، حيث ترفع مستوى )مًعا(العمل التنموي  وجاءت بدعم من اليونسكو و بالتعاون مع مركز. الشاشة الفلسطينية

  .)www.wattan.tv موقع تلفزيون وطن اإللكرتوين..."( ي البيئي، باعتبارها وسيلة إعالمية فّعالةالوع

خصص، والذي مل يظهر بشكل ملموس  اإلعالم البيئي يف سياق اإلعالم الفلسطيين املتُ قضيةينبغي وضع     و   

 الزجاجة اليت اعتقله فيها االحتالل إال بعد قيام السلطة الوطنية، حيث انعتق اإلعالم الفلسطيين بشكل عام من

 إعالم 1995بقيوده على النشر من خالل الرقيب اإلسرائيلي، ففي الضفة الغربية وقطاع غزة مل يكن قبل عام 

وقد انسجم مع . متخصص سوى اإلعالم الرياضي والقليل من اإلعالم الثقايف واإلعالم السياسي اخلاضع للرقيب

 االحتالل اليت جعلت اإلعالم املتخصص ليس على رأس أولويات وسائل اإلعالم، تلك الظروف حال البالد حتت

  . أضف لذلك أصًال قلة الكوادر اإلعالمية املدربة واملتخصصة يف جماالت احلياة املختلفة

 البيئة والتنمية" العريب الذي أطلقته جملةالبيئي التقرير إلصدارم مسامهة دّ وقد ورد يف تقرير متخصص قُ      

جاء اإلعالم البيئي الفلسطيين ضمن تطور اإلعالم : "وقال التقرير. ، ما يؤكد ندرة هذا اللون اإلعالمي"اللبنانية

املتخصص، وما زال  هذا اللون اإلعالمي اقل تطوراً وانتشاراً من غريه من األنواع، مثل إعالم املرأة والرتبية والطفل 

  ). 1، ص2007يقني ( ثقافة واألسرة والدميقراطية وحقوق اإلنسان وال

  خلفية عامة: اإلنسان والبيئة-  6.2

. قة بأن املشكالت البيئية الزمت احلياة على سطح كوكب األرض منذ بدايتهاوترى دراسات علمية متعمّ       

 مليون سنة، واليت 4000 أو 3000وترجع بداية تكوين األرض وفق العلماء إىل تشكل أول مادة بروتينية منذ 

رت على مر مئات ماليني السنيني إىل تكوين النباتات األرضية واحلشرات والزواحف والديناصورات والفقريات تطو 

.  سنة90000 إىل 40000، حىت اإلنسان احلديث منذ حنو املختلفةاألحدث، وأخريًا اإلنسان مبراحل تطوره 

، ما أدى إىل  الظروف البيئية والطبيعية تبدلتأوضح لنا العلماء أنه وخالل العصور اجليولوجية املختلفة وقد

، وكانت هذه "عملية االختيار الطبيعي"انقراض أنواع كثرية من  التنوع النبايت واحليواين، فيما أطلق عليه داروين
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 فناء أضخم" مليون سنة، وهو ما أطلق عليه65التغريات حادة لدرجة أدت إىل فناء كامل للديناصورات منذ 

  ".التاريخ  احلياة، عربحدث لنوع من أنواع

 األول بدأ يتفاعل سريعاً مع حميطه البيئي، فعاش على صيد احليوانات ومجع النباتات لتوفري  اإلنسانغري أن       

كتشف النار، وتنقل حبثًا عن طعامه، ا الغذاء، واستخدم يف ذلك أدوات حجرية خمتلفة، وسكن يف الكهوف، و 

أن نشاطاته أدت إىل نقص شديد يف أعداد احليوانات اليت كان يصطادها، ويف وعندما بدأ اإلنسان األول يالحظ 

مساحات النباتات اليت كان يستخدمها، بدأ يف تغيري أمناط حياته وأجته للعيش يف مستوطنات بشرية بدائية، 

 الصيد ةحيا من نتقلاو وتعلم استئناس احليوانات وتربيتها وزراعة النباتات منذ أكثر من عشرة آالف سنة، 

، بعدها انتقل إىل صناعة األواين الفخارية وبناء املأوى اأمنً والرتحال احملفوفة باملخاطر، واجته حنو االستقرار األكثر 

رف يف احلضارة املصرية القدمية ويف إيران وتايالندا منذ حنو مث  صناعة األدوات احلديدية والنحاسية وغريها كما عُ 

  .)18 ص ،2004اوي احلنّ ( آالف سنة 7000

إن التدخل البشري الذي تسبب به اإلنسان األول للطبيعة والتنوع احليوي أديا إىل تغري خطري يف عناصر     

 يف أمريكا الوسطى اندثرت بسبب التدخل البشري، فبدأ "املايا"البيئة، لدرجة أن حضارات كثرية كشعوب 

 وحرمت بعض املعتقدات قطع النباتات واألشجار، اإلنسان بتعلم صون بعض احليوانات طبقا ملعتقدات دينية،

وبدأت مجاعات كثرية تتعلم كيف تؤقلم حياا وتسد حاجاا بالتناسق مع الظروف الطبيعية احمليطة به، وتوضح 

ون الرحال؟ أمثلة البدو يف مناطق الصني الوسطى ودول مشال أفريقيا وغريها كيف أم كانوا يعرفون أين ومىت حيطّ 

ن النظر إىل البيئة والوعي بقضاياها، تعمق  من خالل التعامل مع كليتها  كما أإىل أين يرحلون مرة أخرى؟ومىت و 

الطبيعية، اليت وجدت عليها، واليت من صنع اإلنسان جبوانبها البيولوجية والسياسية واالقتصادية والتكنولوجية 

  .)616، ص 2004 مطاوع (واالجتماعية والتشريعية والثقافية واجلمالية 

 سنة قبل امليالد، كتب األغريق عن العالقة بني اإلنسان والبيئة احمليطة به، وكيف أن 2500منذ قرابة و     

 قبل امليالد قال 350ففي حدود عام . اإلنسان بسلوكه وأفعاله ميكن أن تؤثر باإلجياب والسلب يف هذه البيئة
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اعية والبيئية اليت تعانون منها هي حتت سيطرتكم، على أن لل االجتمإن معظم العِ :" أفالطون خماطبًا عشريته

دث تدهورًا يف البيئة وكان أفالطون أول من نادى بأن الذي حيُّ ." وهاغريّ تكون لديكم العزمية والشجاعة لكي تُ 

 يتطلب إن املاء ميكن تلويثه بسهوله، ولذا فإنه" ":القوانني"ل نفقات إعادة تأهيلها، فذكر يف كتابعليه أن يتحمّ 

 تعويض املتضررين من هذا ف البئر واجلدول، باإلضافة إىلنظّ ويث املاء بقصد، عليه أن يُ محاية القانون؛ من يقم بتلّ 

 بعد 1500وحىت عام ." ثل نفقات إزالة التلوّ ث عليه أن يتحمّ لوّ من يُ " ، وهذا ما يعرف اليوم مببدأ"التلوث

 وبدأت تنتشر ،قلهاد من ثز ر اإلنسان صنع آالته املختلفة، و جارة وطوّ رت اتمعات البشرية ومنت التامليالد تطوّ 

مة قدّ وكان يف مُ . رين مثالية  فالسفة اإلغريقفكّ ُـ القيم املادية لتحل حمل األصول والتقاليد املتوارثة، وهاجم بعض امل

وفاته عام ، وحىت 1600 بسيادة اإلنسان على الطبيعة عام نادىمن تصدى هلم فرانسيس بيكون الذي 

 وأرسطو وفالسفة األغريق، وأمهم بالسذاجة وعدم الواقعية، أفالطون، وقد وجه اامات حادة إىل 1626

مة قدّ  ملنافعه، وكان هذا مُ هاخري وتسّ  الطبيعة حتت سيطرته قاءإلبّ وقال إنه جيب على اإلنسان استخدام معرفته 

رة الصناعية، وخالل النصف الثاين من القرن الثامن عشر ويف أعقاب الثو  ".ألسيطرة على الطبيعة" لظهور مبدأ

أعرب عدد من علماء اجلغرافيا واجليولوجيا مثل الكسندر فون هومبلدون وجورج بريكنز  وأوائل القرن التاسع عشر،

ة ودفع هذا التوجه بعض العلماء إىل القيام بأعمال  علمي .عن قلقهم من استنزاف بعض املوارد الطبيعة وتدهورها

 أى ريكلوس مرجعه الضخم من 1894 إىل 1876ضخمة مبقاييس وإمكانات ذلك الوقت، ففي الفرتة من 

 جزءا عن جغرافية العامل اجلديد، مجع فيه املعلومات املتاحة يف ذلك الوقت عن األرض ومصادرها الطبيعية، 13

 1864ويف عام ". حركة صون الطبيعة"ويف تلك الفرتة تكونت أول مجعية علمية أهلية لصون الطبيعة عرفت باسم

 تزهمنيف كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية، تالها إنشاء  أقيمت أول مجعية حلديقة قومية

ا  تأسست اجلمعية امللكية حلماية الطيور يف عام ، ويف اجنلرت (Yellowston National Park)"يلوستون"

اوي احلنّ ( . هولندا وأملانيا وفرنسا وغريها من الدول األوروبيةشاء مجعيات لصون الطبيعة يفإن، تبعها 1889

  .) 21-19، ص2004
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احلتمية " حول عالقة اإلنسان بالبيئية، فهناك من أشار إىل  بشكل كبريوقد اختلفت وجهات نظر الباحثني    

تمي على حقوة ذات تأثري ن اإلنسان كائن سليب إزاء قوى الطبيعة، وترى أن البيئة املادية أ"ومفادها " البيئية

فكل كائن حي يعتمد من خالل أعضائه على املناخ والطعام والرتبة، .  املختلفةالكائنات احلية وعقليتها وأنشطتها

ابة من البيئة إىل الكائنات احلية واتمعات اجتاه واحد من البيئة إىل مكوناا، وحبركة جذّ بويقتضي هذا تدفقًا 

  ( Moos 1977,p7). "البشرية

فيد أن قدرات اإلنسان العقلية قد عاونته على تشكيل حضارة مادية وال مادية على مية احلضارية، فتُ أما احلتّ     

التحكم يف املكونات البيئية، لكن أنشطة اإلنسان احلضارية قد أخلت بتوازن البيئة، ما نتج عند تعدد امللوثات 

أن مثة تأثريًا " التأثري املتبادل بني الكائن احلي والبيئة" نظريةوترى). 18، ص1978 أمحد(وتوايل كوارث الطبيعة 

يط به من ظواهر كالطاقة واحلرارة فحسب، بل إن تبادًال بني البيئة ومكوناا، فالكائن احلي ال يتأثر بكل ما حيُ مُ 

ر يف ارها، فالبيئة تؤثّ دة اخلارجية اليت يسري تيرتّ ُـ البيئة تتأثر هي األخرى بالكائن احلي عن طريق التغذية امل

  ( Vidart 1978, p520-523). ر يف بيئتها الكائنات احلية، وهذه بدورها تؤثّ 

 باختالف ئير يف العامل واتمعات احمللية مشكلة التلوث البيه شيئاً فشيئاً تظتويف بدايات القرن املاضي بدأ     

مدين ( القانونية حلماية البيئة طر بوضع األُ بالتفكري البدء أنواعه، ما دفع الدول واتمعات واملنظمات الدولية إىل

ومبرور الوقت، صار الضغط يتزايد من جانب املنظمات اخلضراء ومؤسسات اتمع املدين ). 15، ص2010

 البشري اآلخذ بالتنامي للتدخلاملهتمة، من أجل إصدار قوانني تصون البيئة وحتافظ على جودا ، والتصدي 

ة دّ وصعدت يف أوروبا بشكل خاص منظمات خضراء لسُ  .توازا الطبيعي وتنوعها احليوي وجوداعلى حساب 

، اُناخي، واألغذية املُعدلة جينيً االحتباس احلراري والتغري امل: ت الكوارث البيئية والطبيعية مثلاحلكم، فيما شكلّ 

ائل إعالم حلماية البيئة ومن عليها يف وجه وغريها من قضايا ساخنة، القوة احملركة لتأسيس هيئات ومجعيات ووس

  ). 1، ص2010خلف (األخطار اليت يصنعها ويتسبب ا النشاط اإلنساين التدمريي 
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 سنحرص على :"2007الفلسطينية يف أول عدد إلكرتوين أصدرته عام " آفاق البيئة والتنمية"جملة  أشارتو     

ودف الة إىل أن تغدو وسيلة .  التنموي العلمي والعملي–البيئي أن تساهم الة  يف رفع مستوى الوعي 

عاجل الة ا، وتُ  التنموية، وللتأثري يف سياسات وممارسات الناس عمومً –إعالمية فّعالة لنشر املعرفة العلمية البيئية 

حلريصني على األرض ل وسيلة للتواصل واحلوار البناء بني كل اشكّ نأمل أن تُ و  ،من احملاور البيئية اهلامةالعديد 

 –ا لنشر وتعميم املعرفة بالقضايا واملشكالت واملشاريع والنشاطات البيئية والبيئة واإلنسان، وأن تصبح منربً 

  .)www.maan-ctr.org/magazineموقع جملة آفاق البيئة والتنمية اإللكرتوين،  ( "التنموية

اعة اإلعالم الفلسطيين باختالف وسائله، أجرى نليل على تراجع الوعي البيئي لدى املسؤولني عن صللتدّ      و   

، يف أعقاب وقوع 2011الباحث مسًحا لوسائل  إلكرتونية ومطبوعة ومسموعة ومرئية على امتداد شهر آذار 

وأتضح من املسح وجود . طة فوكوشيمازلزال مدمر ضرب اليابان، وجنمت عنه تسريبات إلشعاعات نووية من حم

حالة إمجاع على عدم متابعة املوضوع جبدية من وسائل اإلعالم، اليت اكتفى عدد ضئيل منها، بنقل عن مصادر 

  .صحافية إسرائيلية أكدت وصول إشعاع فوكوشيما إىل املنطقة

، "إسرائيلي" فوكوشيما" فلسطينية من حتذيرات...إشعاعات اليابان تقرتب :"وقد نشر الباحث تقريرًا عنونه بـ     

فوكوشيما اليابانية،   حول آثار نفايات مشعة مصدرها جلنة الطاقة الذرية اإلسرائيلية فتحت تصرحيات : "جاء فيه

بكريل   0.0005حول عدم تتجاوز اإلشعاع لـ   وبالرغم من إعالن اللجنة.  قضية بالغة احلساسية والتعقيد

، وأا ال متثل خطراً على الصحة ) يت تصدرها العينة املشعة يف الثانية لكل مرت مكعبوتعين عدد اإلشعاعات ال(

اإلشعاعات اليابانية    وخرباء أطلقوا حتذيرات حقيقية لكارثة حمدقة قد تقع، ليس بسببنيأو البيئة، فإن متخصص

 وبعض الصناعات ميونا دبالغالف اجلوى، ولكن بفعل مفاعالت إسرائيل النووية يف" 131إيودين "ورصد آثار 

مسؤول حترير جملة آفاق البيئة والتنمية، جورج كرزم، فإن هزة  ووفق  .العسكرية اليت تعتمد على الطاقة النووية

تدمري التنوع احليوي يف املنطقة كلها، والقضاء على احلياة البشرية، بسبب   يف فلسطني التارخيية، ستعين  أرضية قوية
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القياسات لدينا مرتبطة بدولة االحتالل، لكن إشعاعات اليابان ليست :"وقال .سرائيليةاملفاعالت النووية اإل

يف السنوات املاضية، كشفت مؤسسات ...خطرية بسبب بعدها اجلغرايف عنا، مقارنة بوجودنا يف عني العاصفة

هود فقط أقراص االحتالل عن متييز واضح ضد املواطنني الفلسطينيني البدو يف النقب، عندما وزعت على الي

وانتقد كرزم املنظمات اليسارية اإلسرائيلية اليت تطالب بوضع قيود على استخدام . اليود، حتسبًا لتسرب إشعاعي

الطاقة النووية يف إنتاج الكهرباء، لكنها تغمض عينها عن مفاعالت نووية، تعترب قنابل موقوتة، قد تنفجر يف أي 

   .)2011خلف،  (دم وعنيفوحنن نتحدث عن زلزال قاحلظة، وخباصة 
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  الفصل الثالث -3

  النتائج والمناقشة

   نتائج الدراسة القبلية-1.3

طبيعة توزيع احلاويات داخل احلرم اجلامعي، واليت ) 2(قبل عرض النتائج يف هذه املرحلة، يوضح اجلدول رقم

  . املختلفةتناسبت مع حجم الكليات

  )2(جدول رقم

  على الكليات داخل الحرم الجامعيتوزيع الحاويات  

  أماكن التوزيع  الكلية

  .مدخل الكلية الرئيس-  اهلندسةمبىن كلية 

  .قسم اهلندسة الكهربائية-

  .مدخل الكلية الرئيس-   واالقتصادالتجارةمبىن كلية 

  .جبانب الكافترييا-

  . األحياءدائرة-  العلوممبىن كلية 

  . الفيزياءدائرة-

  .جبانب الكافترييا-

  .املدخل الرئيس-  )دائرة اإلعالم ( مبىن آل مكتوم

  املدخل-  )الكافترييا الرئيسة(مبىن آل مكتوم

  .جبانب املخرج-

  .مدخل الكلية الرئيس-  الدراسات العليامبىن كلية 

  .مدخل الكلية-  الرياضةمبىن دائرة الرتبية 
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  .املدخل الرئيس-  الرتبيةمبىن كلية 

  .املدخل الرئيس-  ةاملرأمبىن برنامج دراسات 

دراسات (مبىن سعيد خوري 

  )التنمية

  .قاعة املدخل الرئيس-

  .املدخل-   واإلدارة العامةاحلقوقمبىن كلية 

 واملهن الصحية التمريضمبىن كلية 

  املساندة

  املدخل الرئيس-

  .مدخل الكلية-  اآلدابمبىن كلية 

  .جبوار الكافترييا-

  

 واليت تتصل بكيفية تفاعل الطلبة ، للتجربة القبلية، الكثري من املالحظات املهمةستشف من النتائج األوليةيُ       

كاستهالل، فإن احلاويات اليت  .مع التجربة، والتعليقات اجلانبية اليت طرحوها، أو العبارات والرموز اليت كتبوها

 كانت األكثر  والدراسات العليا، وكلية التمريض واملهن الطبية املساندة، بكلية العلوم،وضعت يف دائرة األحياء

فيما كانت عينة الكافترييا الرئيسية وكافترييا . التزامًا يف وضع املواد وفرزها بالتزام عاٍل، قياسيًا بالكليات األخرى

مد الطلبة إىل خلط كل احملتويات مع بعضها ، إذا مل جتر فيها أية عملية للفرز، وعَ اآلداب والتجارة األقل التزاماً 

  .حضر بدالً منهاأ و ستبداهلاا، وأعاد الباحث اختفتعض، كما أن بعض احلاويات الب

؛ بطبيعة املواد  وكلية الدراسات العليار الباحث التزام الطلبة يف كلية التمريض ودائرة األحياءوقد فسّ        

فة بالنسبة لطلبة الدراسات  العمر والثقاختالفاو  الدراسية والتخصص والنظرة إىل مفهوم البيئة والصحة والنظافة،

 معوفيما يتصل حباويات الورق، كانت األسرع تعبئة من غريها، رغم أا تتسع خلمسني لرتاً، وكذلك احلال  .العليا



 64

ت يف املكان الثاين من حيث التعبئة، أما املعدن والزجاج فقد  ت للمواد البالستيكية، واليت جاءعدّ احلاويات اليت أُ 

  . سجلت احلاويات املخصصة للمواد العضوية النسبة األقلكانت األقل، يف حني

 والحظ الباحث أن حاويات املعدن كانت دائما ترتافق بوضع مواد بالستيكية فيها، نامجة عن القشة     

حلال يف احلاويات ر اوتكرّ .  املستخدمة يف شرب العصائر، إضافة إىل وضع بقايا ورقية للوجبات السريعة)املاصة(

  .  خمتلفةاحلاويات املعدة للبالستيك، فكانت ترتافق بوضع سوائل فيها، ومواد ورقية ية، أماالزجاج

خصصة للمواد العضوية، وبالرغم من العبارة اليت وضعها الباحث، وأوضحت أن هذه ُـ وبشأن األقسام امل     

لط بعبوات وضع فيها من مواد، ختُ احلاويات خمصصة لبقايا األطعمة والقشور وغريها، إال أا كانت ورغم قلة ما ي

واألطباق عدا عن رمي الشوك واملالعق  قوى،ُـ الطعام البالستيكية والورقية، أو املصنوعة من الفلني والكرتون امل

  .البالستيكية يف احلاويات نفسها

فيما . بية فيهاووجد الباحث أن كلية الدراسات العليا هي األقل يف تعبئة احلاويات؛ بفعل قلة الكثافة الطال    

أن "، بدعوى  بعد أيام من وضعهاىن آل مكتوم، اثنتني من احلاوياتبفترييا الرئيسة الواقعة مبا الكسؤولوأزال م

 مرة ، قبل أن يعيدها الباحث إىل مكاا"، وال فائدة من وضعها يف حيام ولن يلتزموا بالتصنيف،الطلبة مل يلتزموا

  .أخرى

اللي :" وية أضيفت إىل اخلمسة املخصصة للتجربة، بعد أن كتب أحد الطلبة، عبارةوعثر الباحث على حا     

، كما أن بعض األزهار، اليت حيضرها الطلبة احتفاًال مبناقشة مشاريع !"مش فاهم وين اهللا حاطوه، حيط هون

بطلت البساس : "ضويةة للنفايات العي مثلما كتبت عبارة على حاو .لقيت يف حاويات املواد العضويةخترجهم، أُ 

  "!تحتستف] القطط[

ح للطلبة الذين كانوا يستفسرون عن اهلدف من وضع ومع أن الباحث طوال الثالثة أشهر، مل يكن يوضّ       

 عنها الطلبة يف أحاديثهم الثنائية ل أبرز املالحظات والتوقعات اليت عّرب احلاويات خالل فرتة املعاينة، إال أنه سجّ 

فة كثّ دوين املالحظات، أو املراقبة املُـ ، أو يظهر اهلدف من تبدي أي تدخلدون أن يُ على مسامع الباحث، 
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دما طلب الدارسون لتخصص التلفزة يف اجلامعة مرتني احلديث عن التجربة يف تقرير مصور، نللحاويات، وع

  التأثري على الطلبة عدم اإلشارة إىل اهلدف احلقيقي للدراسة؛ لضمان عدمشرتطاة تلفزيونية حملية، طشأم كمح

  .يف مرحلتها األوىل

 غربية وحىت طريفة، وحيرص الباحث على مسائلت يف أغلبها عن لقد كانت التوقعات خمتلفة، غري أا عربّ      

يبدو أن شركات النظافة يف "و، " النفاياتةخصخصاجلامعة تريد :"ثيةعرضها دون تدخل وبعد حتريرها للغة حب

فكرة جيدة، ولكن معظم  الطالب " و،"الربيع العريبت على طريقة عملها؛ خوفًا من اجلامعة أدخلت إصالحا

أين سيذهبون " و،" يف اجلامعة وعجيبتطور رهيب" و،"سيتعمدون عدم االلتزام بوضع األشياء يف مكاا

ديد يف احلاويات جزء من دعاية انتخابية حلزب ج" و،"سرق احلاوياتخنشى أن تُ "و، "؟بالنفايات بعد فرزها

الف ويضع األشياء يف غري وضعت اجلامعة كامريات مراقبة قرب احلاويات، ومن خيُ "و ،"اجلامعة يرفع شعار البيئة

خنشى أن تستعمل احلاويات "و، "ريت يوضعوا يف رام اهللا حاويات مماثلة يا"  و،"مكاا يدفع غرامة مالية باهظة

لصق عليها صوراً تُ " أو ،"ُتكتب عليها شعارات ضد بعض الكتلقد " و،"دعاية االنتحابية للكتل الطالبيةيف ال

احلاويات " و،"!ياهونلزعماء بعض الدول العربية والرئيس األمريكي باراك أوباما، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامني نت

  ".إعالن لشركة جتارية لصناعة البالستيك

ستغراب للكثري من الطلبة، وتطوّع بعضهم امثار عها الباحث يف احلرم اجلامعي،  اليت وزّ اوياتكانت احل     

. مداء الكليات على وجودها يف مكان قريب من مكتبهلكتابة بعض التعليقات عليها ذاا، فيما احتج أحد عُ 

ع طلبة آخرون يف إحضار حاويات إضافية وتطوّ .  اااللتزامشتكى عمال النظافة يف كلية أخرى من عدم او 

  .ؤثر على النتائجث أزاهلا حىت ال تُ خمتلفة، رغم أن الباح

  :ف جياز وتكثيإ   وهنا أبرز نتائج هذه التجربة، موزعة حسب الكليات، ب

الورق كانت النتائج سلبية بشكل عام، لكن الالفت أن : مدخل الكلية الرئيس  الهندسةكلية 

بأي شكل، ، غري أن املواد العضوية مل جير فرزها  األقل خلطاً بمواد أخرىاوالمعدن كان
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  . السريعةف الوجباتويف الغالب كانت حتتوي على األطباق البالستيكية، وأوراق تغليّ 

المعدن والورق والبالستيك  مواد تشات املالحظات، لكن : اهلندسة الكهربائيةدائرة 

  .، عدا عن كثافة املواد الورقية األقل خلطاً من الزجاج والمواد العضويةتكان

  

 التجارةكلية 

  قتصادواال

المواد ، غري أن وكان الورق األقل خلطاً تدنت نسبة االلتزام، : مدخل الكلية الرئيس

ومل جتر أي عملية . ، وحصلت على نتائج سلبية دائمافاً يالعضوية كانت األقل تصن

  .تصنيف دقيقة طوال فرتة التجربة

 المواد، إال سرعة تعبئة الحاويات، مع عدم االلتزام بفصل الالفت :جبانب الكافترييا

 احلاويات نفسها، وسكب القهوة على أغطيتها، والعبث اتساخيضاف إىل ذلك . صدفة

  .بأغطيتها، وإزالة ملصقاا، وتغيري أماكن وضعها

  

، جاءت النتيجة جيدة، والتزم الطلبة بشكل الفت في عملية التصنيف: األحياءدائرة   العلومكلية 

لون يف بعض األحيان الورق عن املواد البالستيكية، دون أي تدخل، مع أم كانوا ال يفص

وخيلطون الزجاج باملعدن، إال أم فهموا معىن املواد العضوية، بالرغم من اخللط أحياناً، 

  .والذي قد يفسر لوجود طلبة من غري هذه الدائرة يستخدمون هذه احلاويات

خرى ، أما املواد األالستكالتزم الطلبة بفرز جزئي وبخاصة للورق والب: الفيزياءدائرة 

  .ز الطلبة املواد العضوية عن غريهاومل ُمييّ . فكانت األقل فرزاً 

 لكنها ليست بالصورة ذاا، تماثلت المالحظات مع دائرة الفيزياء،: جبانب الكافترييا

  .ةع الطلبمّ فترييا املركزية يف جمُ االيت جاءت عليها نتائج جتربة كافترييا التجارة واآلداب والك
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الكافتيريا مبنى 

  الرئيسية

 بعضها أن، كما  الحاويات نفسهاتسختاو ، لم يلتزم الطلبة بأي تصنيف: املدخل

وكانت املواد الورقية األكثر تصنيفاً، على . عيد تغيري موقعها، قبل إعادته، وأُ أليام اختفى

  .ندرا، من بني احلاويات األخرى

مع اإلشارة إىل اختفاء . لى هذه النقطة أيضاً تنطبق مالحظات املدخل ع: جبانب املخرج

  . من املبىن، أعاد الباحث تأمني بديل عنهماائياحاويتني 

  

( اإلعالمدائرة 

  )مبنى آل مكتوم

، لكن الصورة كانت أفضل من لم يلتزم الطلبة بالتصنيف بشكل عام: املدخل الرئيس

ومع ذلك استمر . عن هذا املوقعاحلال يف الكافترييا، اليت ال تبتعد غري خطوات قليلة 

  .اخللط، وأتضح ذلك بشكل أكرب يف املواد العضوية والزجاج واملعدن

  

الدراسات كلية 

  العليا

الالفت أن احلاويات استمرت طوال الفرتة نظيفة املظهر اخلارجي، : مدخل الكلية الرئيس

 باستثناء اخللط وجود كميات قليلة من النفايات، التي جرت عملية فرز كبير لها،ومع 

يف مفهوم النفايات العضوية رغم توضيح املقصود منه، وهو بقايا الطعام والقشور، وليس 

  .األوعية البالستيكية، اليت كانت حتتفظ بالطعام وحتتوي عليه

، لوجود طلبة )املرحلة األوىل(  وقد تكون أحد أهم األسباب لاللتزام بالتجربة القبلية

  .كانالدراسات العليا يف امل

  

مبنى دائرة 

  الرياضة

، ورفضت إدارة الكلية وضعها جرى نقل موضع الحاويات أكثر من مرة: مدخل الكلية

، خبلط واضح بني مكوناا، وجود كميات قليلة من النفايات فيهايف الداخل، ومع 

  .الواجب االلتزام ا



 68

  

 عن بعضها، مع  البالستيكية والورقية محدود للغاية بفرز الموادلتزاما: دخل الرئيسامل  كلية التربية

  .خلط واضح يف املواد األخرى

  

مبنى دراسات 

  المرأة

 مع خلط التزام أكثر وضوحًا من الكليات األخرى، وإن جاء متوسطاً،: دخل الرئيسامل

وجود طلبة  سبب االلتزام اجلزئي، وقد يكون. واضح بني املواد العضوية والبالستيكية

  .بية يف املكانأجانب يتعلمون العر 

  

مبنى دراسات 

  التنمية

والتزام محدود جدًا بفرز المواد الورقية خلط واضح يف احلاويات، : دخل الرئيسقاعة امل

  . مع خلط مستمر يف املواد العضوية، وعدم فهم املقصود اوالبالستيكية،

  

 الحقوقكلية 

  واإلدارة العامة

، باستثناء بعض وكان التزامها ضعيفاً رة، جرى نقل احلاويات من مكاا غري م: املدخل

فسر ذلك لوجود زوار من حاالت التقيد احملدودة بوضع الورق والبالستيك يف مكانة، وقد يُ 

نفذها خارج اجلامعة، يأتون للمشاركة يف  لقاءات وورش عمل وتدريبات وحماضرات عامة، تُ 

  .الكلية

  

كلية التمريض 

والمهن الصحية 

  المساندة

التزم الطلبة بشكل الفت في التجربة، ووضعوا النفايات في األمكنة : لرئيس ااملدخل

، باستثناء اخللط يف مفهوم املواد العضوية أحياناً، إذا فسرت المخصصة لها، دون إرشاد

  .ف الطعامكما لو أا األغلفة واألوعية اليت كانت تُغلّ ) بقايا الطعام( عبارة
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، وخلطوا يف وضع النفايات يف األمكنة لتزم الطلبة في التجربةلم ي:  الكليةخلمد  كلية اآلداب

املخصصة هلا، وأغلب املواد كانت الورق والبالستيك واملعدن، وأقلها املواد العضوية، وهذا 

  .يُدلل على طبيعة األطعمة اليت تُباع داخل احلرم اجلامعي

ذا يشري إىل  هاملعدنية كبرية، و مل يلتزم الطلبة بالفرز، وكانت احلاويات :  جبوار الكافترييا

  .كثافة املشروبات اليت يتناوهلا الطلبة، وخباصة مشروبات الطاقة

  

  بعديةنتائج الدراسة ال: -2.3

  نتائج مراقبة الحاويات: القسم األول

ا معهـا     راقب الباحث بالتوازي مع  إطالقه حلملة إعالمية داخل اجلامعة، تعليقات الطلبة، والكيفية اليت تفاعلو 

كثـف خـالل ثالثـة أشـهر، يف مع احلاويات، ومقـدار التغـّري احلاصـل عـن املرحلـة األوىل، وكانـت املتابعـة هلـا بنحـو مُ 

الثالث واخلامس والـسابع والعاشـر والثـاين عـشر والرابـع عـشر والـسابع عـشر والتاسـع عـشر والواحـد : التواريخ التالية

 األول والرابـــع :ويف. 2011 عـــام ن مـــن أيلـــولو ن والثـــامن والعـــشر و ن والـــسادس والعـــشر و ن والرابـــع والعـــشر و والعـــشر 

ن واخلـامس و ن والرابـع والعـشر و والسادس والثامن واحلادي عشر والثالث عشر واخلامس عـشر والثـامن عـشر والعـشر 

وخــــالل الثــــاين والثــــاين عــــشر والرابــــع عــــشر . ن مــــن تــــشرين األولو ن والتاســــع والعــــشر و ن والــــسابع والعــــشر و والعــــشر 

ن والثالـــث والعـــشرين والرابـــع والعـــشرين والـــسادس يادس عـــشر والـــسابع عـــشر والتاســـع عـــشر والواحـــد والعـــشر والـــس

والعشرين والثامن والعشرين والثالثني من تشرين الثاين، وعند األول والثالث والسابع والثـامن والعاشـر والثـاين عـشر 

  .2011 عام واخلامس عشر من كانون األول

يف أعقـاب الـشروع حبملــة إعالميـة داخــل ،  البعديــةكيفيــة الـيت تفاعــل معهـا الطلبـة مــع التجربـة الباحـث العبّـ وتت   

وز مــ كر  النتـائج األوليــة التعامـل مــع اصــلو كمــا  .احلـرم اجلــامعي، سـيتم اإلشــارة إىل ماهيتهــا بـشكل منفــصل الحقـاً 

 التـزام عـاٍل، ويعـين وضـع كـل شــيء يف إىل) 1(يـشري الـرقمإذ   كمـا جـرى يف التجربـة القبليـة، يف ثالثـة أرقـام،متثلـت
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يــدلل علــى االلتـزام املتوســط، ويُقــصد بــه، فُ ) 2(، أمـا الــرقم، أو خلــط حمـدود جــداً مبــواد أخــرىاحلاويـة املخصــصة لــه

 مــع التــزم جزئــي عــدم التــزام الطلبــة الــدقيق بوضــع املــواد املخصــصة يف احلاويــات، واخللــط بــني املــواد بعــضها بــبعض

وقد زاد . فيعين عدم االلتزام بوضع املواد يف األماكن املخصصة هلا، واخللط يف أماكن وضعها) 3(، أما الرقمبالفرز

الباحث من طبيعة املراقبة، يف حماولة للربط بني تأثري احلملة اإلعالمية اليت نفـذها، والتغـري يف طبيعـة الـوعي البيئـي، 

؛ لسبب موضـوعي، وهـو أنـه مـن " أو ُمتيّسرةديةقصّ عينة "خالل االستمارة، اليت وزعها علىمن فيه وهو ما تعمق 

الــــصعوبة مبكــــان قيــــاس تــــأثريات احلملــــة اإلعالميــــة يف وعــــي الطلبــــة، بــــالرغم مــــن  افــــرتاض وصــــوهلا لطلبــــة اجلامعــــة 

معظمهم؛ بفعل عدم وجود حاويـات يف كـل األمكنـة، ولـضمان أن الطلبـة املبحـوثني قـاموا بالفعـل بفـرز النفايـات، 

  .ةوشاهدوا التجرب

     لقد دّون الباحث كل التعليقات اليت مسعها، وردود الفعل، والرمـوز والـشعارات الـيت كتبهـا الطلبـة علـى  بعـض 

اإلعالنــات واحلاويـــات، وحلـــل التفـــاعالت الــيت حـــصل عليهـــا جـــراء احلــوارات الـــشفهية خـــالل اجلـــوالت اإلعالميـــة 

: ( ، ومحلـت عنــوان"الفـيس بـوك"لـيت ُكتبـت عـرب موقـع األربـع لنـشر الفكـرة يف صـفوف الطلبـة، أو عـرب التعليقـات ا

  ). دراسة أكادميية: حنو بريزيت جامعة صديقة للبيئة

     مثلما اهتم بالتواصل مع دائرة اخلـدمات، وعمـادة شـؤون الطلبـة، ودائـرة العمـل التطـوعي، والـشركات املـسؤولة 

 ردود فعلهـــم حـــول التجربـــة، وســـري تقـــدمها، عـــن تنظيـــف اجلامعـــة، واســـتمع الكثـــري مـــن اقرتاحـــام، واهـــتم برصـــد

  .ونتائجها اجلزئية، وناقش معهم اقرتاح االستمرار ا، بعد االنتهاء من تنفيذ الدراسة

     وباإلمجال فإن أبرز ما يستحق تسجيله من مالحظات، كيف أن بعـض الطلبـة املنخـرطني داخـل أطـر طالبيـة 

كمـا الحـظ الباحـث سـرعة .  لصاحل نـشر إعالنـام الـسياسيةوأخفوها  على امللصقات البيئية،عتداءىل االعمدوا إ

إتالف اإلعالنات اليت محلت توضيحاً للتجربة، وخباصة يف مراحلها األوىل، وسعت إىل بناء بعـض املفـاهيم البيئيـة 

اب، والكافترييـا اهلندسـة، والعلـوم، والتجـارة، واآلد: األساسية، وخباصة يف املواقع احليوية باجلامعـة كمـداخل كليـات

  .الساحات الرئيسيةو الرئيسية، 
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 خـــصوصاً، كالـــدعوة إىل عـــدم فـــصل 2011       إن الرمـــوز الـــيت كتبـــت علـــى بعـــض احلاويـــات، يف شـــهر أيلـــول

 لكيفيــــة االكــــرتاثالنفايــــات، أو تعمــــد ســــكب القهــــوة علــــى أغطيتهــــا، أو نقلهــــا مــــن مكاــــا غــــري مــــرة، أو عــــدم 

ردة، مل تتعاط جبدية مع التجربة، وتؤكد احلاجة الفعلية إىل هذه الدراسة؛ يف سبيل استخدامها، تنم عن ردة فعل با

 حبمـــالت تطـــوع حمـــدودة أو كتفـــاءمـــع عـــدم اال . لـــصديقة هلـــا، ميـــدانياً تطـــوير الـــوعي البيئـــي، وتعميـــق املمارســـات ا

  .مومسية، حتمل أفكاراً بيئية، وإمنا تعميقها، ودجمها ضمن املمارسات اليومية للطلبة

  :وبالعموم، جاءت نتائج  هذه املرحلة، بعد تنفيذ محالت إعالمية خمتلفة، على النحو التايل

 لكن ملواد العضوية مل جير كانت النتائج جيدة بشكل عام،: مدخل الكلية الرئيس  الهندسةمبنى كلية 

عدد فرزها بدقة يف كل املرات، بالرغم من التوضيح املرفق على أغطيتها، وكان 

إال أن النتائج كانت جيدة .  مشاهدة40 من أصل 32 بالفرز لتزاماالمرات 

باإلمجال، وتعززت أكثر خالل احلمالت امليدانية للتوعية، اليت كانت توصل فكرة 

  .الدراسة ومربرات احملافظة على البيئة لكل طالب

 من خالل عمليات املتابعة ،طرأ تحسن على الفرز:  اهلندسة الكهربائيةدائرة

 لكن املواد  اليت أجراها الباحث على احلاويات يف املرحلة األوىل من التجربة،الدورية

. العضوية ظلت مستعصية على الفهم، عدا عن كثافة املواد الورقية، وسرعة إنتاجها

 وقد كانت حاويات . معاينة40 مرة من أصل 33نتائج االلتزام  بالفرز وكانت 

 بالستيكية حتمل ألوانًا داكنة، تشبه الورق تشتمل  يف بعض األحيان على كاسات

  .مثيالا املصنوعة من الورق املقوى

  

 التجارةمبنى كلية 

  واالقتصاد

عّما كان عليه احلال يف املرحلة تحسنت نسبة االلتزام : مدخل الكلية الرئيس

وكان الورق والبالستيك األكثر خلطاً، غري أن املواد العضوية كانت األقل . األوىل
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 حاالت االلتزام تمثلتوبامل فقد . ، وحصلت على نتائج سلبية دائمااتصنيفً 

  . مشاهدة فقط13 فيبالفرز 

 يف طبيعة االلتزام بفصل ، مع تغّري الالفت سرعة تعبئة الحاويات :جبانب الكافترييا

 احلاويات نفسها، وسكب القهوة على تساخايضاف إىل ذلك استمرار . املواد

والتزم الطلبة . إزالة ملصقاا، بنسب أقل من املرحلة األوىلأغطيتها، والعبث ا و 

 في وضع النفايات في األمكنة المخصصة 40 مرة  بشكل دقيق من أصل 11

  .، وهذا يندرج أيضاً على املواد العضوية، القابلة للتحّلللها

  

ت االلتزام يف ، وواصل الطلبة بشكل الفاستمرت النتيجة جيدة:  األحياءدائرة  العلوممبنى كلية 

عملية التصنيف، كما يف املرحلة األوىل، وتوقفوا عن خلط الورق عن املواد 

وفهموا يف معظم األحيان املقصود باملواد العضوية، . البالستيكية، والزجاج باملعدن

وجود طلبة بفسر طوال الثالثة أشهر، والذي قد يُ ) مخس مرات(بالرغم من اخللط 

والتزم . خصص لالسرتاحة، والدراسةُـ دمون املكان، املمن غري هذه الدائرة يستخ

  . مرة بفرز عالٍ 34الطلبة 

 12، مع اخللط والزجاجتابع الطلبة الفرز وخباصة للورق والبالستك : الفيزياءدائرة 

كما أن املواد العضوية .  مرات يف الزجاج خالل فرتة التجربة7مرة يف املعدن و

ألطعمة، مع أن املقصود ا كما وّصح على  مرات على بقايا أواين ا7 حتوتا

 عملية فرز متكاملة خالل الفترة  30جرت و. احلاويات، بقايا األطعمة ذاا

  .كلها

حقق يف كافترييا التجارة واآلداب كانت النتائج أفضل من املتُ : جبانب الكافترييا
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ب املرات عن ومع ذلك كان اخللط ينجم يف أغل. فترييا املركزية يف جممع الطلبةاوالك

مع املعدن، ووضع أكياس بالستيكية وورقية ) املاصات البالستيكية(وضع 

وكان االلتزام عالياً . شات، يف احلاويات املخصصة للمواد العضويةتللساندوي

  . عملية مراقبة40 مرة من أصل 29 هبمجمل

  

) آل مكتوم(مبنى 

  الكافتيريا الرئيسية

، ففي األيام اليت جرت فيها محالت يف متذبذبًاكان التزام الطلبة بالتصن: املدخل

توعية شفهية للمتواجدين يف الكافترييا كان االلتزام أعلى من اإلعالنات اليت ترسل 

ويف أغلب األحيان جرى اخللط، . أو تُلصق على جدران الكافترييا" رتاج"للطلبة عرب

درك الطلبة معىن املواد  يف تصنيف الورق واملعدن أكثر من غريه، ومل يااللتزامواحنصر 

، وضعت قريبًا من احلاوياتاليت العضوية، بالرغم من أن عشرات اإلعالنات 

وضحت ذلك املفهوم، مثلما فعل الباحث خالل الرسائل اإلعالمية املتخصصة 

 اتسخت كما  أو أم أدركوا املعىن، دون أن يلتزموا برتمجته إىل سلوك،.األخرى

 بعضها ليوم أو يومني ، قبل إعادا من جديد، ختفاءااحلاويات نفسها، وتواصل 

  .مثلما نقلت إدارة الكافترييا أماكن احلاويات أكثر من مرة، ألسباب غري مفهومة

مرات 10الطلبة التزموا في فرز الورق والمعدن بشكل دقيق وباإلمجال، فإن 

 حتظ  لكن املواد البالستيكية والزجاج واملواد العضوية مل،40فقط من أصل 

 مرات، و فيما مل يلتزم الطلبة به 10 متوسط مرات، وتصنيف 6 عاٍل غري بتصنيف

  . مرة جرت مراقبة احلاويات40 مرات بفرز دقيق من أصل 9والتزموا .  مرة24

  .تنطبق مالحظات املدخل على هذه النقطة أيضاً : جبانب املخرج
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مبنى آل ( اإلعالمدائرة 

  )مكتوم

 اليت حلملة اإلعالمية نتائج متوسطة التأثري، وفق البياناتحققت ا: املدخل الرئيس

 اليت كانت ، إال أن اخللط األكثر وضوحًا متثل يف املواد العضويةمجعها الباحث 

 مرة بني املعدن والزجاج، 15، والدمج  ُتدمج مع أواين األطعمة البالستيكية

  .40 مرة من أصل 19 عالياً االلتزاموإجماًال  كان 

  

 ق مفهوم المواد العضويةاستمر االلتزام بالتصنيف، وتعمّ : مدخل الكلية الرئيس  الدراسات العليا مبنى

وظلت احلاويات نظيفة املظهر اخلارجي طوال الفرتة، . أكثر بفعل احلملة اإلعالنية

مع كميات نفايات أقل  مقارنة بالكليات واملواقع األخرى، اليت كانت تشهد 

 املواد العضوية، اليت كان ءباستثنا،  مرة33ام جيدًا في وكان االلتز . اكتظاظاً 

وقد تكون أحد  .مرات، عرب إضافة بقايا األطعمة البالستيكية7اخللط قيها بواقع 

أهم األسباب لاللتزام بالتجربة القبلية، لوجود طلبة الدراسات العليا يف املكان، كما 

  .حصل يف الفرتة األوىل أيضاً 

  

استمر نقل موضع احلاويات أكثر من مرة، مثلما رفضت إدارة : مدخل الكلية  ةمبنى دائرة الرياض

الكلية وضعها يف الداخل، ومع وجودت كميات قليلة من النفايات فيها، واقتصرت 

مع أن اخللط بني املعدن والزجاج . الورق، واملعدن، والزجاج: املراقبة على ثالثة أنواع

  . مرة بالتزاٍم عالٍ 18وجرى الفرز  الفعلي مرة، 13أتضح 

  

كانت نسبة االلتزام مرتفعة للمعدن والورق واملواد البالستيكية، : دخل الرئيسامل  مبنى كلية التربية

ت نسبة وقلّ .  مرة11لكن اخللط جرى بني الزجاج واملواد املعدنية والبالستيكية يف 
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  .رز دقيقة عملية ف19حدثت و.  مرات6 غري رتتكر اخللط يف املواد العضوية، ومل 

  

مبنى برنامج دراسات 

  المرأة

سار التزام  على حنو  أكثر وضوحًا من املرحلة األوىل، مع خلط : دخل الرئيسامل

أما الورق والزجاج واملعدن، فخلت . مرة بني املواد العضوية والبالستيكية17

عمليات التصنيف وباإلمجال فإن . حاوياا من اخللط يف معظم فرتات الفحص

  . مرة29 االلتزام تكررت عالية

  

مبنى سعيد 

  )دراسات التنمية(خوري

تراجعت نسبة اخللط، مع أن املواد البالستيكية والورقية،  : دخل الرئيسقاعة امل

 9أما املعدنية والزجاجية فكانت ُختلط وجرى ذلك .  كانت أكثر دقة من غريها

 مرة 11ت خلطها إىل مرات، وارتفعت نسبة معرفة املواد العضوية، وتراجعت عمليا

  . مرة27  خاللوجرى الفرز بدقة. طوال الفرتة

  

مبنى كلية الحقوق 

  واإلدارة العامة

كان التقيد أكثر تكرارًا ووضوًحا يف الزجاج واملعدن، أما املواد البالستكية : املدخل

 مرات، وارتفعت نسبة تصنيف املواد العضوية، وتراجعت 7والورقية فجرى خلطها 

 محاولة فرز 29جرت وبالعموم، .  مرات9لطها، ومل حيدث هذا غري عمليات خ

  .مكتملة طوال فترة المراقبة

  

مبنى كلية التمريض 

والمهن الصحية 

  المساندة

تابع الطلبة يف هذه الكلية االلتزام الالفت يف التجربة، كما فعلوا يف :  الرئيساملدخل

يفة، مع كميات أقل من النفايات  احلاويات من اخلارج نظواستمرتاملرحلة األوىل، 

كما اختفى اخللط يف مفهوم املواد العضوية بعد أن . قياًسا بالكليات األخرى
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 كما لو أا األغلفة واألوعية اليت كانت تُغلف بارة أحياناً يف املرحلة األوىلرت العسّ فُ 

.  مرات فقط3ومتت عمليات اخللط . الطعام، وليس بقاياه وقشوره اليت مل تؤكل

 40 مرة من أصل 36عمليات التصنيف عالية االلتزام كانت وبالعموم، فإن 

  .عاينةمُ 

  

 الطلبة يف التجربة متفاوتاً يف أوقاته، لكن اخللط يف وضع التزامكان :  الكليةخلمد  مبنى كلية اآلداب

النفايات كان أكثر بني الورق والبالستيك، لكن  املعدن واملواد البالستيكية جاءت 

وارتفع االلتزام باملواد العضوية على قلة حضورها، وهذا يُدلل على طبيعة .  دقةأكثر

كتمل  مرة بتصنيف مُ 21والتزم الطلبة . األطعمة اليت تُباع داخل احلرم اجلامعي

  . مشاهدة جرى قياسها40من أصل 

 مرة من أصل 18والتزموا في كان التزام الطلبة بالفرز متوسطا، :  جبوار الكافترييا

 وكانت ما يف داخل احلاويات املعدنية كبرياً، وهذا يشري إىل   عملية فحص،40

  .كثافة املشروبات اليت يتناوهلا الطلبة، وخباصة مشروبات الطاقة

  

مـرة، تذبـذب التـزام الطلبـة بـالفرز، ففـي العديـد 40ويتضح من مراقبة النتائج خالل هـذه املرحلـة، علـى مـدى      

جيــري بدقــة، وخباصــة خــالل محــالت التوعيــة امليدانيــة األربــع، الــيت جــرت مــن قبــل الباحــث، مــن األيــام، كــان الفــرز 

ومبساعدة  طلبة متطوعني، وبعض الكتل الطالبية،  كما تعززت خالل فرتة النقاشات اليت كانت تتم بفاعليـة عـرب 

ئل علـى اإلعالنـات املنـشورة  عنـد اقتـصار الرسـا ، وتراجعهـا)زيت جامعة صديقة للبيئةحنو بري ( "الفيس بوك"موقع 

؛ وخـــالل تتبـــع الباحـــث ألســـباب هـــذا التذبـــذب، قـــال معظـــم "رتـــاج " صـــفحة يف احلـــرم اجلامعـــة، أو املوزعـــة علـــى

املـــشاركني يف اإلجابـــة علـــى االســـتبانة، وخـــالل ســـؤال شـــفهي وجهـــه الباحـــث هلـــم، إن الرســـائل الـــيت تنـــشر علـــى 
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 لـــــديهم، إال إذا وجهـــــت مباشـــــرة لربيـــــدهم اهتمـــــام كـــــافٍ ، ال حتظـــــى بhttps://ritaj.birzeit.edu"رتـــــاج"

الشخــصي، كــشأن الرســائل األكادمييــة، الــيت ختــربهم عــن عمليــات التــسجيل واالمتحانــات، ومراجعــة الــدائرة املاليــة 

  .وتقييم األساتذة

 بعمليــات زامــاالتاهلندســة والعلــوم إضــافة إىل التمــريض والدراســات العليــا، كانــت األكثــر :      إن الكليــات العلميــة

وتفاوتـــت االســـتجابة يف احلاويـــات . الفـــرز، أمـــا أقلهـــا فأحنـــصر يف الكافترييـــات الرئيـــسية وكافترييـــا التجـــارة واآلداب

الرياضــة ودائــرة دائــرة املوضــوعة يف مبــاين كليــات اآلداب واحلقــوق واإلدارة العامــة والتنميــة ودراســات املــرأة والرتبيــة و 

 األفــضلية جــاءت وفــق الرتتيــب لـــلمرأة واحلقــوق تلتهــا التنميــة مث اإلعــالم والرتبيــة، اإلعــالم مبــىن آل مكتــوم، مــع أن

  .فالرياضة مث التجارة، وجاءت الكافترييا يف آخر الرتتيب

وقد تكون أسباب هذا الرتتيب بصورته الراهنة، والذي تأثرت نتائجه بالرسائل اإلعالمية يف بعض الكليات،        

، أن طلبـة الكليـات  واملهـن الـصحية املـساندةخرى كالعلوم واهلندسة والتمـريض األكلياتال زت ممارسات طلبةوتعزّ 

العلميــة أكثــر قربــاً مــن قــضايا البيئــة، ويتلقــون يف منــاهجهم إشــارات تتــصل ــا، ويُــدركون جزيئــاً أمهيــة فكــرة تــدوير 

  .النفايات وضرورة فرزها، اليت تُعد واحدة من املخرجات لقضايا البيئة

الرئيـــسية، :  وُيستـــشف مـــن نتـــائج مراقبـــة التجربـــة، أن األمـــاكن شـــديدة االكتظـــاظ كـــشأن الكافترييـــات الـــثالث   

. والتجارة واآلداب، كانت األقل التزاماً يف الفرز، رغم تغري سلوك الطلبـة الطفيـف يف املرحلـة الثانيـة مقارنـة بـاألوىل

ومــع أن . ، والتــدخني، ومــشروبات الطاقــةالــسريعةوجبــات والنتــشار الكثــري مــن العــادات الغذائيــة غــري الــصحية كال

الرسائل اإلعالمية املطبوعة واحلمالت امليدانية للتوعية والكتب واملواد اليت تُرّوج للبيئة وزعت يف هذه األمـاكن، إال 

عالميــــة أــــا كانــــت تــــؤثر لفــــرتة يــــوم أو يــــومني، مث ترتاجــــع يف التــــأثري، لدرجــــة أن بعــــض الطلبــــة مزقــــوا الرســــائل اإل

املتخصـــصة بالبيئيـــة، الـــيت تـــدعو إىل فـــرز النفايـــات، وحتـــذر مـــن مـــضار الوجبـــات الـــسريعة، والتـــدخني، ومـــشروبات 

:" بعبـارة" حنـو بريزيـت جامعـة صـديقة للبيئـة" كما  أكملوا مجلـة . الطاقة، أكثر من مرة يف بداية احلملة اإلعالمية

  !يف ثالثة أماكن" وعدوه للطالب
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  صة المُتخصّ الميةالرسائل اإلع-3.3

     اســتهل الباحــث املرحلــة الثانيــة مــن جتربتــه حبملــة إعالميــة مشلــت نــشر إعالنــات وملــصقات، وتوزيــع منــشورات 

.  ا من سلطة جودة البيئة وجملس اخلدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة، ومركز التعليم البيئـيستعانامطبوعة 

رم اجلـامعي وصـلت علـى شـكل حـوار مـع الطلبـة يف الـساحات العامـة، كما أطلق محالت توعية شـفهية داخـل احلـ

وأســـس . وقاعـــات التـــدريس قبـــل انطالقهـــا، وخمتـــربات احلاســـوب، واملكتبـــة، والكافترييـــات، واملرافـــق العامـــة األخـــرى

 اجلامعــــة صــــفحة، ونــــشر رســــائل مــــن خــــالل )الفــــيس بــــوك(صــــفحة عــــرب شــــبكة التواصــــل االجتمــــاعي اإللكرتونيــــة

م نــدوات وعــروض ونظّــ. ، وصــلت إىل حــساب كــل طالـبhttps://ritaj.birzeit.edu  )رتــاج(يـةاإللكرتون

لفيلم بيئي قصري، واستثمر وجـود احتفـاالت ونـشاطات لكتـل طالبيـة خمتلفـة للحـديث عـن فكـرة رسـالته، وحتـدث 

  . يف نشاطات اخلدمة اتمعية داخل احلرم اجلامعياخنرطواعن الفكرة البيئة للطلبة الذين 

(       وحـــرص الباحـــث يف املرحلـــة األوىل علـــى عـــدم اإلســـراف يف طباعـــة اإلعالنـــات، للمـــسامهة يف  طـــرح شـــعار

رب علــى إعــادة طباعــة امللــصقات أكثــر مــن مــرة، نظــراً لــسرعة ، غــري أنــه ُأّجــ)أطروحــة صــديقة للبيئــة يف كــل مراحلهــا

  .تالشيها، أو متزيقها، وخباصة يف مراحلها األوىل

صـــفحة اإلعالنــات اإللكرتونيــة عــرب :  هــذه الفــرتة انقــسمت الرســائل اإلعالميــة إىل عـــدة أقــسام هــي      وخــالل

أوهلـا نقــل : ، وهــي ذات غـرض مــزدوج75، ونـشر هــذه الرسـائل موعــات بؤريـة مــن الطلبـة، كــان عـددهم "رتـاج"

اقف والتـصورات، والتعـرف علـى ، والثاين فحص الكثري من التفاعالت واملو هلماألفكار والرسائل املتخصصة بالبيئة 

توجهــام ، مــن خــالل أســئلة معمقــة، ألن االســتبانة قــد تــتم بطريقــة أقــل دقــة؛ ألن الطلبــة يف الغالــب ال يتعــاملون 

فيمـا كـان النـوع الثالـث مـن خـالل إطـالق جمموعـة تفاعليـة . معها باجلدية املطلوبة، وجييبون عليها بشكل عشوائي

س تفاعل الطلبة ومساع مالحظام وأفكارهم، وجاء النوع الرابع على شكل إعالنات لقيا؛ "الفيس بوك"عرب موقع 

 أشـهر أيلـول، وتـشرين أول، وتـشرين الثـاين، يف جـوالت داخـل احلـرم اجلـامعي، أربـعتفاعلية نظمها الباحث خالل 

هـــا مـــن  نـــدوات وعـــروض أفـــالم، وغري نقلـــت رســـائل شـــفهية للطلبـــة، ونظمـــت، 2011 عـــام وبدايـــة كـــانون األول
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دليـــل األســـرة صـــديقة "  نـــسخة مـــن200ل النـــوع اخلـــامس بوضـــع ملـــصقات ومـــواد مطبوعـــة، وتوزيـــع ثّـــمتو . أنـــشطة

  نـسخة أخــرى500ع  علــى ورق ُمعـاد تـصنيعه، مثلمــا وزّ ،2010 الـذي أصــدرته سـلطة جـودة البيئــة عـام ،"البيئـة

ُمعاد تصنيعها، أنتجه مركز التعليم البيئي،  قلم صديق للبيئية من ورق ومواد بالستيكية 100و.  منهتصويرهاأعاد 

قمــاش صــديقة للبيئــة لــدعوة الطلبــة لتقليــل اســتخدام األكيــاس البالســتيكية، أنتجهــا مــن ال )حقيبــة(شــنطة 120و

 ةتطبيقيــوكــان اهلــدف منهــا نقــل فكــرة . جملــس اخلــدمات املــشرتك إلدارة النفايــات الــصلبة يف حمافظــة رام اهللا والبــرية

  . البيئي الفلسطيينإليهم املوضوع البيئي، وُخترجهم من دائرة الفكر النظري، املعزول عن الواقعللطلبة تُقرب 

) رتـــاج(صـــفحة عثمـــان شـــركس عـــرب .  الـــيت أرســـلها الباحـــث مـــن خـــالل املـــشرف د التاليـــة      وتُنـــاقش الرســـائل

، الكثري من األفكـار، الطلبةجمتمع اجلامعة مبن فيهم ، ووصلت إىل  https://ritaj.birzeit.eduاإللكرتونية

. وتوضح العديد من املفاهيم البيئية احليوية، وتُقدم اقرتاحات عملية من واقع حيام اجلامعية، وقريبة مـن جمـتمعهم

وهي الرسائل ذاا، اليت طبعها يف بوسرتات وألصقها يف احلرم اجلامعي، خالل فرتة التجربة الثانية، وعلى دفعـات، 

، لـضمان وصـوهلا إىل أكـرب عـدد ممكـن مـن الطلبـة، وألن الكثـري منهـا سـرعان مـا كـان  الدراسـيبوع أيام األسـطيلةو 

  .يُتلف بكتابة شعارات عليه، أو جتري تغطيته بإعالنات الكتل الطالبية، أو يتعرض للتمزيق

  نتائج وخالصات وأفكار": مجموعات الفحص"-4.3

 وطالبة من  اطالب 75مقابالت معمقة مع عالمية املتخصصة  بالتوازي مع نشر الرسائل اإلري الباحث      أج

 بفرتتيها املختلفتني، واألسباب والدوافع اليت  ملعرفة كيفية تفاعلهم مع التجربة؛كليات اجلامعة وختصصاا املختلفة

 وتتعلق ة بفرز النفايات، ومكانة البيئة يف حيام، وغريها من قضايا ذات صلااللتزامتقف وراء االلتزام وعدم 

  .باملفهوم

د الزمين يف املقابلة، والتخصص، واجلنس، التباعُ :       لقد اختري أفراد العينية مناصفة بني جمموعتني، وفق معايري

والكلية، ومكان السكن، ومستوى تعليم الوالدين، ودخل األسرة، واألهم مشاهدم للتجربة، وللرسائل اإلعالمية 
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األوىل تفرز النفايات، وجمموعة أخرى متارس سلوكاً : اعى الباحث الوصول موعتنيور . املختلفة، اليت رافقتها

  .مضاداً مع أا شاهدت التجربة

     وجاء توزيع الفئة األوىل مناصفة بني الذكور واإلناث، وموزعة لتشمل الكليات العلمية واإلنسانية، 

ومع ذلك، واجهت الباحث . اوى يف دخل األسروالتجمعات السكنية، وختتلف يف تعليم الوالدين، وال تتس

 وقسم منهم حتفظ على املقابلة، رغم التأكيد  فأضطر لتغيريهم، تعاوناً،ظهرواصعوبات عديدة،  فبعض الطلبة مل ي

 خرينآ، فيما آثر قسم ثالث التفتيش عن طلبة  فقطعلى عدم  نشر تفاصيله الشخصية واالكتفاء باالسم األول

كي ال يبدو أمياً " أكثر منهم، وعّلل بعضهم عدم رغبته يف نشر اسم عائلته، األحباث العلميةيهتموا بالبيئة و 

  . األول للطلبة، وكليتهم، وسنتهم الدراسيةاالسموقد اكتفى الباحث باإلشارة إىل . بني زمالئه" بالبيئة

، وحـىت اخلـامس عـشر مـن  2011  عـاموجرت املقـابالت يف حـرم اجلامعـة، يف الفـرتة الواقعـة مـن بدايـة أيلـول      

 كما تواصلت عملية متابعـة للمبحـوثني اخلمـسني، بعـد االنتهـاء مـن اإلجابـات، مـن خـالل .2011كانون األول 

حنـو " ، والـذي محـل عنـوان)الفـيس بـوك( موقـع التفاعل معهـم عـرب الربيـد اإللكـرتوين، واملوقـع اخلـاص بالتجربـة عـرب 

وامتـدت كـل . ومل تنتـه العالقـة معهـم مبجـرد  اإلجابـة علـى األسـئلة".  أكادمييةدراسة: بريزيت جامعة صديقة للبيئة

 وكـان بعـضها بـشكل ،)للمهتمـني(ثالثـني دقيقـة و ) للطلبة غري املهتمـني بالتجربـة(   بني عشر دقائق أساسيةمقابلة

رة قبــل اإلجابــة،  وراعــى الباحــث التأكــد مــن أن املبحــوثني قــد فهمــوا األســئلة العــشمجــاعي بــني أكثــر مــن مبحــوث،

وللتـــسهيل يف مجـــع البيانـــات وحتليلهـــا، عمـــد الباحـــث إىل اختـــزال اإلجابـــات بـــنعم، أو ال، يف ايـــة التحليـــل، مـــع 

 وقــد اختلفــت أســئلة .، وضــعت بــني أقــواس، ومل جيــر اســتالهلا مــن عبــارات وتعريفــات لــبعض املبحــوثنياالســتفادة

ة، ومل يقومـــوا بفـــرز النفايـــات، أو تعـــاملوا معهـــا بنـــوع مـــن عـــدم الطلبـــة الـخمـــسة والعـــشرين، كـــوم شـــاهدوا التجربـــ

  : ذاا، وهيلألسئلةرية، كانت تبحث يف كل لقاء عن إجابة كما أن املقابالت الدوّ .  الالمباالة، دون جدية

  بشكل عام، يتناول اإلعالم الفلسطيين قضايا البيئة، ويتحدث عنها؟ �

 ؟شاهدت جتربة فرز النفايات داخل اجلامعة �
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 ؟ منذ البداية، وقبل نشر رسائل البيئة النفاياتفتُ التزمت بالتجربة، وصنّ  �

 شاهدت رسائل إعالمية تتحدث عن التجربة؟ �

 كانت أكثر أمهية بالنسبة يل؟" رتاج"رسائل �

 اإلعالنات املطبوعة وسيلة جذبتين؟ �

  التجربة؟حولمع ما كان ينشر " الفيس بوك"تفاعلت يف  �

 ث عن املوضوع؟تحدتتعرضت لرسائل شفهية  �

 ري سلوكي بفعل ما مسعته من رسائل بيئية حنو األفضل؟تغّ  �

  سلعة من كافترييا اجلامعة، هل تقرأ مكوناا وتاريخ إنتاجها؟ تشرتي ماعند �

أن وســـــائل اإلعـــــالم ) "تـــــسكن يف بلـــــدة، وتـــــدرس يف كليـــــة اآلداب يف ســـــنتها الرابعـــــة(  دعـــــاء  الطالبـــــةتـــــرى     

." دية مع قضايا البيئة، فالكلمات املتقاطعة أهم من أي قضية بيئية بغض النظر عن وزاالفلسطينية ال تتعامل جب

إا شاهدت التجربة منذ البداية، كما التزمت ا قبل البدء باحلديث عن املوضوع، مثلما شاهدت رسائل "وتقول 

علـى الرسـائل " الفـيس بـوك"ورسـائل" تـاجر "لكنهـا فـضلت رسـائل. عي عن األمرإعالمية تتحدث داخل احلرم اجلام

إن "وتــضيف ." املطبوعــة، ومل ــتم بالرســائل الــشفوية كثــرياً، ألن مــن حيــب بيئيتــه ال ينتظــر دعــوة مــن أحــد لــذلك

طبــق كــل مــا قيــل، وخباصــة  شــراء الوجبــات ســلوكها البيئــي تعــزز حنــو البيئــة بفعــل مــا مسعتــه، لكنهــا مل تــستطع أن تُ 

  ."السريعة من الكافترييا، نظراً للتعود عليها من جهة، وحلاجتها هلا خالل فرتات مكوثها الطويل يف احلرم اجلامعي

إن وسـائل إعالمنـا "، )وهي تقيم يف مدينة، وتدرس بكليـة اآلداب، يف سـنتها الثانيـة(   آية الطالبةفيما تؤكد      

، وقـــد شـــاهدت "انـــات وعارضـــات األزيـــاء وجنـــوم الرياضـــةف يف موضـــوع البيئـــة، ومـــشغولة بـــأمور  الفنّ ســـكر خفيـــ

التجربة، ومل تلتزم ا طوال الوقت، وتابعت يف اية الفصل الرسائل اإلعالمية، وأمهلتها يف البداية، وفّضلت الورقي 

. فيــستطيع أي إنــسان إدعــاء أي شــيء يريــده" الفــيس بــوك"منهــا علــى اإللكــرتوين؛ ألنــه أفــضل، أكثــر جديــة، أمــا 

  .وتفيد أن سلوكها تعزز نوعاً ما بفعل ما قرأته، وبدأت تفكر يف تطبيق قواعد االبتعاد عن الوجبات السريعة
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، أن إعالمنــا ال يــذكر )وهــو مــن الكليــة ذاــا، واملنحــدر مــن قريــة، وهــو يف ســنته األوىل( حممــد  الطالــب     ويظــن

وقد شاهد التجربة لكنه مل يلتزم ا، ألا ليست موجودة يف كل .  وقوع هزة أرضية، ال مسح اهللالبيئة إال يف حال

، وهـو مـا تعـزز خـالل الرسـائل "رتـاج"املمرات واألمكنة، ومل يفهمها منذ البداية، إال بعد قراءة الرسائل  مـن خـالل

:" ويؤكـد. توعية الشفهية األربـع، الـيت وصـلت إليـه، ويف أثناء محالت ال"الفيس بوك"التفاعلية اليت كان يقرأها عرب 

يف بعــض املــرات، كنــت أتــدخل يف الــسلوك غــري الــصحيح الــذي أصــادفه مــن طلبــة آخــرين، وقــد شــاهدت أحــدهم 

 ميزق إعالناً يتحدث عن فرز النفايات، وقلت له، مـاذا ستخـسر لـو كانـت جامعتنـا نظيفـة؟ لكنـه أجـابين أن البيئـة

 هلــا يف حياتنــا، واألقــساط قــضية أهــم منهــا بــألف مــرة، ومــن غــري املعقــول نــسيان املهــم ، وال مكــان"حكــي فــاظي"

  ." واحلديث عن أشياء قليلة األمهية

 إعــالم):" الــيت تــدرس التمــريض، وتــسكن يف بلــدة، وهــي اليــوم يف ســنتها اجلامعيــة الثانيــة( مــيسالطالبــة    وتقــول 

حياتنا وصحتنا، فمثًال مل أقـرأ وال مـرة يف حيـايت يف صـحيفة حمليـة، بالدنا ال يفطن أن خيربنا بأي شيء عن البيئة و 

 لنا أي شيء ونكما مل أمسع يف إذاعة أو تلفزيون عن مشروبات الطاقة والوجبات السريعة والتدخني، كما مل يذكر 

النــات لقــد شــاهدت يف اجلامعــة إع. عــن فكــرة تــدوير النفايــات وفرزهــا، وهــل ميكــن االســتفادة منهــا يف املــستقبل

 نسخة من دليل األسرة صـديقة البيئـة، الـذي وصـلين، وصـرت أفـرز النفايـات يف واقتنيتملصقة يف أماكن خمتلفة، 

المية وتربوية مثل هذه لكان األمر أكثر سهولة علينـا، عاجلامعة، ويف البيت، ولو أننا شاهدنا يف املدرسة محالت إ

ياليت مناقـشات حـول التجربـة الـيت شـاهدناها، كنـا نـسأل أنفـسنا لقد دارت بيين وبـني زمـ. يف أن نتحول إىل بيئيني

تالية اليت ستقوم اجلامعة بتنفيذها، وهل ستدور بالفعل الـورق واملـواد األخـرى، وتكـون صـديقة للبيئـة،  لعن اخلطوة ا

ملزيــد مــن كمــا كنــا نقــرأ مــن رســائل، الــيت أعتقــد أن اإللكــرتوين منهــا، كــان أكثــر أمهيــة؛ ألنــه الن يتــسبب بإنتــاج ا

  ."نفايات الورق

، أا املرة األوىل اليت يستمع ) الثانية بكلية اهلندسة، ويسكن يف بلدة الدراسيةيف سنته( نضالالطالب      ويؤكد 

سائل إعالمية تتحـدث عـن قـضايا وشـؤون بيئيـة، وتـدعو و فيها خالل حياته اجلامعية واملدرسية على حد سواء إىل 
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 يف املاضــي ه أو يــسمعه يــشاهدفمــا كــان.  للبيئــة، ويــصنفوا النفايــات إىل مخــسة أقــسامالطلبــة ألن يكونــوا أصــدقاء

 تنـاقش قـضية بيئيـة، ال وطنيـة، و واحتفـاالت تتحدث عن انتخابات جملس الطلبـة وقـضايا حزبيـة بيانات وخطابات

جلدران، ووصلتنا من  اعلىلقد تابعت الكثري من الرسائل البيئة اليت ألصقت :"يقول. شيء جديد بالنسبة لهوهذا 

مل ألتــزم . ، ومسعنــا يف إحــدى االحتفــاالت الطالبيــة إعالنــاً صــغريًا يــدعونا إىل فــرز النفايــات)رتــاج(صــفحة خــالل 

بــالفرز يف األســبوعني األولــني، لكنــين عنــدما صــرت أقــرأ املزيــد مــن اإلعالنــات حــول التــدوير والفــرز والبيئــة، صــرت 

وأظن أن أفضل األشكال اإلعالمية إليصال األفكار البيئيـة هـي الـيت جتمـع بـني . افرز، وأنقل الفكرة إىل األصدقاء

، )رتاج(أكثر من أسلوب، وال تقتصر على نوع واحد لضمان أن يشاهدها الطلبة، فلو كانت مقتصرة على رسائل

ر مــن أكثــ) رتــاج( قــد ال يــشاهدها اجلميــع، الــذين يهــتم معظمهــم بفحــص شــؤوم اجلامعيــة علــى) الفــيس بــوك(أو

  ."رغبتهم بالتعرف على أخبار أخرى

مــع ) وهــي مــن كليــة الرتبيــة، وال زالــت يف الــسنة الثانيــة، وتــسكن يف خمــيم(  ســناءالطالبــة      فيمــا تتــشابه إجابــة 

لو :"  تقول.  اإلجابات السابقة كثرياً، من حيث أا صارت تفرز النفايات بعد مشاهدة الرسائل التوضيحية للفكرة

 الرتبية املدرسية نقلنا هذه األفكار لتالميذ املدارس، فإن النتائج ستكون أفضل؛ ألن الصغار يتأثرون أننا من خالل

لكـن املـشكلة الـيت رافقتـين يف اجلامعـة . أكثر مبا يُقال هلم من املعلمني، وينفذون ذلك، وخباصة يف مـدارس اإلنـاث

ينما كنت أذهب إىل شوارع رام اهللا، مل أكن أجد  نفسي على الفرز فيها، وحخالل مشاهديت للتجربة، أين عّودت

كمـا أنـين . حاويات مماثلة، ويف البيت ال نقوم ذا العمـل، مـا جعلـين أشـعر بـأنين أنتقـل مـن دولـة إىل دولـة أخـرى

، حرصت على تتبع وسائل اإلعالم احمللية؛ )رتاج(وخالل قراءيت للملصقات البيئية يف اجلامعة، واليت وصلتين على 

 التفتيش عن مـساحة األفكـار واملفـاهيم واألخبـار البيئيـة، ولكنـين مل أجـد هـذا االهتمـام فيهـا، وكـل مـا قرأتـه لغرض

حتـــدث عـــن أخبـــار النـــشرة اجلويــــة، وتوقعـــات درجـــات احلـــرارة، وأظـــن أن أفــــضل طريقـــة إليـــصال رســـائل إعالميــــة 

الدراسات الثقافيـة، نتعـرف مـن خاللـه متخصصة بالبيئة لطلبة جامعيني، هي املناهج، كوجود مساق إجباري مثل 

  .على قضايا البيئة، وطرق احملافظة عليها، ونقرأ عن مصطلحات التدوير وغريها
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، أن وســـائل اإلعـــالم الـــيت )كليـــة التجـــارة، ويف ســـنته األخـــرية، ويعـــيش يف مدينـــة(حممـــد مـــن الطالـــب      ويعتقـــد 

بيئــة وشــؤوا، فهــي ختــربه مبباريــات الــدوري اإلســباين، وتفــرد يطالعهــا، وخباصــة املطبوعــة واملرئيــة ال تقلــق بأخبــار ال

لـذلك  مالحـق خاصـة، وصـوراً كبـرية، لكنهـا ال تتحــدث عـن  التـدوير، والبيئـة النظيفـة، والتلـوث، وفـرز النفايــات، 

ميـة إذا مـا أردنـا تقـدمي منـوذج جيـد لرسـائل إعال:" يقـول). رتـاج(واألمسدة العضوية، الـيت عرفناهـا مـن خـالل رسـائل

متخصصة بقضايا البيئة، فعلينا أن جنرب الشركات التجارية، أن تضع على ملصقها التجاري رسائل بيئية، تتحـدث 

عن التدوير، وطرق التخلص اآلمن منها عند االنتهاء من تناول حمتواها، وهي بذلك تكون قد سامهت يف تنظيف 

رز النفايــات، إال بعــد مــضي مــدة طويلــة، وقــد تــأثرت البيئــة، وفــرز النفايــات، وخــالل مــشاهديت للتجربــة مل أكــن أفــ

لكــن والــدي أخــربين عنــدما حتــدثت لــه عــن الفكــرة، أن الــشركات التجاريــة . بالرســائل اإللكرتونيــة أكثــر مــن ســواها

وحينمـا كنـت أفـرز النفايـات .  جيـدأسـلوبخدمها مـرة أخـرى، وهـذا تقدمياً كانت تسرتجع العبـوات الزجاجيـة وتـس

ام كبري يف بعض األوقات من زمالئي بالعملية؛ وقد يكون السبب أم يفكرون كطريقة دراستهم الحظت عدم التز 

  ."باألرباح، واخلسائر، واملنفعة، واالقتصاد، والتجارة، والوظائف، والتمويل، والرهن، وال يقلقون كثرياً بالبيئة

إن اإلعالم يف هذه البالد، ال تعنيه )"  يف بلدةمن كلية احلقوق، يف سنته الثالثة، ويقيم(  إبراهيم الطالب    ويقول

بعيد، وال خيجل من نفسه، فال يتحدث عن أي قضية م البيئية، إال إذا صارت كارثة يف وال من من قريب  البيئة

ولــو أن أي مــواطن تقــدم بــشكوى ضــد عــدم قيــام وســائل اإلعــالم مبــسؤوليتها جتــاه البيئــة، أظــن أنــه ســينجح . البلــد

لقــد تابعــت . مــن واجــب اإلعــالم أن تنقــل احلقيقــة للنــاس، وال تتحــدث هلــم عــن أخبــار برشــلونة فقــطفيهــا؛ ألن 

باهتمام وجود جتربة تتحدث عن البيئة يف اجلامعة، لكن اهتمامي كـان أكثـر بالوسـائل اإلعالميـة اإللكرتونيـة، الـيت  

م من املتطوعني يف النشاط البيئي ، وتفاعلت أيضاً مع نقاش مع جمموعة طلبة عرفت أ)رتاج( كانت تصلين على

 شــاهدمت ال يتعــاملون جبديــة مــع التجربــة البيئيــة، آخــرينوفتحــت نقاشــاً مــع طلبــة . الــذي رافــق جتربــة فــرز النفايــات

ومــع هــذا فــإن إبــراهيم يقــرتح فــرض عقوبــات " وعرفــت مــنهم أن ســبب ذلــك هــو الكــسل، وعــدم وجــود أي عقوبــة
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ت تورطه يف تلويث البيئـة، تبـدأ أوًال مـن توقيـع الطلبـة الـذين ينتـسبون إليهـا علـى قانونية داخل اجلامعة على من يثب

  .وثيقة باحرتام نظافة البيئة فيها، وال تنتهي بذلك، بل بفرض غرامة كبرية يف حال خمالفة القانون اجلامعي البيئي

يـة العلـوم، ويعيـشون يف مدينـة،  يدرسـون يف كل الطلبة عال، وخالد، وحممود وأمحد، ومجيعهم     وتتقاطع إجابات

بــسنوات دراســية خمتلفــة، مــع بعــضها الــبعض، فهــي تتفــق أن اإلعــالم الــذي يتعرضــون لــه يف حيــام اجلامعيــة، ال 

  الطالبكما وصفها" املصائب الكربى" عال، ويف الطالبةعند" املناسبات السعيدة"تتطرق إىل موضوع البيئة إال يف

ويقول هؤالء جبمل متشاة يف املعىن رغـم اخـتالف طفيـف . أمحدالطالب كما ذكر " إذا قامت القيامة"حممود، و

إم شـاهدوا التجربـة يف بـدايات مراحلهـا، وظنـوا أن اجلامعـة هـي الـيت قامـت ـذه اخلطـوة، يف حماولـة : يف الصياغة

ا يراقبون التزام الطلبة اآلخرين منها للبدء مبوضوع تدوير النفايات، ألغراض تربوية واقتصادية، وبيئية، كما أم كانو 

مبوضـوع الفــرز، وكـانوا يعلقــون علـى اخللــط الــذي يـشاهدونه يف الكافترييــا املركزيـة، وأمكنــه أخـرى، ويتجــادلون فيمــا 

. بينهم حول املقصود باملواد العضوية، وهل تنوي اجلامعة توليد الطاقة من الغازات الـيت تنتجهـا النفايـات كتجريـب

لــى أن الرســائل األكثــر تــأثرياً بالنــسبة هلــم، كانــت األحاديــث املباشــرة الــيت اســتمعوا إليهــا يف ايــة وأمجــع األربعــة ع

، كمـا )حنـو بريزيـت جامعـة صـديقة للبيئـة( بعض احملاضرات، واليت ذّكر فيها الباحث بالتجربة ومبقاصـدها، وبفكـرة

يف مقــدمتها أن الفكــرة جديــدة علــيهم، وأــم حللــوا األســباب الــيت يوردهــا الطلبــة الــذين ال يلتزمــون بالتــصنيف، و 

  .يتعاملون معها إما بالكسل أو بعدم اجلدية الكافية

يعـيش يف بلـدة، ويـستهل ( وجيـهالطالـب ، و )يقيم يف مدينة، ويف سنته اجلامعية الرابعة(   عدنان الطالب     ويرى

تعـيش يف (  نـوراالطالبـة ، و )امها اجلامعي الرابـعتسكن يف بلدة، ويف اية ع( جوانالطالبة ، و )سنته اجلامعية الثانية

 مــن كلهــم، و )طالــب الــسنة الرابعــة املقــيم يف مدينــة(  حممــدالطالــب ، و )مدينــة، وال زالــت يف مــستهل عامهــا األول

ثــري قـــضايا بيئيــة، كمــا أـــم مل يــسمعوا  ســـابقاً يف  الــذي يتعرضـــون لــه، ال يُ الفلــسطيينن اإلعـــالم إطلبــة اهلندســة، 

ة إىل محالت توعية وتثقيف بيئي، حتدثت برتكيز واهتمـام عـن املوضـوع، أو سـعت إىل فـرز النفايـات وإعـادة اجلامع

ا، ومسـع بعــضهم اآلخـر عنهــا مــن فيهــمثلمــا تـأثروا بالرســائل املكتوبـة، ومبــا جــرى مـن نــدوة شـارك بعــضهم . تـدويرها
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يـات، وعرفــت مبــصطلحات التـدوير، ومــا تفــرّع األصـدقاء، وجــرى فيهـا تنــاول مفــاهيم البيئـة، وتقليــل اســتهالك النفا

 طاقـة، ويبتعـدون عـن  عدم تناول وجبـات سـريعة، أو مـشروباتكما أفادوا أم حيرصون قدر اإلمكان على. عنها

ويرون بأن احلديث عن البيئة ال يكفـي، بـل جيـب أن يـرتبط بعمـل علـى األرض، . ا املدخنونفيهاملناطق اليت يكثر 

 سياساا، وقوانينها، متنع مثًال التدخني، وحتظـر التـداول مبـشروبات الطاقـة لـضررها الـصحي، فلو كانت اجلامعة يف

  .لتغري حال اجلامعة إىل األفضل

سلمى، وندين، وهداية، وحممـد، وجـواد، وصـفاء، وإينـاس، ومنـال، ومخـستهم مـن كليـة اآلداب، الطلبة مع جيُ و     

 يف فـسيكونونأما األربعة اآلخرين . ن الدراسية بني أول وثالثةتسكن أول ثالث منهم يف بلدات، تتفاوت سنوا(

 فيهـا لرسـائل إعالميـة تتحـدث عـن يتعرضـونخالل نقـاش مجـاعي، أـا املـرة األوىل الـيت ) مدينة، ويف سنتهم الثالثة

  . املرةهذهبياً، وإمنا بيئياً يشري إىل قضية خمتلفة اشأن ليس طالبياً، أو انتخ

تأثرت مبا مسعته وقرأته حول التجربة، لكن أظن أن هذا ليس شرطاً، فقد جند طالباً يقرأ :"ة سلمىالطالب    وقالت 

 أنـه ال يـرتجم املعرفـة إىل سـلوك علـى أرض أيويسمع الكثري من احلقائق عن مشروبات الطاقة، وال يتوقف عنهـا، 

  . "الواقع

 أن تكـــون هـــذه األفكـــار يف مراحـــل متقدمـــة مـــن الرســـائل جيـــدة، لكننـــا حنتـــاج إىل:"نـــدينالطالبـــة وأجابـــت        

وقــد وجــدت . حياتنــا، فلــو جئنــا إىل اجلامعــة، بعــد أن تعلمنــا الفــرز مــن خــالل املدرســة، لكــان الوضــع أســهل علينــا

فعلوا شيئاً لفـرز النفايـات، فكـانوا خيلطوـا، ويعتـربون األمـر لـيس يف تلـك يطالبًا مل يكلفوا نفسهم  أن يتعبوا، أو 

  ."، ولن تقوم القيامة إذا مل يلتزموا بإبعاد املعادن عن العبوات الزجاجية، فهذه مسألة يقوم ا عامل النظافةاألمهية

من الصعب علينا أن نعيش يف نظامني، فنحن يف الواقع ال نستمع إىل رسائل تتحدث عـن :" وحتدثت هداية     

 شـــاهدنا ذلـــك فقـــط يف اجلامعـــة دون غريهـــا، فسنـــشعر  يف وســـائل إعالمنـــا املختلفـــة، وإذا مـــاهـــذاالبيئـــة، وال جنـــد 

 النفايات فلم أجدها، عوحدث معي أن فتشت يف مدينة على حاوية لوض. بالتناقض؛ ألن جمتمعنا ال يهتم بالبيئية
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، وصـرت )رتـاج(ورغـم هـذا فقـد تـأثرت بالرسـائل الـيت وصـلتين علـى. فكيف يل أن أعـود نفـسي علـى فـرز النفايـات

  ."أصنف النفايات

وقــد ســافرت إىل أملانيـــا، . اإلعــالم الفلــسطيين خــاٍل مـــن املعلومــات واألفكــار البيئيــة:"  حممــد الطالــب      ويؤكــد

 والكتـــل )امللــصقات (ولــو أن التلفزيــون واإلذاعــة والــصحيفة والكتــاب والبوســرت. وشــاهدت كيــف يهتمــون بالبيئيــة

  ."تحقق من عملية الفرز، لتغري حالناباملنافع اليت ست، وتذكرنا ةالبيئذاعات املدرسية تعلمنا حب البية واإلطال

خجلت من نفسي عندما شاهدت برناجماً يف قناة تلفزيونية أجنبية يتعلم فيه أطفـال :" جواد الطالب       ويذكر 

وقـد بـدأت ألتـزم بالتـصنيف حـىت قبـل اإلعـالن عنـه، وقلـت . روضة الكثري مـن املفـاهيم واألفكـار البيئيـة، ال أعرفهـا

قلنــا الفكــرة ألصــدقاء  احلملــة اإلعالميــة، ونانطــالقوبالفعــل واصــلنا بعــد . لزمالئــي يف احملاضــرات، أن يفعلــوا مثلــي

، أو ما ) الفيس بوك(   اليت تتم من خالل التفاعل كما يف موقعلكنين أعترب الرسائل األكثر جناحاً . ينوزميالت آخر 

  ." وصلنا عن طريق أحاديث شفهية مسعناها

وىل أنه دعايـة ألاتأثرنا باإلعالم الذي شاهدنا ألول مرة يف اجلامعة، وقد ظننا للوهلة :"  صفاء الطالبة يد      وتف

انتخابية حلزب بيئي، لكننا وبعد االستماع إىل مزيد من النقاشات، صرنا نعرف أن وسائل اإلعالم الرمسية واخلاصة 

) رتـــاج( صـــفحة وقـــد كانـــت رســـائل. بيئتنـــا وجودـــاال تعطينـــا واحـــدة مـــن أهـــم حقوقنـــا، وال حتـــرص علـــى نظافـــة 

، واألحاديــــث الــــشفهية الــــيت نُقلــــت إلينــــا يف احملاضــــرات وخــــالل وجودنــــا يف )الفــــيس بــــوك(ونقاشــــات اموعــــة يف

الكافترييــا والــساحة، مهمــة كثــراً؛ ألــا مل تــرتك نفايــات علــى األرض، ومل يــستطع املعجبــون بتمزيــق الــورق وختريبــه 

  ."رض، من فعل ذلك اووضعه على األ

شاهدنا التجربة، ومل نعرف يف البداية سبب وضعها يف أماكن من اجلامعة دون غريها، :" إيناسالطالبة       وتُعّلق 

وقد فكرت أن األمر يعود إىل شركات تنظيف خمتلفة حتاول تسهيل عملها، لكن بعـدما اسـتمعنا إىل إعـالم داخـل 

وقـد صـرت أفـرز النفايـات، وأعلـم أخـويت الـصغار يف . اختلـف األمـر كثـرياً ) رتـاج( ى علـاسـتقبلناهاجلامعة، وأمهه ما 
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املنزل على فعل الشيء نفـسه، وهـو أسـلوب لفـت انتبـاه زمـياليت، وحتـدث لنـا  أحـد األسـاتذة عنـه، ويف الـسابق مل 

  ."نتعثر بشيء يف اإلعالم يتحدث عن البيئة

دها أول مرة يف حيـايت مهمـة، ألـا برهنـت لنـا أن وسـائل اإلعـالم الـيت التجربة اليت أشاه:" منالالطالبة     وتورد 

نــدرس عــن دورهـــا ووظائفهــا، ال حتـــاول فعــل أي  شـــيء يــساعدنا يف معرفـــة القــضايا البيئيـــة، ألن ال وقــت لـــديها، 

عــض ولقــد تــأثرت أكثــر باإلعالنــات املطبوعــة، واملوجــودة قــرب ب. وختــاف أن تطــري قــضايا الــسياسة مــن بــني يــديها

احلاويات، ومل أكن أعرف يف السابق الكثري ممـا تعلمتـه، وصـرت أرد علـى الطلبـة الـذين يعلقـون بـشكل سـليب علـى 

  ."البيئة، بأن من يسخر من البيئة يسخر من حياته

:    ويتـــضح مـــن اإلجابـــات اخلمـــس والعـــشرين الـــسابقة، مـــدى االتفـــاق الـــذي أكـــده املبحوثـــون مـــن غيـــاب البيئـــة

مـــام ـــا، والتوعيـــة مبوضـــوعها مـــن وســـائل اإلعـــالم الـــيت يطالعوـــا يف حيـــام اليوميـــة، كالـــصحف قـــضاياها، واالهت

كما تقاطعت اإلجابـات كثـرياً يف اسـتغرام مـن وجـود دعايـة . واإلذاعات احمللية، والفضائيات، واملواقع اإللكرتونية

 يتوقعــوا يف يــوم مــن األيــام مــشاهدة أو مســاع غــري سياســية أو جتاريــة أو انتخابيــة يف احلــرم اجلــامعي، وأكــدوا أــم مل

  .إعالنات تدعو إىل حتويل بريزيت إىل جامعة صديقة للبيئة

ووسـائل االتـصال اإللكرتونيـة التفاعليـة األخـرى، والـيت ورد " الفـيس بـوك"    ومع أن األسئلة املعمقة الالحقة عرب 

 مــن األفكــار، كــأبرز أشــكال التــأثري الــذي يرونــه تقــدمي خالصــة ألبــرز الــردود عليهــا، تتبعــت لــدى هــؤالء جمموعــة

لوسيلة إعالم ميكن أن تتحدث عن البيئة برأيهم، واملـدى الـذي ميكـن معـه  اشـرتاط حتـول الـسلوك إىل عمـل فعلـي 

  .قابل لالستمرار، والتغيري

 الـيت تفيـد حبالـة     لقد أورد املبحوثـون، وكـّرروا يف فـرتة امتـدت علـى مـدار ثالثـة أشـهر، العديـد مـن املـصطلحات،

. غياب البيئة من وسائل اإلعالم، كما أشارت إىل تأثرها واهتماما بالرسائل البيئة اليت عرضت ألول مرة يف اجلامعة

ــة بغــض النظــر عــن وزنهــا:" ومــن هــذه العبــارات إن وســائل "، و"الكلمــات المتقاطعــة أهــم مــن أي قــضية بيئي

، إضافة "بأمور  الفنانات وعارضات األزياء ونجوم الرياضةإعالمنا سكر خفيف في موضوع البيئة، ومشغولة 
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إعالمنـا بالدنـا ال يفطـن أن يخبرنـا بـأي "، جبـوار".إن إعالمنا ال يذكر البيئة إال في حال وقوع هـزة أرضـية"إىل

ى حـد أا املرة األوىل اليت يستمع فيها خالل حياته اجلامعيـة واملدرسـية علـ" ، و"شيء عن البيئة وحياتنا وصحتنا

حرصـت علـى تتبـع وسـائل اإلعـالم احملليـة؛ "عدا عن ،  "سواء إىل رسائل إعالمية تتحدث عن قضايا وشؤون بيئية

لغرض التفتيش عن مـساحة األفكـار واملفـاهيم واألخبـار البيئيـة، ولكنـين مل أجـد هـذا االهتمـام فيهـا، وكـل مـا قرأتـه 

إن وســـائل اإلعـــالم التـــي نطالعهـــا، وبخاصـــة  "، و"ةحتـــدث عـــن أخبـــار النـــشرة اجلويـــة، وتوقعـــات درجـــات احلـــرار 

المطبوعــة والمرئيــة ال تقلــق بأخبــار البيئــة وشــؤونها، فهــي تخبرنــي بمباريــات الــدوري اإلســباني، وتفــرد لــذلك  

مالحــق خاصــة، وصــورًا كبيــرة، لكنهــا ال تتحــدث عــن  التــدوير، والبيئــة النظيفــة، والتلــوث، وفــرز النفايــات، 

بعيـد، وال خيجـل مـن نفـسه، مـن إن اإلعالم يف هذه الـبالد، ال تعنيـه البيئـة مـن قريـب أو " و،"واألسمدة العضوية

أن اإلعالم الذي يتعرضون له يف حيام " ، و"فال يتحدث عن أي قضية م البيئية، إال إذا صارت كارثة يف البلد

، "إذا قامـت القيامـة"، و"ملـصائب الكـربىويف ا"، "املناسبات السعيدة"اجلامعية، ال تتطرق إىل موضوع البيئة إال يف

ثري قضايا بيئية، كمـا مل نـسمع يف اجلامعـة إىل محـالت توعيـة وتثقيـف  الذي نتعرض له، ال يُ الفلسطييناإلعالم " و

اإلعــالم الفلــسطيين " ، و"بيئـي، حتــدثت برتكيــز واهتمــام عـن املوضــوع، أو ســعت إىل فــرز النفايـات وإعــادة تــدويرها

إن وسائل اإلعالم الرمسية واخلاصة ال تعطينا واحدة من أهم حقوقنـا، وال "و ،"مات واألفكار البيئيةخاٍل من املعلو 

إن " ، باإلضـافة إىل"بـشيء يف اإلعـالم يتحـدث عـن البيئـةويف الـسابق مل نتعثـر  .حترص علـى نظافـة بيئتنـا وجودـا

يء يـساعدنا يف معرفـة القـضايا البيئيـة، ألن وسائل اإلعالم اليت ندرس عن دورها ووظائفها، ال حتـاول فعـل أي  شـ

   ."ياسة من بني يديهاال وقت لديها، وختاف أن تطري قضايا الس

     إن تكرار الرسائل اإلعالمية املتخصصة بالبيئية فرتة ثالثة أشهر يف احلرم اجلـامعي، وبـأكثر مـن وسـيلة، وحتـول 

عالم ونقدها، واحلـديث التفـاعلي الـذي جـرى عـن البيئـة الطلبة بالرغم من اختالف ختصصام إىل تتبع وسائل اإل

وقضاياها بينهم، ميكن أن يكـون إجابـة مهمـة علـى سـؤال الرسـالة وافرتاضـها، بغـض النظـر عـن املخرجـات النهائيـة 



 90

ن لاللتزام بعملية فرز النفايات وتصنيفها، واملدى الذي التزم به الطلبة يف تطبيق الفكرة، أو تشجيعها أو التقليل م

  .شأا، أو التعامل معها بشيء من عدم اجلدية

 وطالبـة، وطـوال فـرتة التجربـة ذاـا سـؤاًال ا طالبًـ50وقد طرح الباحـث علـى جمموعـة نقـاش أخـرى، مؤلفـة مـن      

عن عدم التزامهم بالتجربة يف مراحلها األوىل، وأسباب عدم تصنيفهم للبيئة وقضايا كأولية يف واقعهم اجلامعي، أو 

  الطلبــة،لقــد جــاءت إجابــات). العلــوم والتمــريض واهلندســة:(التــزامهم بــالفرز كمــا يف  كــان احلــال يف كليــاتســبب 

مدينة، وبلدة، وخميم، ويتوزعـون علـى كليـات علميـة وإنـسانية، ويف خمتلـف : الذين يسكنون يف ثالثة أمناط حضرية

  .السنوات الدراسية، متقاربة

جمموعــــات مــــصغرة، ــــدف الــــسيطرة علــــى النقاشــــات وضــــبطها، ســــبع     كاســــتهالل، قــــسم الباحــــث الطلبــــة إىل

ــــتم مــــن واســــتمرتوتــــسجيل اخلالصــــات،  ــــالوترية ذاــــا، ويف حــــال تعــــذرها بــــشكل مباشــــر، كانــــت ت  اللقــــاءات ب

  .، أو الربيد اإللكرتوين"الفيس بوك"خالل

باألسـباب الـيت تقـف وراء عـدم      وقد محلت كل جمموعة سـؤاًال مركزيـاً سـعى الباحـث إىل اإلجابـة عليـه، يتـصل 

ويتتبـع الفجـوة الـيت ُميكـن أن تتـشكل بـني . التزام الطلبة بفرز النفايات، بالرغم من نشر رسـائل إعالميـة متخصـصة

ومثلـت كـل جمموعـة نقـاش كليـة حبـد ذاـا، بعـدد كليـات اجلامعـة، مـع اسـتثناء  . املمارسة والتطبيـق يف سـلوك هـؤالء

يف التجربـــة، لعــدم وضـــع حاويـــات لفـــرز النفايـــات فيهــا؛ نظـــراً لعـــدد طلبتهـــا املـــنخفض كليــة تكنولوجيـــا املعلومـــات 

قاشـات، وأفـادت الحقـاً بأـا مـستعدة لتغيـري سـلوكها، بعـد أن  نمع أن اموعـات اخلمـس تـأثرت نـسبياً بال. نسبياً 

  .كانت جزءا من النقاش يف املوضوع البيئي

دم الفــرز يعــود إىل غيــاب مثــل هــذا النظــام يف املدرســة، والــشارع، كليــة اآلداب، أن عــ طلبــة       أكــدت جمموعــة 

واملؤسسة، وحىت يف اجلامعة كلها، كما أم مل يتلقوا أي إشعار رمسي من إدارة اجلامعة يفيد بوجود هذه احلاويات، 

حيــصرون ، وهــي الــيت ال حتظــى باهتمــام الطلبــة كلهــم، الــذين )تــاجر ( والغــرض منهــا، رغــم وصــول رســائل علــى بوابــة

لقـد اقـرتح .  اجلامعيـةوشـؤوماهتمامهم مبا يـصلهم مـن تعليمـات ورسـائل أكادمييـة تتعلـق بالتـسجيل، وبعالمـام، 
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ومــع . ، ولــيس إىل لوحــة اإلعالنــات العامــةة الشخــصيصــفحتهمهــؤالء، أن تــصل الرســائل البيئيــة يف املــستقبل، إىل 

 بفرز االلتزامسبب وراء كل ممارسة غري بيئية، ومنها عدم ، هو الذي ميكن أن يكون الالكسلذلك أمجعوا على أن 

ال نستطيع فرز النفايات؛ ألننـا " ، و"البلد كلها سلة كبرية" وقد كرر الطلبة عبارات تربر عدم الفرز مثل. النفايات

 بواجباتنــا أ أوالً البيئــة غــري مهمــة، لنبــد" ، و"ام اهللا نفــسها ال تقــوم ــذا العمــلر "، و"أخــرىلــن نــستفيد منهــا مــرة 

ال نـرفض العـيش يف "و" دعونا لتنظيف البيئة سـنلتزم بـذلكعندما يصبح عندنا كتلة طالبية جديدة ت"، و"الدراسية

ومع كل هذه العبارات، قال أعضاء جمموعة النقاش، " . بيئة نظيفة، ولكننا حنتاج أوًال إىل بيئة خالية من االحتالل

إذا مـــا بـــدأ األســـتاذة بـــذلك، وصـــاروا يتحـــدثون عـــن البيئـــة، ويـــصنفون إن الفكـــرة ميكـــن أن تـــنجح يف املـــستقبل، 

  .النفايات، ويدركون أمهية املوضوع

     وبتحليــل مــضامني العبــارات األكثــر تكــرراً، جنــد أن حالــة عــدم املبــاالة تنبــع مــن اعتبــارهم قــضية البيئــة مــسألة 

و كانـــت بكـــل هـــذه اخلطـــورة لـــسمعوا عنهـــا يف غـــري موجـــودة يف وســـائل اإلعـــالم، ولـــ: "هامــشية، ألـــا  كمـــا أوردوا

فهــم يبحثـون عــن منــوذج مثــايل لتقليــده، وينتقــدون بطريقــة ." اإلذاعـات احملليــة، أو شــاهدوها يف منــاهجهم اجلــامعي

  ."البيئة غري موجودة يف وسائل اإلعالم"  أخرى غياب القضية من وسائل اإلعالم، من خالل إعادة تكرارهم لعبارة

كليــة العلــوم، إىل اعتبــار املــشاركني فيهــا أن البيئــة قــضية مهمــة، وأــم مل يلتزمــوا  طلبــة   جمموعــة     تتجــه إجابــات

بــالفرز؛ ألــم مل يــسمعوا عــن قــرار ، للبــدء بــالفرز كــسياسة عامــة، تقــود إىل ممارســة شــاملة يف كــل أرجــاء اجلامعــة، 

وضوع علمياً وصحًيا، مع عدم االكتفاء يسبقها إعالن رمسي داخلي، ويفرض إجراءات، ويوضح بدراسات أمهية امل

. ، و غريها، دون تبين ودعم الرسائل اإلعالمية ذاا، اليت أوصلها الباحث إىل الطلبة)للورق فقط( بوضع إشارات

األمـر مهـم ومقلـق، "، و"البداية قد تكون خبطوة صغرية، ولكن"، و"البيئة في خطر:" وقد أورد املشاركون عبارات

رمبا كان علينا أن نُفكر " ، و"التجربة كان يفرتض أن تبدأ من كلية العلوم" ، و" يتحدث عن هذاولكن اتمع ال

، ومع هـذا فقـد تغـري "يف طريقة أخرى للفرز، كاخرتاع تقنية تقوم ذا املهمة، بالتعاون مع مؤسسات حبثية وعلمية

عهـــم، وأخــذوا يتـــداولون ضــرورة البـــدء ســلوك اموعــة، واجتهـــت إىل الفــرز بعـــد وقــت قـــصري مــن فـــتح النقاشــات م
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بالتعامل الصحيح مع النفايات العضوية، ألن إنتاج األمسدة الطبيعية منها ليس معقـًدا، وباإلمكـان أن تنفـذه دائـرة 

  .األحياء بالكلية

    وبتحليــل خلالصــات النقاشــات، فقــد تكــررت العبــارات الــيت أكــدت قــصور وســائل اإلعــالم عــن التعــاطي مــع 

 حلقـة النقــاش، أن تبــدأ اجلامعـة بــالتفكري يف إصـدار جملــة علميـة متخصــصة، تــساهم يف أعــضاءمثلمــا اقـرتح البيئـة، 

مـع أن . احلديث عن أحباث تطبيقية وصحية، وتثبت أن بإمكان الطلبة تقدمي حلول خالقة للكثري من املشكالت

بالفرز، وكانوا يقابلون رسائلها اإلعالمية بعض اإلجابات كانت توحي بكسل الطلبة الذين مل يلتزموا بداية التجربة 

  .بفتور واضح، قبل أن يتغري خالل املرحلة الثانية

ـــالفرز، أن اإجابـــات    وأشـــارت  فـــين "لـــسبب  طلبـــة كليـــة اهلندســـة، الـــذين أكـــدوا بدايـــة األمـــر، أـــم مل يلتزمـــوا ب

مثلمـا ". نتبـاه الطلبـة، والغاية منـه لفـت اكانوا يتوقعون تصميماً خمتلفاً وجذاباً جيري بالتنسيق معهم"، أو"وهندسي

يف إجياد "  ، أو" إبداعات الطلبة تستطيع أن تقدم رسائل إعالمية متخصصة، من خالل ملسات هندسية"أكدوا أن 

واجتهـت اإلجابـات إىل ". جمسم يشاهده الطلبة مـن مـواد مـستهلكة تتحـول إىل جـزء أساسـي مـن عناصـر التـصميم

نوا هــم أنفــسهم جــزءا منــه، بتحفيــز الطلبــة، وتــشجيعهم علــى أن يكونــوا جــزءا مــن ســبل حماربــة الكــسل الــذي كــا

 زاويـةومـن . التجربة، وأن تفتح إدارة اجلامعة معهم نقاشاً حوهلا؛ لالستماع إىل أفكارهم، وأخذها على حممل اجلد

سائل اإلعالم احمللية، مل ثانية، كانت أعادت اإلجابات التأكيد على القصور الذي تشهده البيئة، فمن متابعام لو 

، "األحـــوال اجلويـــة"جيـــدوا فيهـــا أي حـــضور ُمـــنظم، وحيظـــى بأمهيـــة لقـــضايا البيئـــة، فكـــل مـــا يف األمـــر إشـــارات إىل

  ."تسرب بقع من الزيت إىل مياه البحار"، و"تأثر أسواق املال بأعاصري الواليات املتحدة"، و"الكوارث الطبيعية"و

الوقـت "لنقاش لطلبة كلية التجارة واالقتصاد متأثرة بتخصـصهم، فقـد ركـزوا علـى        وجاءت إجابات جمموعة ا

طـرح املوضـوع مـن قبـل إدارة اجلامعـة  "، واقرتحـوا "طلبـوا بدارسـة جـدوى تـسبق التنفيـذ"، و"والتكلفة واجلهد واملنـافع

الــيت يُعــاد فرزهــا كمناقــصة، تبحــث عــن مــوردين وشــركات حمليــة، والطلــب مــنهم تقــدمي عطــاء للحــصول علــى املــواد 

ووجــدوا بــأن الكــسل هــو أحــد أهــم األســباب، الــيت متــنعهم مــن االلتــزام بالتجربــة، والفــرز الفعلــي ." مبقابــل مــادي
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لـــو نفـــذوا محلـــة "، "تـــضييع دقيقتـــني يف التفتـــيش عـــن احلاويـــة أمـــر غـــري معقـــول:" ومـــن العبـــارات الالفتـــة. للنفايـــات

". املوضوع حيتاج إىل رعاية شركة جتارية كربى، حىت يستمر"، و"نا أسرع جوائز لكان التزاموأعطوناتشجيعية للفرز، 

فقد . كما وردت عبارات أشارت إىل القصور  يف اإلعالم احمللي، غري أن النقد وإن كان ساخراً ال يقلل من أمهيته

اريــة كــل يــوم، لــو وجــدت وســائل اإلعــالم ممــوًال لقــضية البيئــة، لنــشروا هلــا إعالنــات جت:" قالــت إحــدى  اإلجابــات

  ."وبصفحات كاملة

 كليــــة احلقــــوق واإلدارة العامــــة تأصــــيل  طلبــــةوعــــةم التخــــصص، عمقــــت جماخــــتالف      وباملــــستوى ذاتــــه، ومــــع 

حيتـاج املوضـوع، حـىت يـصبح سـاري النفـاذ، إىل قـوانني :" ومن اجلمل الـيت تكـررت. منطلقات عدم االهتمام بالبيئة

اإلعـــالم لوحـــده ال حيـــل "، و"الـــة علـــى مـــن ال يلتـــزم بالتـــصنيفلـــول الفعّ فـــرض الغرامـــات هـــو أحـــد احل" ، و"حمليـــة

لـو أن إدارة اجلامعـة تطلـب مـن الـذين ينتـسبون إليهـا التوقيـع علـى " ، و"املشكلة، وينتظر قرارات وعقوبـات صـارمة

ومــع ". قوبــات حمليــةفلتــان البيئــة ينتظــر ع"، و."وثيقــة الحــرتام قــوانني البيئــة الــيت تراهــا مناســبة، ومنهــا فــرز النفايــات

ذلك قال املشاركون يف النقاش، إم يعتربون الكسل أحد أهم أسباب عدم االلتزام بالفرز، إذ حيتاج األمر ليصبح 

ســلوكاً معتــاداً إىل ممارســة قبــل االلتحــاق باجلامعــة، وإىل وجــود إعــالم يتحــدث علــى مــستوى الــوطن عــن املوضــوع، 

وقـد أشـار . ، وهـل هـو كفيـل بنـشر التوعيـة بـني املـواطنني1999لـسنة ) 7( قـمواألهم معرفة الطلبة بقانون البيئـة ر 

 وجود نصوص استغرابالطلبة إىل وجود حالة من عدم االهتمام بالبيئة يف وسائل اإلعالم، وهو ما قد يفسر أيضاً 

وسياســـية، أو علــى جـــدراا، ال تتحـــدث عــن شـــؤون طالبيـــة ) رتـــاج(ورســائل علـــى موقـــع بوابــة اجلامعـــة اإللكـــرتوين

  .وتنادي بالثقافة البيئية

صغرة من 
ُ
كلية الرتبية مـع مـا سـبقها، مـن جهـة التـأثر بالتخـصص يف عمليـة طلبة       والتقت إجابات  اموعة امل

التحليــل والتأصـــيل ألســـباب عـــدم الفـــرز، واخللـــط عنـــد إلقـــاء النفايـــات يف احلاويـــات، بـــالرغم مـــن وجـــود إرشـــادات 

يب األسرة ال تُر :" وقد تكررت وبصيغ لغوية خمتلفة عبارات تتوحد يف املعىن، على غرار. تطالب عكس ذلك السلوك

الرتبيــة " ،."لـو جـاء الطلبــة مـن مدارسـهم بثقافــة بيئيـة، اللتزمـوا باملــسألة أكثـر وأسـرع"، و"أطفاهلـا علـى قـضية البيئــة
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نقـد عـدم "، و."، جلـين نتائجهـاعلى قضايا تستهدف تغيري السلوك وتعديله مسألة صـعبة، وحتتـاج إىل وقـت طويـل

واد اإلعالميـة جيـب جة األوىل؛ ألن من يتحكم بنـشر املـيف وسائل اإلعالم، سببه تربوي بالدر وجود اهتمام بالبيئي 

ومــع ذلــك قــال الطلبــة إــم بـــدأوا .". أن يكــون قــد تلقــى أوَال تربيــة ُتوضــح لــه أمهيــة البيئــة، وطـــرق احلفــاظ عليهــا

 يف إلقـاء كـل نـوع مـن النفايـات يف حاويـة خاصـة بـه، لـو كانـت هـذه احلملـة مـشرتكة بـني امااللتز  بإمكانية عرونيش

اجلامعـــة والبلـــديات والـــشركات، حـــىت يـــرى الطلبـــة أن املوضـــوع ال ينحـــصر يف مكـــان حمـــدد، وان اتمـــع كلـــه يهـــتم 

قهــا، أو رميهــا يف كـــل بــالوعي البيئــي، وحيــارب التلويـــث، واالنتــشار العــشوائي للنفايـــات، وغريهــا مــن عمليـــات حر 

  .واضحةبط ان، دون ضو امك

م حتـــتم علـــيهم أن يلتزمـــوا هنـــة مـــن طلبـــة كليـــة التمـــريض واملهـــن الـــصحية املـــساندة، إن طبيعـــة مهنـــت      وقالــت عيّ 

 بالتـصنيف، االلتـزاموأـم مل يفكـروا كثـرياً يف مـسألة .  معهـاات املواد الطبية اليت يتعـاملونبالتخلص اآلمن من خملف

 أن األمــر قــد يعــود لــشركة جتاريــة، واعتقــدواهم مل يــدركوا ســبب وجــود مخــس حاويــات فقــط يف مبــىن كليــتهم، لكــن

إن العبارات اليت تكررت طوال . حتاول تطبيق فكرة خاصة ا، أو ملؤسسة تم بأعمال التنظيف واخلدمات العامة

هم حلالــة القــصور حيــال وســائل اإلعــالم فــرتة الفحــص، علــى لــسان الطلبــة تؤكــد علــى درجــة النقــد احلــاد مــن جــانب

فـــاملرة األوىل الـــيت يـــستمعون فيهـــا إىل رســـائل إعالميـــة متخصـــصة بـــشأن بيئـــي كانـــت خـــالل التجربـــة، الـــيت . احملليـــة

دفعتهم للبحث عن وجود هذه القضية يف الصحف والقنوات اإلذاعية والتلفزيونية احملليـة واملواقـع اإللكرتونيـة ذائعـة 

غياب البيئة من وسائل اإلعالم، اليت تتحدث عـن كـل شـيء، وتتجاهـل "تطور إىل نقد متثل يف  الصيت، وهو ما 

  ".البيئة، ألسباب غري مفهومة

   كخالصة أولية، ميكن اخلروج، وبعد حتليل املفردات األكثر حضوراً يف اإلجابات، واليت متثلت يف الربط الواضح 

امعـة مـن جهــة، ونقـدهم للتغييــب الـذي متارسـه وســائل اإلعـالم احملليــة بـني الرسـائل اإلعالميــة الـيت شــاهدوها يف اجل

للبيئة من جهة ثانية، يؤكد احلاجة املاسة إىل ضرورة التعمق يف قياس دور وسائل اإلعالم يف تطوير الوعي البيئي يف 

  . سلوكاتمع، وفحص مدى األثر الذي ُميكن هلذه الوسائل أن تلعبه لغرض حتويل رسائل التوعية إىل



 95
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    منذ األيـام األوىل للحملـة اإلعالميـة، والـشروع يف نـشر الرسـائل املتخصـصة يف صـفوف الطلبـة، أطلـق الباحـث 

 وســيلة حاضــرة يف واعتبارهــا بــني الــشباب، النتــشارها، نظــراً "الفــيس بــوك"صــفحة عــرب موقــع التواصــل االجتمــاعي

الفكرة  :" جاء يف تعريف الصفحةمما، و "دراسة أكادميية: حنو بريزيت جامعة صديقة للبيئة" وكان عنواا . اجلامعة

وقد وضعت بالتنسيق . دف بشكل أساسي للمسامهة يف حتويل جامعتنا إىل مكان صديق للبيئة  حبث أكادميي،

وأوضـحت علـى كـل حاويـة . وائرهـا املختلفـةموقعـاً يف الكليـات ود) 19(مع دائرة اخلدمات حاويات للنفايات يف 

عبــارة تظهــر مــا جيــب أن نــضعه فيهــا، فهنــاك واحــدة للــورق، وأخــرى للبالســتيك، وثالثــة للزجــاج، وجبانبهــا حاويــة 

وأرجو شاكراً وضع النفايات . وخامسة للمعدن) ي بقايا األطعمة والقشور واملواد القابلة للتحللوه(للمواد العضوية

  ). اموعة عرب الفيس بوكصفحة."(مكنة املخصص هلاحسب نوعها يف األ

نـضم إىل الـصفحة العديـد مـن الطلبـة يف اجلامعـة ومـن جامعـات حمليـة كالقـدس املفتوحـة، اومنذ األيام األوىل       

يــة، واألقــصى، واألزهــر، والنجــاح، واجلامعــة العربيــة األمريكيــة، واخلليــل، واإلســالمية، وعربيــة مثــل الريمــوك، واألردن

كما .   وبعض خرجيي بريزيت.  أكتوبر، وجامعة املدينة العاملية6ودمشق، واللبنانية يف بريوت، واملنصورة يف مصر، و

اإلعـــالم البيئـــي يف الفكـــر العـــريب، و : يـــات ومؤســـسات جمتمـــع مـــدين كجمعإعالميـــونســـاهم يف نقاشـــاا التفاعليـــة 

 مــن ســوريا وليبيــا والعــراق ومــصر وتــونس والعربيــة الـــسعودية ، وهيئــات وأفــراداجلزائريــةفلــسطني، واإلعــالم واتمــع 

، أغلـبهم مـن طلبـة اجلامعـة )خـالل فـرتة الرسـالة(  أعـضاء710  و780 مغرتبني، وتذبذب العدد بـني ينينيوفلسط

   .ةالذين استمروا يف التفاعل ومتابعة املوقع حىت بعد االنتهاء من مرحلة الدراسة الثانيعاملني، وبعض املوظفني وال

 طالبـاً علـى 75الـيت تـشكلت مـن " جمموعـات الفحـص"     لقد عرضت الصفحة نتـائج النقاشـات التفاعليـة مـع 

مــدار ثالثــة أشــهر، كمــا نــشرت فيهــا اإلعالنــات والرســائل، والــدعوات إىل تنظــيم أنــشطة تطوعيــة، وتنفيــذ محــالت 

كالنـدوات وعـروض األفـالم ومحـالت إيـصال تعريفية بالرسالة وفكرا، وعرضت صور األنشطة املختلفة اليت جـرت  

مدى :   الرأي السريعة، على غراراستطالعاتالرسائل للطلبة شفهياً داخل احلرم اجلامعي، ونشرت فيها العديد من 
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االستعداد للتطوع يف قضايا البيئة داخل اجلامعة، وفعالية املؤمترات البيئية، وأفضل الطرق لنشر التوعية اخلضراء من 

  .تها، وأسباب تراجع الوعي البيئي، وصورة اإلعالم البيئي يف بالدناحيث توقي

). رتــاج( الــيت وجهــت عــرب موقــع الرســائلواحتــوت الــصفحة علــى أخبــار بيئيــة مــن فلــسطني، وأعــادت نــشر       

وســــلطت الــــضوء علــــى أفكــــار . ونقلــــت رســــائل إىل اهليئــــات احملليــــة املــــسؤولة عــــن جــــودة البيئــــة واالقتــــصاد الــــوطين

وساهم الطلبة يف العديـد مـن املـشاركات واالقرتاحـات، ونـشروا صـوراً، ومبـادرات . ادرات ونقاشات بيئية للطلبةومب

تتحدث عـن سـبل النهـوض بواقـع اجلامعـة البيئـي، ودعـوات أخـرى إلطـالق تـصاميم صـديقة للبيئـة داخـل اجلامعـة، 

  .ستهلكة وتذهب إىل مكبات النفاياتمن مواد مُ 

عــشرات الـردود التفاعليـة يوميــاً بـني طلبـة اجلامعــة يف هـذا املوقـع، مثلمــا نـشر إعالنـات لــه يف      وسـّجل الباحـث 

واسـتطاعت املناقـشات أن تعـرب عـن اجلـو . بوابة اجلامعة، ومواقع أخرى يشاهدها ويتصفحها ويتفاعـل معهـا الطلبـة

خاصـة، موضـوعاً للنقـاش ألول مـرة  قضية البيئة بعامـة، وفـرز النفايـات بـشكل وأصبحتالعام الذي رافق التجربة، 

واستطاع الباحث أن يـصل إىل جمموعـات مـن الطلبـة املهتمـني بالبيئـة مـن .  املستوى وذه الطريقةذايف اجلامعة، 

منهم يف تنفيذ محالت التوعية امليدانية، واهتم آخرون بالدعوات واملبادرات، ووثق 23خالل الصفحة، وقد ساعد 

  .حدى طالبات اإلعالم كمادة ملشروع حبثي إاختاراعالم التجربة تلفزيونياً مرتني، كما مركز تطوير اإلمتدربو 

    واســتمر التفاعــل مــع الطلبــة، حــىت بعــد انتهــاء املرحلــة الثانيــة مــن الدراســة يف اخلــامس عــشر مــن كــانون األول، 

لنقـــاش، يف االعتمـــاد علـــى  جمموعـــات اواســـتمرتوواصـــل املهتمـــون واملتطوعـــون تبـــادل وجهـــات نظـــرهم املختلفـــة، 

وشكلت الصفحة التفاعلية سابقة، يف كوا ترفع شعاراً بيئيـاً، وال . الصفحة كواحدة من طرق التفاعل مع التجربة

 الـصفحة حبـد ذاــا اعتبـاروميكـن . تتحـدث عـن شـؤون طالبيـة معتـادة، يطغـى عليهـا اجلانــب الـسياسي واالنتخـايب

مثلمــا كانــت أحــد املــصادر الــيت نقلــت الرســائل .  نقلتهــا فكــرة الدراســة وفرضــيتهاواحــدة مــن النتــائج اإلجيابيــة، الــيت

  .البيئية إىل الطلبة
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      اشـــتملت الرســـائل اإلعالميـــة علـــى محـــالت للتوعيـــة املباشـــرة الـــيت ســـعت إىل إيـــصال الرســـائل البيئـــة للدراســـة 

واشتمل احليز املكاين للجوالت احلرم اجلامعي بساحاته، ومماراته، . ن البيئيللطلبة، وفتح حوارات معهم حول الشأ

وخمتــــربات احلاســــوب والفيزيــــاء والكيميــــاء، ومــــشاغل اهلندســــة، واملكتبــــة، وقاعــــات التــــدريس وخباصــــة ذات القــــدرة 

 احملاضــرة، أو عنــد ، قبــل بــدءوم، واهلندســة، والتجــارة، واآلدابالعلــ: االســتيعابية الكبــرية منهــا، وخباصــة يف كليــات

االنتهـاء منهـا، وقاعـات الكافترييـا، واالحتفـاالت الطالبيـة للكتـل املختلفـة، ومواقـف الـسيارات عنـد بوابـة اجلامعــة، 

ولــضمان جهــد . وخــالل محــالت التطــوع الــيت كانــت تنظمهــا عمــادة شــؤون الطلبــة، والقاعــات املخصــصة للدراســة

طالبـــاً وطالبــــة ) 15( العمـــل التطـــوعي غــــادة العمـــري، وًدرب منـــسق ومـــنظم ومجــــاعي، اســـتعان الباحـــث مبــــسؤولة

، وكانـت الرســالة الـشفهية الــيت جـرى  إيــصاهلا "جمموعــات الفحـص"ملـساعدة يف اجلـوالت، وبعــضهم كـان جــزءا مـن

 للطلبة، خمتصرة، ومركزة، وتركت جماًال للحوار بني املرسل واملستقبل، وسألته أوال عن  مشاهدته أو مساعه أو معرفته

أفـضل الرسـائل الـيت يعتقـد . مبوضوع احلاويات، والرسائل اإلعالمية، وموقفه من عملية الفرز، وهل التـزم ـا أم ال؟

ويف اية احلديث ومساع مالحظام كانت تُعطى هلم ورقة بفكرة الرسالة، فيها . أا أكثر تأثرياً للوصول إىل الطلبة

  . جامعة صديقة للبيئةام إىل جهود حتويل بريزيت إىلمدعوة لالنض

 وقــد اســتقبل معظــم الطلبــة، الرســائل الــشفهية باإلجيــاب والتفاعــل، مــع بعــض االســتثناءات القليلــة والتعليقــات     

 آالف طالب طالبة، وجرت احلملة 3000حنوت منهم، من أصل االيت تنم عن غياب الوعي والفكر البيئي للعشر 

الـسابع عـشر مـن أيلـول، والتاسـع عـشر : خـالل)  ساعة28( ، ومبجوع ساعات يومياً سبعخالل أربعة أيام بواقع  

واستطاعت احلملة الوصول إىل . من تشرين األول، والسادس والعشرين من تشرين الثاين، والثالث من كانون األول

، "دليـل األسـرة صـديقة البيئـة"ة، ووزعـت علـى قـسم مـنهم نـسًخا مـن يعدد كبري من الطلبة، ونقلت هلم رسائل بيئ

الــذي أصــدرته ســلطة جـــودة البيئــة علــى ورق ُمعــاد تـــصنيعه، وأقــالم حــرب مــن ورق مقـــوى ومــواد بالســتيكية ُمعـــاد 

تـــصنيعها، وحقائـــب يدويـــة مـــن القمـــاش لتقيـــل اســـتخدام األكيـــاس البالســـتكية، صـــممها الـــس املـــشرتك إلدارة 
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، "الفــيس بـــوك"م إىل اموعــة التفاعليـــة عــربكمــا طُلــب مـــنهم االنــضما. النفايــات الــصلبة مبحافظــة رام اهللا والبـــرية

  .وإيصال فكرة االلتزام بفرز النفايات، واالهتمام بالشأن البيئي إىل زمالئه

  "قة البيئةيدليل األسرة صد" -7.3

  500يئتهـا األصـلية وورقـه املًعـاد تـدويره، و200" دليل األسرة صديقة البيئـة"نسخة من 700    وزّع الباحث 

 صفحة، ويتضمن تثقيفـاً حـول بيئيـاً حـول 28 ويقع يف ،2010والدليل الصادر عام . مطبوعة عنهنسخة أخرى 

مثلمــا يــشمل جــدوًال . ، والطاقــة، واحلديقــة املنزليــةة العادمــ، وامليــاهالعديــد مــن القــضايا، كالنفايــات املنزليــة، وامليــاه

يـشرح "و. اويـة تـشكل خطـراً علـى اإلنـسان والبيئـة مـواد كيماستخداملبدائل منزلية رفيقة بالصحة والبيئة، بدًال من 

مكنة للحفـاظ علـى بيئتنـا، والعمـل علـى تقليـل أشـكال التلـوث املمكنـة ُـ الدليل، وبشكل مباشر، ومبسط الطرق امل

  ." بشكل يضمن احلفاظ على البيئةو يف حياتنا اليومية، من خالل ممارسات صديقة للبيئة، 

ه إىل زمالئـه يف اجلامعـة، لتعميمـه علـى أوسـع ، يطلبون ممن يقرأ الـدليل، أن ميـررّ      وكان الباحث واملتطوعون معه

نطاق ممكن، وترك الباحث نسخاً منه، يف مقر جملس الطلبة، واملكتبات، والعيادة؛ لضمان تعّرض املزيد من الطلبة 

  .له، ومعرفه احلقائق الواردة فيه، يف حماولة أخرى لرفع الوعي البيئي

  فيلم بيئيلات وعروض محاضر  -8.3

طالبة وطالبة من  ) 50( لـيبية إعالمية متخصصة، كان من ضمنها عقد حماضرة تدر أنشطة      نفّذ الباحث أربع 

ــــة علــــى إعــــادة اســــتخدام املــــواد الورقيــــة  ــــات اجلامعــــة املختلفــــة، يف التاســــع والعــــشرين اشــــتملت مترينــــات عملي كلي

ـــا اليوميـــة، بالتعـــاو  ن مـــع جملـــس املـــشرتك إلدارة النفايـــات الـــصلبة يف حمافظـــة رام اهللا والبـــرية، والبالســـتيكية يف حياتن

قـــدمت خـــالل مـــسؤولة التوعيـــة والتثقيـــف رزان عـــوض مترينـــاً إلعـــادة اســـتخدام أوراق اجلرائـــد، واألكيـــاس والعبـــوات 

الهتمام بالبيئة، البالستيكية، يف مصنوعات وأشكال مجالية، ختفف من تراكم النفايات، وتنقل إىل الطلبة رسالة با

  .ونقل الباحث تعريفاً بفكرة دراسته للمشاركني، كما وزع عليهم دليًال مبسطاً لصداقة البيئة. واحلفاظ عليها
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 مـرات، والـذي يتحـدث سـت، "مـسؤوليتنا تجـاه كوكبنـا"      فيما عـرض الباحـث موعـات طالبيـة أخـرى فـيلم

ة للطلبة، وتدريبهم على صناعة ي وجتربتها يف نقل فكرة الرتبية البيئعن طالب مدرسة الفرندز  األساسية يف رام اهللا،

، وتقليل استخدام املواد البالستيكية والورقية، وحتوهلم إىل مؤثرين على سلوك ذويهم، )الكمبوست(األمسدة الطبيعية

يئــة نظيفــة يف املدينــة، وانتقــاهلم إىل بلديــة رام اهللا، واقــرتاحهم علــى مــسؤوليها، العديــد مــن األفكــار للحفــاظ علــى ب

 األوىل للحملــة بدايــة أيلــول، ويف منتــصف تــشرين أليــاماوجــرت العــروض خــالل .  النفايــات، وفرزهــاإنتــاجوتقليــل 

( ةالفيلميـاألول، وبعد إجازة عيد األضحى يف تشرين الثاين وبداية كانون األول، ووصل عدد الـذين حـضروا املـادة 

 هتـلوختلّ العلـوم، واهلندسـة، واآلداب، أعقبـه نقـاش قـصري معهـم، : عـة املختلفـةطالباً وطالبة من كليـات اجلام) 213

الدعوة إىل املزيد من االلتزام ببيئة نظيفة يف اجلامعة، وفرز النفايات، وطلب الباحث من الذين شـاهدوا الفـيلم، أن 

  .يتحدثوا عنه لزمالئهم، يف حماولة أخرى لنشر الوعي البيئي

لــضمان مــشاهدته مــن ) يوتيــوب( ل صــفحة اموعــة يف الفــيس بــوك نقــًال عــن موقــع  كمــا جــرى نــشره مــن خــال

  .جانب أكرب عدد ممكن من الطلبة، الذين مل تتح هلم فرصة متابعته ضمن احلملة اإلعالمية داخل اجلامعة

  تجارب بيئية مدرسية مماثلة-9.3

 الطلبة التزموا بالفرز، وبتصنيف ، أنننيأوضحت التجارب اليت أجراها الباحث يف ثالث مدارس مبحافظة ج      

 بوضـــع احلاويـــات األوىليف املدرســـة تعلّـــق :  يف التنفيـــذهختيـــار مت ا النفايـــات، بـــالرغم مـــن اخـــتالف األســـلوب الـــذي

 
ُ
ويف املدرسـة الثانيـة، وضـع الباحـث  .التالميـذ تفـسري معـىن مـا يـشاهدونه، وطُلـب مـن ءدون التدخل يف شيلونة امل

 . هلم عن الغـرض واهلـدف مـن التجربـةدخل، وراقبها يف األسبوع األول، ويف األسبوع الثاين حتّدثاحلاويات دون ت

أما التجربة الثالثة، فقد سبق الباحث وضع احلاويات بعرض سـريع للفكـرة، مـن خـالل رسـوم وملـصقات، ورسـائل 

  .ية مصغرة للطلبة عن فكرة التدويرإعالم

املعلمني أعجبوا بالتجربة، وقرروا تعميمها على باقي الصفوف، وإدخاهلا ضمن إدارات املدارس والطلبة و إن        

 الرتبوية، لنقل األفكار البيئية إىل الطلبة، وحتويل مدارسهم إىل أمكنة صديقة للبيئة، ومنحهم فرصـة عمليـة التعاليم
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لطلبــة إىل تــشكيل جلنــة ، وقــد دعــا الباحــث ا"الــصحة والبيئــة" لتطبيــق مــا يتعلمونــه مــن علــوم نظريــة ضــمن منهــاج

ة منتخبـــة مـــن بيـــنهم، للمـــساعدة يف الـــرتويج لفكـــرة البيئـــة ونظافتهـــا، وفـــرز النفايـــات، واحلـــديث عـــن يـــة وبيئيصـــح

  .التدوير، وإعادة االستخدام، وجتنب املمارسات البيئية اخلاطئة داخل املدرسة وخارجها

احملافظــة :" ، والــيت عّرفــت البيئــة بــــ الــصغارض الطلبــةوالالفــت يف التجــارب الــثالث، العبــارات الــيت أطلقهــا بعــ      

التوقف عن تدمري كل " ، "وضع كل شيء يف مكانه"، و"كل شيء يف الدنيا" ، و"صنيعإعادة الت"، و"على املوارد

مـــا فـــوق األرض ومـــا يف باطنهـــا، ومـــا ينـــزل "، "وتـــدمرياحليـــاة دون تلويـــث " ، "حـــب الطبيعـــة"، و"مـــا هـــو أخـــضر

والــيت تُـدّلل علــى مــستوى الـوعي، الــذي يتمتـع بــه هـؤالء الطلبــة، رغــم ." م إنتـاج نفايــات، أو حرقهـاعــد"، و"عليهـا

فقــد نفــذوا محــالت يف املدرســة لتعريــف ســائر . صــغر ســنهم، واحلمــاس الكبــري الــذي تــوفر لــديهم، لاللتــزام بالتجربــة

ت، وأمهيـــة تـــصنع األمســـدة العـــضوية، الـــصفوف بالتجربـــة، وبأمهيـــة احلفـــاظ علـــى البيئـــة، واهلـــدف مـــن تـــدوير النفايـــا

  .خصوصاً يف حمافظة جنني، اليت ُتضم مساحات واسعة من األراضي الزراعية

  فريقياإ مقارنة مع واقع جامعة كيب تاون في جنوب – 10.3

 Cape بني فكرة التجربة اليت أطلقها لفرز النفايات، والوضع القائم يف جامعة كيب تاون ةاملقارناتضح من       

Town عثمان شركس، والصورة واملُعطيات األخرى اليت .  إفريقيا، من خالل مشاهدات املشرف دجبنوب

إدارة اجلامعة تضع أربع حاويات املرحلة الثانية من التجربة، أن مجعها خالل فرتة زيارته القصرية إليها، خالل 

رابعة ُخمصصة للمواد األخرى اليت ال تتم عملية الورق، والبالستيك، واملعادن، فيما ال: بأشكال وألوان خمتلفة لفرز

شرف إىل الباحث، وبالصور املُوثّقة واليت ستُ . تدوير هلا
ُ
ظهر مناذج منها يف وقد أظهرت املشاهدات اليت نقلها امل

ت اية الرسالة، أن الطلبة ال يلتزمون بالفرز، فيضعون الزجاج واملعدن يف حاويات الورق، كما يلقون على النفايا

  .على األرض، جبانب احلاويات
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  عرض ونتائج: ستبانة اإل-10.3

  )4(جدول رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس

  %40.7  163  ذكر

  %59.3  237  أنثى

  %100.0  400  اموع

  

الطالبـــات خـــالل مجـــع بيانـــات االســـتمارة ؛ كـــون )59,3(ويُفـــسر الباحـــث ارتفـــاع نـــسبة اإلنـــاث يف العينـــة        

مـــن طلبـــة اجلامعـــة، وفـــق إحـــصائية دائـــرة  % 59,45 وهـــن يـــشكلن أيـــضااملطلوبـــة، ُكـــن األكثـــر جتاوبـــاً وجديـــة،

دقيقة يف بعض )  25( أن منحن االستبانة وقتاً أطول لتعبئتها، فقد احتاجت منهن وقتاً زاد على كما. التسجيل

كان فحتاجته تعبئة االستمارة اأما الطلبة الذكور، فإن أعلى وقت . يقة يف معظمهادق) 20(احلاالت، ومل يقل عن

حــول املعلومــات الشخــصية كــاجلنس والكليــة، ) 7(دقيقــة، مــع أن األســئلة كــان عــددها ) 11( دقيقــة، وأقلــه 16

  . سؤاًال، وتعمد الباحث تكرار سؤال؛ لغاية فحص دقة اإلجابة ومدى تركيز املبحوثني52و

  )5(رقم جدول 

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الكلية

  النسبة المئوية  التكرار  الكلية

  %15.8  63  كلية اآلداب

  %11.8  47  كلية العلوم

  %16.0  64  كلية اهلندسة
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  %6.5  26  تكنولوجيا املعلوماتكلية 

  %26.8  107  واالقتصادالتجارة 

  %10.0  40  احلقوق واإلدارة العامة

  %7.0  28  ةهن الصحية املساندالتمريض وامل

  %6.3  25  الرتبية

  %100.0  400  اموع

 أثبتت عدم  القبلية      وقد اختار الباحث الرتكيز يف العينة على طلبة كلية التجارة واالقتصاد، كون نتائج التجربة

، وبـالرغم مـن )26(كما أن طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات، وعددهم. التزامهم بشكل الفت يف عملية التصنيف

ا املركزيـة، ويف سـاحات يـعدم وجود حاويات يف مبىن كليتهم، إال أن ظهورهم يف العينة جـاء لتواجـدهم يف الكافتري 

  .جرى مجع البيانات على فرتات خمتلفةو اجلامعة،  

:  النحــووتــشري األرقــام الفعليــة إلحــصاءات اجلامعــة أن ترتيــب كليــات اجلامعــة مــن حيــث احلجــم، هــو علــى        

أمـا يف العينـة، فقـد كـان التوزيـع مـن . مث الرتبيـة، فـالتمريضتـصاد، اهلندسـة، احلقـوق، العلـوم، اآلداب، التجـارة واالق

  .التجارة واالقتصاد، اهلندسة، اآلداب، العلوم، احلقوق، التمريض، تكنولوجيا املعلومات، مث الرتبية: حيث التكرار

  )6(جدول رقم 

  راسة حسب متغير المستوى الدراسيتوزيع أفراد عينة الد

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى الدراسي

  %18.5  74  السنة األوىل

  %22.0  88  الثانية

  %27.3  109  الثالثة

  %29.8  119  الرابعة

  %2.5  10  السنة اخلامسة

  %100.0  400  اموع
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الباحث الحظ عدم تعامل الكثري منهم باجلدية  السنوات الدراسية ألفراد العينة، إال أن تفاوتبالرغم من        و 

ومع ذلك، وكاستنتاج عام، فـإن االسـتمارة  . املطلوبة مع األسئلة، فأضطر لتغيريهم مرة ثانية، و إسقاط استمارام

 موضــوعية، فهــؤالء يف العــادة يتعرضــون للكثــري مــن األحبــاث ســعراتكوســيلة حبــث، علــى طلبــة جــامعيني، يــشوا 

فحص توجهام، كما تصادفهم خالل الفصل الدراسي الواحد، فرصة للظهور يف أكثـر مـن اسـتمارة النظرية اليت ت

كمـا أن أوقـات فـراغهم يف العـادة تكـون . حبثيـة يف موضـوع خمتلـف، وبعـضها ذات طـابع جتـاري وتـسويقي ودعـائي

فيــذ أنــشطة طالبيــة، أو  ألغــراض دراســية، وآخــرون لغايــات تنــاول وجبــات غذائيــة، أو تنيــستثمرهاقليلــة، وبعــضهم 

مــا يــنعكس بالتــايل، علــى دقــة البيانــات الــيت ُمتــنح مــن جــانبهم؛ لــسرعة . هــا، أو حملادثــة زمــالء الدراســةفياملــشاركة 

ومع كل هذا، وغـريه مـن فجـوات، فـإن االسـتمارة، كانـت وسـيلة مـساندة للدراسـة، ومل تعتمـد . اإلدالء باملعلومات

يـــسرة،  أيــضا يف الطبيعـــة الـــيت فرضــت فيهـــا عمليـــة اختيــار العينـــة املتُ لمتثّـــعليهــا بـــشكل ُمطلـــق؛ لــسبب موضـــوعي، 

  .  سابقاً ذكرناوليست العشوائية البسيطة املنتظمة؛ لعدم وجود احلاويات يف كل ركن يف اجلامعة، كما 

  

  )7(جدول رقم

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن

  النسبة المئوية  التكرار  مكان السكن

  %36.8  147  مدينة

  %17.8  71  بلدة

  %41.3  165  قرية

  %4.3  17  خميم

  %100.0  400  اموع
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  )8(جدول رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التدخين

  النسبة المئوية  التكرار  مدخن

  %29.3  117  نعم

  %70.8  283  ال

  %100.0  400  اموع

       

 تبـدو متدنيــة، إال أن ذلـك يُفــسر، بارتفـاع نــسبة اإلنـاث يف العينــة، وهـن أقــل وبـالرغم مـن أن نــسبة املـدخنني، قــد 

أمــا الثــاين، فرمبــا يعــود إىل عــدم إعطــاء املبحــوثني الــذكور إجابــات دقيقــة حــول هــذه اجلزيئيــة، . تــدخيناً مــن الرجــال

ا يف إجابــام مــن املبحــوثني، الــذين أفــادو ) 26( والالفــت أن الباحــث قــد دون وجــود علــب ســجائر ووالعــات مــع

  !أم غري مدخنني

  

  )9(جدول رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي لألب

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى التعليمي لألب

  %12.8  51  أقل من ثانوي

  %24.8  99  ثانوي

  %49.3  197  الدرجة اجلامعية األوىل

  %13.3  53  غري ذلك

  %100.0  400  اموع
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  )10(جدول رقم 

  أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي لألمتوزيع 

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى التعليمي لألم

  %16.3  65  أقل من ثانوي

  %36.3  145  ثانوي

  %41.3  165  الدرجة اجلامعية األوىل

  %6.3  25  غري ذلك

  %100.0  400  اموع

  

  )11(جدول رقم 

  راد عينة الدراسة حسب متغير دخل األسرة الشهريأفتوزيع 

  النسبة المئوية  التكرار   اإلسرائيليدخل األسرة الشهري بالشيقل

  %11.3  45  1499-1000من 

1500 - 1999  47  11.8%  

2000 – 2499  76  19.0%  

2500 – 2999  43  10.8%  

  %47.3  189   فأكثر3000

  %100.0  400  اموع

الباحـث علـى بيانـات عديـدة ربطهـا مبتغـريات الدراسـة، وفحـص عالقاـا وصـالا بـاجلنس، لقد حصل            

. والكليـــة، ومكــــان الــــسكن، واملــــستوى الدراســــي، والتــــدخني، ومـــستوى تعلــــيم الوالــــدين، ودخــــل األســــرة الــــشهري

ليـل والنقـاش، وعـدم وسيعرض تلخيـصاً مكثفـاً لنتـائج األسـئلة األكثـر التـصاقاً بفرضـيات الدراسـة مـع أغنائهـا بالتح

 .إسقاط األسئلة األخرى
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إـــم عرفـــوا بفـــضل : مـــن املبحـــوثني بـــأم موافقـــون جـــًدا علـــى الفقـــرة األوىل، والـــيت تقـــول % 7,8      وقــد أفـــاد 

 ال ألــم% 21أــم موافقــون جــداً عليهــا، وقــال % 22,8فيمــا ذكــر . وســائل اإلعــالم أن بيئــة فلــسطني نظيفــة

إـم يعارضـون القـول بـأن معـرفتهم بفلــسطني % 36,5وسـائل اإلعـالم والبيئيـة، فيمــا قـال عـن العالقـة بـني عرفـوني

  %.12 بشكل أكرب التوجهنظيفة جاء من خالل وسائل اإلعالم، وعارض هذا 

أــم صــاروا الــيت تقــول ستــشف مــن هــذا الــسؤال أن طلبــة كليــة التمــريض كــانوا األقــل موافقــة علــى الفقــرة        ويُ 

أما طلبة كلية التجارة واالقتصاد فكانوا األكثر موافقة . سائل اإلعالم أن فلسطني ذات بيئة نظيفةيعرفون بفضل و 

ما قـد يُفـسر بتـأثر وعـي الطلبـة البيئـي بتخصـصهم، فكلمـا قـل اقـرتام مـن القـضايا العلميـة . 58,7عليها، بنسبة 

مـن اإلنـاث عارضـن هـذه العبـارة، مقابـل %  30,8 نإكمـا . واحلياتيـة، زادت الفجـوة يف املعرفـة واالهتمـام البيئـي

  . اإلناث أكثر متابعة واهتماماً بقضايا البيئة من نظائرهن الذكورأنمن الذكور، وهذا يكشف % 17,8

من أفراد العينية أم يعرفون بشكل كبري بفـضل الرسـائل اإلعالميـة الـيت شـاهدوها أن بيئـة   % 11,5       وقال 

ــــسبة % 17,3علــــى الفقــــرة، فيمــــا قــــال % 53جــــامعتهم نظيفــــة، ووافــــق  % 12,8إــــم ال يــــدرون، وجــــاءت ن

  . عارضتها جًدا4,5لتعارضها، مقابل 

من الطلبة دللوا يف إجابـام علـى تـأثرهم بالرسـائل اإلعالميـة، الـيت % 64,5     وتؤكد هذه اإلجابات، أن نسبة

 إىل تتبـع، وتـدقيق، وقـد تعطـي مؤشـراً لـضرورة وهـي نـسبة حتتـاج. التطبيقـينشرت خالل املرحلة الثانية من البحث 

  . من اإلعالم يف تطوير الوعي البيئي، داخل احلرم اجلامعياالستفادة

، وقـال "رتـاج"من املبحوثني، أن أكثر ما تأثرت به من رسائل بيئية، ما وصـلهم علـى صـفحة % 7,3      وقال 

عارضـــوا % 9,5تأثر ــذا الــنمط مــن اإلعــالن، ونفـــوا الـــ%  24,3أــم تــأثروا ــذه الرســائل، مقابــل % 32,5

  .رونأكدوا أم ال يدّ % 26,5أما ". رتاج"بشكل أكرب فكرة أم تأثروا بإعالنات 
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ليست وسيلة مؤثرة يف اجلامعة، بشكل قطعي، رغـم اتـساع انتـشار مـن " رتاج" صفحة     وُتّدلل هذه النتائج، أن

تـــابعون ســـوى مـــا خيـــصهم مـــن رســـائل أكادمييـــة، ومتابعـــة التـــسجيل، تـــصل إليـــه مـــن طلبـــة، الـــذين أكـــدوا أـــم ال ي

  .والشؤون املالية

 جداً بالرسائل البيئية اليت جاءت على شكل إعالنـات وملـصقات تأثروامن املستطلعني، أن  % 10,3وذكر     

 الفقــرة مبــدى تــأثرهم، وعــارض هــذه% 18,3يف حــني مل يــدر .  ــاتــأثرواأــم % 43داخــل اجلامعــة، فيمــا قــال 

والنتيجة على هذا النحو منطقية؛ لسبب أن طلبة اجلامعة %. 4.3من أفراد العينة، فيما عارضها جداً % 24,3

معتــادون علــى متابعــة اإلعالنــات املكتوبــة، ملراقبــة الــشؤون الطالبيــة واحلزبيــة، بــالرغم مــن انتــشار وســائل تكنولوجيــا 

  .أخرى

جـــداً بالرســـائل البيئيـــة الـــيت قُـــّدمت خـــالل احملاضـــرات أو النـــدوات داخـــل تـــأثروا %  11شري النتـــائج إىل أن     وتُـــ

، %29,5إم ال يـدرون، بينمـا عارضـها % 21ا بشكل أقل، ووردت إجابات  % 30,3اجلامعة، فيما تأثر 

 على هذا النمط يف اعتادواوميكن إرجاع سبب التأثر بأسلوب احملاضرات إىل كون الطلبة %. 8,3وعارضها جداً 

  .إيصال األفكار واملعلومات، متأثرين به من احملاضرات اليت يستمعون إليها، وتعتربا جزءاً من حيام األكادميية

مــن أفـراد العينــة أـم تــأثروا جـداً بالرســائل البيئيــة الـيت عرفوهــا مـن الباحــث مباشـرة، فيمــا وافــق  % 9,3     وقـال 

مـــن % 4وعارضـــه جـــداً % 22,8، وعـــارض ذلـــك بـــأم ال يـــدرون% 26,8 علـــى ذلـــك، بينمـــا صـــرح 37,3

إن النسبة األكرب من الطلبة، دعمت فكرة اإلعالنات الشخصية، اليت أطلقها الباحث؛ ألا تتـيح هامـشاً . الطلبة

  .للحوار، والتفاعل بني الباحث واملبحوث، وميكن أن تولد أفكارًا جديدة

الــيت وصــلتهم مــن خــالل الــدليل صــديق البيئــة، الــذي وزعــه       ودعــم أكثريــة مــن املبحــوثني أن الرســائل البيئيــة 

إـــم تـــأثروا بـــه، وأكـــد % 32ا بـــه، فيمـــا ذكـــر إن تـــأثروا جـــدً % 6,3الباحـــث باجلامعـــة أثـــر علـــيهم كثـــرياً، فقـــال 

وهــي نتــائج منطقيــة،  . يعارضــون جــداً % 7,3أــم يعارضــون، مقابــل % 24,8أنــه ال رأي هلــم، وقــال % 29,8
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، والبـــاقي نـــسخاً مـــصورة عـــن الـــدليل ) علـــى ورق معـــاد تـــدويره200(  دلـــيًال يف اجلامعـــة700حـــث وزّع اكـــون الب

   .األصلي

، الـيت أطلقهـا الباحـث، أثـر علـيهم "الفـيس بـوك"إن الرسائل البيئية اليت تابعوها عـرب صـفحات% 9.5وقال       

أــم مل % 26,5يمــا ذكــر أــم ال يــدرون، ف  20,5%ــا، بنــسبة اقــل، وذكــر تــأثرواأكــدوا % 36جــداً، مقابــل

؛ الرســائلولعــل االرتفــاع يف عــدد املتــأثرين ــذه التقنيــة مــن أشــكال . مل يتــأثروا ــا جــًدا %7,5أثروا ــا، مقابــل تــي

يعــود لــسببها التفـــاعلي، وقــدرة الطلبــة التعبـــري عــن آرائهــم، ونـــشرها، وإطــالق أفكــار، وتقـــدمي مقرتحــات، وهــو مـــا 

  ).دراسة أكادميية: زيت جامعة صديقة للبيئةحنو بري ( عليفعل يف املوقع التفاأنعكس بال

إـــا توافـــق جـــداً علـــى أن الرســـائل البيئيـــة  الـــيت عرفتهـــا مـــن مـــشاهدة األفـــالم حـــول % 9,8      وأشـــارت نـــسبة 

%  25,8ومــع أن .  ــذا األســلوبتــأثرواذكــروا أــم %  27املوضــوع داخــل اجلامعــة، هــي األكثــر تــأثرياً، مقابــل 

عارضــــت ذلـــك بــــشكل كبــــري،  % 29,8ا ال تـــدري عــــن حجــــم تـــأثري األشــــكال املرئيـــة هــــذه، إال أن قالـــت بأــــ

  . عارضته% 7,8و

تأثروا ا، وأشار % 27إم تأثروا جداً بالرسائل البيئية  اليت عرفوها عرب الكتل الطالبية، مقابل % 8وقال       

 % 7.8ك، ومعارضـة بـشكل أكـرب مـن قبــل إىل معارضـة ذلــ% 29,8أـم ال يـدرون، يف حـني أشـار % 25,8

مــن املبحــوثني، وتــشري النــسبة املرتفعــة ملوافقــة هــذا التوجــه، أن الطلبــة اعتــادوا علــى مســاع الكتــل الطالبيــة، خبطابــات 

 يف نقــل رســائل بيئيــة يف املــستقبل، إذا مــا أيــضاالــسياسية، ودعايتهــا االنتخابيــة، وهــي مؤهلــة ألن تلعــب دوراً أكــرب 

  .عة مواصلة التحرك حنو فكرة صداقة البيئة، ومراعاا بشكل الفتقررت اجلام

 بالبيئـة بـشكل كبـري جـداً، مقابـل يهتمـونإن مشاهدم لرسائل بيئية يف وسائل اإلعالم جيعلهـم % 22     وأفاد 

لذلك بشكل كبري % 2لذلك، ومعارضة % 15,5، ومعارضة %14,8هلذا التوجه، مع حتفظ %  45,8دعم 

النسبة املرتفعة اليت دعمت هذا السؤال تؤكد التحليل الذي قّدمه الباحث، من أن وسائل اإلعالم ميكنها إن . جداً 

  .ساهم يف رفع الوعي البيئي، لو قامت بدورهاأن تُ 
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ـــا يهـــتم بالبيئـــة، مقابـــل حتفـــظ % 32,8       وقـــال ، ومعارضـــة %28,5مـــن أفـــراد العينيـــة إن اإلعـــالم يف بالدن

يــضاً االســتنتاجات الــيت قــدمها الباحــث يف دراســته، والــيت كــان واحــدة مــن األســباب الــيت ، وهــذا يعــزز أ48,8%

  .دفعته إىل مناقشة القضية وحتليلها

من املبحوثني، إن القنوات التلفزيونية احمللية، اليت يشاهدوا تتحدث عن شـؤون البيئـة كثـرياً، يف % 9       وأفاد 

، 25,3 من اإلجابة، وعارض ذلك واظفحفت% 25,5أما . البيئةأن احملطات تتحدث عن % 31,3حني أشار 

  .عارضوها بشكل كبري جداً % 9مقابل 

رب قــالوا إــا ــتم بالبيئــة، وّعــ % 37.5أن مواقــع اإلنرتنــت الــيت يتابعوــا  ــتم بالبيئــة جــداً، و% 9      وأكــد 

أشاروا إىل أا ال % 7,5تم بالبيئة، وقالوا إن هذه املواقع ال % 27عن عدم درايتهم باملوضوع، مقابل % 27

البيئـــة  يـــشاهدها تتحـــدث عـــن أن اإلعالنـــات واليافطـــات الـــيت% 10,3وذكـــر . ـــتم بالبيئيـــة بـــشكل كبـــري جـــداً 

مـن املبحـوثني بـأم  % 18ذكروا أا تتحدث بشكل جيـد عـن البيئـة، أفـاد % 43,3بشكل جيد جداً، مقابل 

ومـع أن نـسبة كبـرية . مـن املبحـوثني% 5,5 مـن أفـراد العينـة، وعارضـه جـداً %23ال يدرون، وعارض هـذا التوجـه 

ت أـم ال  هذا السؤال، إال أن النقاشات اجلانبية، الـيت كانـت تـدور مـع بعـض املبحـوثني، دللّـلىردت باإلجياب ع

  .يشاهدون هذه احملطات

نـــاول شـــؤون البيئـــة بـــشكل جيـــد جـــداً، مـــن أفـــراد العينـــة إن اإلذاعـــات احملليـــة الـــيت يـــسمعوا تت% 9,5     وقـــال 

أن تكــون اإلذاعــات % 26عــن عــدم درايــتهم باإلجابــة، وعــارض % 22.3بــشكل جيــد، فيمــا عــرب % 33,3و

أن % 10,5وبــّني . وتظهــر األرقــام اهتمــام الــشباب بــسماع اإلذاعــات احملليــة%. 9مهــتم بالبيئــة، وعارضــها جــداً 

ال يـدرون، أمـا % 24,3بشكل جيد، و% 28,8يد جدا، والصحف احمللية تتحدث عن قضايا البيئة بشكل ج

  .فقالوا إا ال تم بشكل كبري% 8,8من املبحوثني، فقالوا إا ال م، أما % 27,8

فيمــا قــال . طــالعوه يف الــصحفبــأن أكثــر الرســائل البيئيــة  تــأثرياً بالنــسبة هلــم مــا  ميكــن أن يُ % 44,5      ورأى 

من أفراد % 70,3وقالت . كن مساعه يف اإلذاعات احمللية  تأثرياً بالنسبة هلم ما  ميُ إن أكثر الرسائل البيئية% 52
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. العينة، وهي نسبة كبرية، أن أكثر الرسـائل البيئيـة  تـأثرياً بالنـسبة هلـم مـا  ميكـن أن يـشاهده يف القنـوات التلفزيونيـة

ـــــضل وســـــيلة إليـــــصال الرســـــائل ال% 49,8فيمـــــا قـــــال  بيئيـــــة ، هـــــي مـــــن خـــــالل موقـــــع مـــــن أفـــــراد العينـــــة، إن أُف

؛ نظـــراً ملتابعـــام اليوميـــة لـــه، ولتتبعـــه ألغـــراض الدراســـة والتـــسجيل والتحـــصيل األكـــادميي، والـــشؤون )رتـــاج(اجلامعــة

إيصال الرسائل البيئية من خالل احملاضرات العامة؛ ألا األسلوب األكثر شيوًعا % 64,8وفّضل . املالية، وغريها

مـــن املبحـــوثني، إـــم يستحـــسن إيـــصال الرســـائل البيئيـــة مـــن خـــالل مـــساقات % 63ال وقـــ.  يف حيـــام اجلامعيـــة

أن أُفـضل  الطـرق % 56,3ورأى .  أداة تـساهم يف نـشر املعرفـة البيئيـة املُنظمـة والـشاملة للطلبـةالعتبارهااجلامعة؛ 

(  تــصار بـــ املعــروف اخShort Message Service   الرســائل البيئيــة، هــي رســائل اهلــاتف النقــالإليــصال

SMS( ــا ليــست وســيلة صــديقة للبيئــة، ويــشاع حــولا وأجأبــراج ؛ مــع أــا اخلل اتــصاالويــة جــدًال واســعاً يف هز

وذلــك يعــين أيــضاً، مــدى انتــشار هــذه األجهــزة، . العــامل، عــن أضــرار حمتملــة تــربط بينهــا وبــني األمــراض الــسرطانية

  .تلفةوثقافتها بني الطلبة، وسواهم من طبقات اجتماعية خم

مـن املبحــوثني، أـم يرغبــون يف إيـصال الرســائل البيئيـة مــن خـالل يف عمــل % 74,6ورأت نـسبة الفتـة، هــي      

قـال  فيمـا .تطوعي، ويُفّسر هـذا االرتفـاع، كـون اجلامعـة تفـرض سـاعات خدمـة جمتمـع وعمـل تطـوعي علـى طلبتهـا

ـــ% 49,6 ـــالنمط الـــسائد يف إـــم مـــع إيـــصال الرســـائل البيئيـــة مـــن خـــالل الكتـــل الطالبي ة؛ ذلـــك نظـــراً لتـــأثرهم ب

 وانتــسام ألحــزاب اجلامعــات، مــن حيــث التــأثر واالخنــراط يف أنــشطة طالبيــة، ومــسامهتهم يف دعايــات انتخابيــة،

أم مستعدون  للتسجيل يف مساق بيئي، إذا ما أتيحت هلم فرصة من هذا % 57,3فاد بينما أ . وفصائل خمتلفة

 .إىل أن املساقات اليت يدرسها الطلبة يف الوقت الراهن، ختلو مـن اإلشـارة إىل قـضايا البيئـةالقبيل، وقد يُعزى ذلك 

من الذين يفرزون النفايات إـم يقومـون %  72,3وقال . إم مل يفرزوا النفايات؛ بفعل الكسل% 53,7وقال 

  .بذلك؛ ألم مقتنعون جبدوى الفكرة

إم  قاموا % 59,6وأكد . يأيت ألم شاهدوا معلومات حوهلا إن سبب فرزهم للنفايات؛% 64,8      وقال 

مـن الطلبـة % 51,5ورأى . يف املاضي بفرز النفايات داخل اجلامعة؛ لوجود احلاويـات وحـىت دون رسـائل إعالميـة
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ر أــم فــرزوا النفايــات داخــل اجلامعــة،ألم قــاوموا بــذلك يف املنــزل؛ مــع أن الواقــع عكــس ذلــك متامــاً؛ فنــسبة األســ

النفايــات : "إن معــرفتهم مبــصطلحات% 48,8وقــال .  الفلــسطينية الــيت تفــرز النفايــات يف بيتهــا، ال يكــاد يُــذكر

  .جاءت من خالل الرسائل اليت طالعوها أو مسعوها باجلامعة" التدوير"، و"املواد العضوية"، و"الصلبة

ة الـــيت شـــاهدوها، مقابـــل يــلرســـائل البيئ قللـــوا  دائمــا مـــن شـــراء الوجبـــات الــسريعة، بفعـــل امإـــ% 17,5 وذكــر   

وا دائمـــاً بفعـــل هـــذه الرســـائل مـــن شـــراء مـــشروبات امإـــم  قـــ% 13,3وذكـــر .  مل يفعلـــوا ذلـــك مطلقـــا% 19,3

نـادراً، % 10أحيانـاً، ونفـذه % 23,3غالبـاً، وقـام بـذلك % 35,3و.  عكـسهم متامـا% 15,5الطاقة، مقابل 

 .طلقامُ % 6,8ومل يقم به 

ث الفقــرة الثالثــة يف القــسم الثالــث، والــيت تــشري مــدى مــسامهة الرســائل اإلعالميــة يف فــرز النفايــات    وحّلــل الباحــ

إم يفرزون النفايات دائماً، % 24,8إذ قال . داخل اجلامعة ووضعها يف احلاويات املخصصة هلا من كل جوانبها

يفعلـــون ذلـــك نـــادراً، % 10اً، ويقـــومن بـــذلك أحيانـــ% 23,3مـــن أـــم يفرزوـــا غالبـــاً، مقابـــل % 35,3وأفـــاد 

  :كما يظهر  اجلدول التايل. ال يقومون ذا السلوك دائماً % 6,8و

  )12(جدول رقم 

  فرز النفايات في الجامعة من خالل الحاويات المخصصة لها

  النسبة المئوية  التكرار  

  %6.8  27  مطلقاً 

  %10.0  40  نادراً 

  %23.3  93  أحياناً 

  %35.3  141  غالباً 

  %24.8  99  دائماً 

  %100.0  400  اموع
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أــم تطوعــوا دائمــاً يف نــشاطات داخــل اجلامعــة لتنظيــف البيئــة وجتميلهــا، بفعــل الرســائل الــيت % 14,8وذكــر     

عــن قطــف األزهــار مــن % 36,3بينمــا امتنــع دائمــا . مل يفعلــوا ذلــك مطلقــاً % 10,3شــاهدوها، تقــابلهم نــسبة 

 وميكـــن تفـــسري هـــذه النتـــائج، أن .مل يقومـــوا بـــذلك مطلقـــاً % 8,8 لمقابـــحـــدائق اجلامعـــة خـــالل فـــرتة التجربـــة، 

احلمالت التطوعية اليت نُفذت يف اجلامعة خالل فرتة الدراسة، مل تكـن يف أغلبهـا حمـصورة بالبيئـة، ونفـذت اجلامعـة 

  .  للطلبةقسماً منها يف مؤسسات اتمع احمللي، ضمن برنامج ساعات العمل التطوعي اإلجبارية، اليت ُمتنح

 عــن قطــف األزهــار داخــل احلــرم اجلــامعي؛ ألن احلمــالت اإلعالميــة الــشفهية،  امتنعــواوقــد تعــود نــسبة وجــود طلبــة 

  .لهايّ سياق التوعية بقضايا البيئة وجتمكانت تدعو الطلبة لعدم قطف األزهار، يف 

كما .  مطلقاً 26,8ذلك نسبة دائماً يف الذين يرمون النفايات على األرض، بينما مل تفعل % 12,3ل    وتدخّ 

 ذلك ينفذوامل % 24,3دائما من كان ُيشعل السجائر يف األماكن العامة داخل اجلامعة، مقابل % 21,5انتقد 

عــن اجللــوس بــشكل دائــم، يف األمــاكن الــيت جيلــس فيهــا املــدخنون، وعلــى عكــسهم % 22,8كمــا أمتنــع . مطلقــاً 

مـن أسـتخدم األواين البالسـتيكية الـيت تـستعمل % 15,8ل  قلّـيف حـني. بتجاهل ذلـك مطلقـاً % 14,5متاماً قام 

يتـدخلون دائمـاً % 17,5فيمـا صـار . مطلقـاً % 14.5ملرة واحدة داخل اجلامعـة، بـشكل دائـم، ومل تفرزهـا نـسبة 

  .مطلقاَ % 18,3يف إطفاء املصابيح الكهربائية يف القاعات غري املستخدمة باجلامعة، ومل تقم بذلك نسبة 

خلون يف رمي النفايات على األرض من جانب زمالئهم؛ لغيـاب هـذه العـادة يف اخنفاض نسبة الذين يتدّ ويعود    

وتفــسر النــسبة املرتفعــة . مؤســسات اتمــع األخــرى، ويف األمــاكن العامــة، حيــث تنعــدم احلاويــات يف الكثــري منهــا

 ويف األماكن األخرى، ال يُشجع على انتقاد لعدد الذين ال ينتقدون املدخنني؛ ألن النمط الثقايف السائد يف األسرة

واملفارقة أن اجلامعة، تنشر يافطات مكتوب عليها . املدخنني، بالرغم من وجود إشارات حتذير ال تسمح بالتدخني

الحــظ الــصورة املرفقــة يف ايــة ( ، وتــضع أمــاكن خاصــة لرمــي أعقــاب الــسجائر ورمادهــا أســفلها"التــدخني ممنــوع"

  ).الدراسة
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مل %  21,8مــن أفــراد العينــة للحــديث دائمــاً عــن قــضايا البيئــة لألصــدقاء، يف مواجهــة نــسبة % 10ع طــوّ     وت

مل يقوما % 17,3يناقشون قضايا البيئة دائماً مع أفراد األسرة، مبوازاة % 11,3وأصبح . يتحدثون بشكل مطلق

  %.15,8، ومل تفعل ذلك نسبة من أفراد العينية املدخنني من استهالك السجائر دائماً % 19,8وقلل . بذلك

وحتــول . مل يفعلــوا ذلــك مطلقــاً % 9,5مــنهم مــن اســتهالك امليــاه داخــل احلــرم اجلــامعي، دائمــا و% 22     وقلّــل 

  أم مل يفعلوا ذلك مستقبالً % 16ليتحدثون بشكل دائم عن أخطار النفايات العشوائية، بينما رأى % 17,3

   منهم مطلقا12%عن أضرار السجائر للمدخنني، ومل يتدخل إم حتدثوا بشكل دائم  % 24,8وقال 

إـم حـاولوا دائمـاً نقـل فكـرة فـرز النفايـات ألسـرهم وللمؤسـسة الـيت يعملـون ـا، علـى عكـس نــسبة % 19 وذكـر

  .اليت مل تفرز أي شيء مطلقاً  % 13

تتــأثر بالرســائل الــشفهية الــيت مــن املبحــوثني الــذين قللــوا اســتهالك امليــاه خــالل فــرتة الدراســة،  % 22   إن وجــود 

نُقلت إىل الطلبة خالل احلمالت اإلعالمية األربع، وما اشتمل عليه دليل األسرة صديقة البيئة الـذي جـرى توزيعـه 

  .على الطلبة، ورمبا كانت النسبة سرتتفع لو مت الرتكيز عليها أكثر يف اإلعالنات املطبوعة واإللكرتونية

املبحـوثني حتـدثت عـن نقـل أضـرار الـسجائر للمـدخنني، مرهونـة بـالرتكيز خـالل مـن % 24,8  ولعل ظهور نـسبة 

من الطلبة %  19وهو الشيء نفسه الذي ينطبق على وجود نسبة . الرسائل اإلعالمية على السجائر مرات عديدة

  .الذين نقلوا فكرة الفرز ألسرهم، إذ مل ختل الرسائل من دعوة إىل فرز النفايات، ونقلها لآلخرين

من املبحوثني إم صاروا يهتموا بقضايا البيئة يف وسائل اإلعـالم دائمـاً بفعـل الرسـائل % 18,3    بينما أوضح  

  .من املبحوثني إم مل يهتموا بذلك مطلًقا% 16,3وذكر . اإلعالمية اليت شاهدوها 

بالنــسبة لدرجــة اإلجابــة يف و . وصــًفا ألســئلة الدراســة باملتوســط احلــسايب واالحنــراف املعيــاري) 13(لويظهــر اجلــدو 

اخلماسي كما يلي بالنـسبة " ليكرت" جداول املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، فإا تُقاس حسب مقياس

 :إىل املتوسط احلسايب

  أعارض جداً 1.80-1من  �
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  أعارض2.60 - 1.81من  �

  ال أدري3.40 - 2.61من  �

  موافق4.20 - 3.41من  �

 اً  موافق جد5.0 - 4.21من  �

  .كذلك احلال بالنسبة للمجال الثاينو 

  )13( رقم جدول

   حسب درجة الوعي البيئيوصًف ألسئلة الدراسة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

رقم
ال

  نص الفقرة  
المتوســــــــــط 

  الحسابي

االنحـــــراف 

  المعياري

درجــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  اإلجابة

 ال أدري  1.1560  2.7775 .بشكل عام، أعرف بفضل وسائل اإلعالم أن بيئة فلسطني نظيفة   .1

 موافق  1.0131  3.5325 .أعرف بفضل الرسائل اإلعالمية اليت شاهدا يف اجلامعة أن بيئة  جامعة بريزيت نظيفة   .2

 ال أدري  1.1131  3.0375 ."رتاج"أكثر ما تأثرت به من رسائل بيئية ما وصلين على صفحة    .3

 ال أدري  1.0774  3.3075 . داخل اجلامعةأكثر ما تأثرت به من رسائل بيئية اإلعالنات وامللصقات   .4

 ال أدري  1.1691  3.0625  .أكثر ما تأثرت به من رسائل بيئية ما مسعته خالل احملاضرات أو الندوات داخل اجلامعة   .5

 ال أدري  1.0344  3.2500  .تأثرت أكثر بالرسائل البيئية اليت عرفتها من الباحث مباشرة   .6

 ال أدري  1.0523  3.0525  . أثرت علّي كثريًاة الدليل صديق البيئة، الذي وزع باجلامعالرسائل البيئية اليت قرأا يف   .7

 ال أدري  1.1357  3.1350  .هي من أثر عليَ " الفيس بوك"الرسائل البيئية اليت تابعتها عرب صفحات   .8

 ال أدري  1.1195  3.0475  ".رتاج"أكثر ما تأثرت به من رسائل بيئية ما وصلين على صفحة    .9

 ال أدري  1.1271  3.0125  .رت أكثر بالرسائل البيئية  اليت عرفتها من مشاهدة أفالم حول املوضوع داخل اجلامعةتأث   .10

 ال أدري  1.1929  2.7925  .الرسائل البيئية  اليت عرفتها عرب الكتل الطالبية هي األكثر تأثرياً بالنسبة يل   .11

 موافق  1.0400  3.7025  .بالبيئة أكثرمشاهديت لرسائل بيئية يف وسائل اإلعالم جيعلين أهتم    .12

 ال أدري  1.2540  2.7475  .بشكل عام، اإلعالم يف بالدنا يهتم بالبيئة   .13
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رقم
ال

  نص الفقرة  
المتوســــــــــط 

  الحسابي

االنحـــــراف 

  المعياري

درجــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  اإلجابة

 ال أدري  1.1334  3.0600  .اليت أراها تتحدث عن شؤون البيئة) ليس الفضائيات العربية( القنوات التلفزيونية احمللية   .14

 ال أدري  1.1357  3.1350  .ئةمواقع اإلنرتنت اليت أتابعها  تم بقضايا البي   .15

 ال أدري  1.0986  3.2975  .اإلعالنات واليافطات اليت أشاهدها تتحدث عن بالبيئة بشكل جيد   .16

 ال أدري  1.1528  3.0825  .اإلذاعات احمللية اليت أمسعها تتناول شؤون البيئة بشكل جيد   .17

 ال أدري  1.1559  3.0450  .الصحف احمللية اليت أقرأها تتحدث عن قضايا البيئة بشكل جيد   .18

 ال أدري  1.1459  3.2550  .القنوات التلفزيونية اليت أشاهدها تتحدث عن قضايا البيئة بشكل جيد   .19

 ال أدري  1.0750  3.1725  .أكثر الرسائل البيئية  تأثرياً بالنسبة يل ما  ميكن أن أقرأه يف الصحف   .20

 ال أدري  1.0200  3.2950  .مسعه يف اإلذاعات احملليةأكثر الرسائل البيئية  تأثرياً بالنسبة يل ما  ميكن أن أ   .21

 موافق  0.9871  3.7075  .أكثر الرسائل البيئية  تأثرياً بالنسبة يل ما  ميكن أن أشاهده يف القنوات التلفزيونية   .22

 ال أدري  1.0925  3.3150  ).رتاج(أُفضل إيصال الرسائل البيئية من خالل موقع اجلامعة   .23

 موافق  1.1298  3.6075  .البيئية من خالل احملاضرات العامةُأحبذ إيصال الرسائل    .24

 موافق  1.2212  3.5475  .ُأستحسن إيصال الرسائل البيئية من خالل مساقات اجلامعة   .25

 ال أدري  SMS.(   3.4075  1.2268أُفضل إيصال الرسائل البيئية من خالل رسائل اهلاتف النقال ا   .26

 موافق  1.0191  3.8450  .ل يف عمل تطوعيأرغب يف إيصال الرسائل البيئية من خال   .27

 ال أدري  1.2035  3.2550  .أختار إيصال الرسائل البيئية من خالل الكتل الطالبية   .28

 موافق  1.1930  3.5150  .إذا ما أتيحت يل الفرصة للتسجيل يف مساق بيئي ، فإنين لن أتردد يف ذلك   .29

 أدريال   1.3621  3.3150  .عدم فرزي للنفايات يعود إىل الكسل   .30

 موافق  1.0792  3.9100  .أفرز النفايات ألنين مقتنع جبدوى الفكرة   .31

 موافق  1.1338  3.6325  .اأفرز النفايات ألنين شاهدت معلومات حوهل   .32

 موافق  1.1846  3.5150  .يف املاضي كنت أفرز النفايات داخل اجلامعة؛ لوجود احلاويات وحىت دون رسائل إعالمية   .33

 ال أدري  1.2654  3.2600  .امعة ألنين أقوم بذلك يف املنزلفرز النفايات داخل اجلأ   .34
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رقم
ال

  نص الفقرة  
المتوســــــــــط 

  الحسابي

االنحـــــراف 

  المعياري

درجــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  اإلجابة

جـــاءت مـــن خـــالل " التـــدوير"، و"املـــواد العـــضوية"، و"النفايـــات الـــصلبة: "معـــرفيت مبـــصطلحات   .35

  .الرسائل اليت طالعتها أو مسعتها باجلامعة
 ال أدري  1.2839  3.1600

 ال أدري 0.5112 3.2798  الدرجة الكلية

  )14(جدول رقم

السلوكيات التي ساهمت بها  حسب  سئلة الدراسة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريوصف أل

  الرسائل اإلعالمية

  نص الفقرة  لرقما
المتوســــــــــــــــــط 

  الحسابي

االنحــــــــــــراف 

  المعياري
  درجة اإلجابة

  أحياناً   1.2780  3.0575  .تقليل شراء الوجبات السريعة   .1

  حياناً أ  1.3657  3.0425  .تقليل شراء مشروبات الطاقة   .2

 أحياناً   1.1578  3.6125  .فرز النفايات يف اجلامعة من خالل احلاويات املخصصة هلا   .3

  أحياناً   1.2199  3.1675  .التطوع يف نشاطات داخل اجلامعة لتنظيف البيئة وجتميلها   .4

 غالباً   1.3081  3.6950  .االمتناع عن قطف األزهار من حدائق اجلامعة   .5

  أحياناً   1.3607  2.7075  .ايات على األرضالتدخل يف الذين يرمون النف   .6

  أحياناً   1.4740  2.9975  .انتقاد من ُيشعل السجائر يف األماكن العامة داخل اجلامعة   .7

  أحياناً   1.4333  3.1525  .االمتناع عن اجللوس يف األماكن اليت جيلس فيها املدخنون   .8

  أحياناً   1.2844  3.0650  .اخل اجلامعةتقليل أستخدم األواين البالستيكية اليت تستعمل ملرة واحدة د   .9

  أحياناً   1.3504  3.0300  .إطفاء املصابيح الكهربائية يف القاعات غري املستخدمة باجلامعة   .10

  أحياناً   1.2737  2.7675  .احلديث عن قضايا البيئة لألصدقاء   .11

  أحياناً   1.2472  2.8850  .مناقشة قضايا البيئة مع أفراد األسرة   .12
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  نص الفقرة  لرقما
المتوســــــــــــــــــط 

  الحسابي

االنحــــــــــــراف 

  المعياري
  درجة اإلجابة

  أحياناً   1.3486  3.1250  ).للمدخنني(سجائرتقليل استهالك ال   .13

  أحياناً   1.2550  3.3825  .يف استهالك املياه) التقليل(الرتشيد   .14

  أحياناً   1.3337  3.0750  .احلديث عن أخطار النفايات العشوائية   .15

  أحياناً   1.3192  3.4050  .احلديث عن أضرار السجائر ملن أعرفهم من مدخنني   .16

  أحياناً   1.2892  3.2050  .يات ألسريت وللمؤسسة اليت أعمل احماولة نقل فكرة فرز النفا   .17

  أحياناً   1.3387  3.1575  .تقليل شراء الوجبات السريعة   .18

  أحياناً  0.7753 3.1406  الدرجة الكلية

  

هل توجد عالقة بني سلوكيات الطلبـة ومـدى الـوعي : والسؤال الذي سعت االستبانة إىل اإلجابة عليه هو        

ديهم؟ والختبــار صــحة العالقــة الــسابقة مت اســتخراج معامــل ارتبــاط بريســون بــني جمــال الــوعي البيئــي وجمــال البيئــي لــ

أن معامـــل ارتبـــاط بريســـون قـــد بلـــغ ) 15(ويتـــضح مـــن اجلـــدول رقـــم. الـــسلوكيات الـــيت حققتهـــا الرســـائل اإلعالميـــة

 البيئي، وجمال السلوكيات الـيت حققتهـا ، وهذا يعين وجود عالقة إجيابية دالة إحصائياً بني جمال الوعي) 0,520(

  .الرسائل اإلعالمية لدى الطلبة

  )15(جدول رقم

   بين مجال الوعي البيئي ومجال السلوكيات التي حققتها الرسائل اإلعالمية"بيرسون"معامل ارتباط 

  المجال
ـــــــي حققتهـــــــا الرســـــــائل  ـــــــسلوكيات الت ال

  اإلعالمية لدى الطلبة
  الوعي البيئي

 حققتها الرسائل اإلعالمية السلوكيات اليت

  لدى الطلبة
1  0.520*  

  1  *0.520  الوعي البيئي
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يــسرة كمــا أســلفنا، فــإن نتائجهــا متتلــك أمهيــة ظهــرت يف نــات املتُ      وبــالرغم مــن أن عينــة االســتبانة تنتمــي إىل العيّ 

، ومن خالل املناقشات "جمموعات الفحص"تقاطعها مع الكثري من العبارات واإلجابات واملواقف، اليت وردت يف 

 للدراسة، وعرب جوالت النقاش اليت رافقت اإلعالن املباشر للطلبة أثناء احلمالت )الفيس بوك(التفاعلية عرب موقع 

  . طابع اإلعالمي وجهاً لوجهاختذتامليدانية، اليت 

كبـرية مـنهم، مـا يعـين أن كـان مـالذاً لنـسبة  ) ال أدري(    والالفت يف إجابات الطلبـة، وفـق االسـتبانة، فـإن خيـار 

، ميكنهـا يف املـستقبل، أن تلعـب دوراً بـارزًا يف حمـاوالت رفـع الـوعي البيئـي "أغلبيـة صـامتة"هؤالء يشكلون ما يـشبه 

للطلبة؛ ألم ال ميلكون اجتاهات سلبية، حتتـاج إىل إعـادة تـصويب، وسـتؤثر رسـائل اإلعـالم املتخصـصة، يف حـال 

  .ارجها، من سرعة تبنيهم لتوجهات إجيابية داخل اجلامعة، أو خانطالقها

اإلعالنــات : ستـشف مــن نتــائج االســتبانة، أن الرسـائل اإلعالميــة األكثــر تــأثريًا بــرأي الطلبـة، هــي وفــق الرتتيــب  ويُ 

، النقـــاش عـــرب %)46,6( ، الرســـائل التفاعليـــة مــن الباحـــث وخـــالل احلمــالت اإلعالميـــة%)53,3( وامللــصقات

، الرســائل الــيت نــشرت عــرب موقــع بوابــة %)45,5(عــرب الفــيس بــوك " ة صــديقة للبيئــةحنــو بريزيــت جامعــ" صــفحة

ــــذي وزعــــه الباحــــث%)39,8(اجلامعــــة   ــــيت عرضــــت خــــالل احلملــــة %)38,3( ، الــــدليل البيئــــي ال ، األفــــالم ال

  %).32,8( ، الرسائل اليت أوصلها الباحث أثناء أنشطة الكتل الطالبية%)36,8( اإلعالمية

نتــائج اإلجابــات الــيت تفحــص األشــكال اإلعالميــة األكثــر تــأثرياً علــيهم، يف حــال صــارت وســائل     فيمــا جــاءت 

فــضلوا احلمـــالت اإلعالميــة الـــيت تــأيت مـــن خــالل أعمـــال %) 74,6: (اإلعــالم تتنـــاول قــضايا البيئـــة، وفــق النحـــو

املساقات %) 62,5( لوفضّ . احملاضرات العامة%) 64,8( احنازوا للتلفزيون، وآثر%) 70,3( تطوعية بيئية، و

إن الرســــائل الـــــيت حيبــــذوا مـــــستقبًال إليــــصال حقـــــائق %) 61,3(اجلامعيــــة كوســــيلة إعـــــالم وتعلــــيم بيئيـــــة، وقــــال

أن اإلذاعـات %) 53(، ورأى )SMS( ومعلومات بيئية، هي الرسائل النّصية القصرية من خالل اهلاتف احملمـول

أن موقـع بوابـة اجلامعـة، وسـيلة مهمـة %) 49,8(ة البيئية، وذكراحمللية هي الوسيلة األنسب إليصال رسائل التوعي
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من الطلبة، الذين أجابوا على كل سؤال من خيارات %) 46.5(لنشر التوعية، فيما جاءت الصحف أخرياً بنسبة

  .وسائل اإلعالم، بشكل مستقل

)% 65,3( ،  بـالفرز مـن الطلبـةالطالبـات كـن أكثـر التزامـاً      إمجاًال، فإن أهم نتائج االستبانة، تشري إىل أن 

الطلبة الـذين يـسكنون المدينـة أكثـر فـرزًا مـن الـذين يـسكنون ودلّلت النتائج أن . للطالب%) 34,4(مقابل 

خصـصة ُـ  يف احلاويـات املمن الطلبـة لـم يقومـوا بتـصنيف النفايـات%) 16,8(، كما أن  البلدات والمخيمات

الفرز جاء ودعم املبحوث افرتاض أن ). أحياناً ( يام بالفرز  بـخيار كان المتوسط الحسابي إلجابة القفيما . هلا

وحلّـــت القنـــوات التلفزيونيـــة والمحاضـــرات العامـــة والمـــساقات ، بـــسبب الرســـائل اإلعالميـــة التـــي شـــاهدوها

ارتفـع فيمـا . الجامعية  واألعمال التطوعية أكثر الوسائل تفضيًال للطلبة إليصال رسائل بيئـة لهـم مـن خاللهـا

  ). سؤاالً 35(سؤاًال من أصل  ) 27: (، وبلغت باملتوسط احلسايبمإجاباتهفي  قال إنهم ال يدرون نيذدد الع
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  الفصل الرابع  -4

  الخاتمة واالستنتاجات والتوصيات

  الخاتمة -1.4

رياً يف تراجـع الـوعي تُعترب إشكالية تغييب البيئـة عـن وسـائل اإلعـالم الفلـسطينية، واحـدة مـن أكثـر القـضايا تـأث     

 جـــزءا مــن النـــسيج الفلــسطيين، قـــدموا نقـــًدا وباعتبــارهمكمـــا أن طلبــة جامعـــة بريزيــت كمجتمـــع للدراســـة، . البيئــي

 واالســتبانة، ذلــك مــن خــالل مــداوالت جمموعــات الفحــص، وانعكــس. لوسـائل اإلعــالم، علــى أرضــية هــذا الغيــاب

  .ت رسائل بيئية متخصصة داخل احلرم اجلامعيعلي، واحلمالت اإلعالمية اليت نشر ا،والنقاش التف

   إن الرســـائل املتخصـــصة بالبيئـــة، والـــيت صـــاغها الباحـــث، ونـــشرها يف صـــفوف الطلبـــة، عكـــست مـــدى إمكانيـــة 

االستفادة يف تغيري السلوك، ولو بشكل جزئي، من خـالل هـذا الـنمط مـن إعـالم متخـصص، يتحـدث عـن شـؤون 

وقــد حــرص . يــات وأرقــام وحلــول، وال تُركــز فقــط علــى اللغــة اآلمــرة والــوعظبيئيــة، ويُقــدم معلومــات وحقــائق ومعط

  .الباحث على توثيق مصادر املعلومات الواردة يف الرسائل اليت جرى تعميمها على الطلبة

 تبــدأ أن   لقــد حاولــت الدراســة التعمــق يف رســم حالــة افرتاضــية، مفادهــا أن وســائل اإلعــالم تــستطيع لــو أرادت، 

ي البيئي، من خالل محالت مدروسة، وخمطط هلـا، واألهـم مـن ذلـك كلـه، إعـادة االعتبـار هلـذه القـضية  بتنمية الوع

كقيمة وأولوية ينبغي وضـعها علـى جـدول األعمـال اليـومي لألفـراد واملؤسـسات، وليـست جمـرد طفـرة، أو تـرف، أو 

 يوم البيئة العاملي، أو يوم التنوع احليوي محلة مرتبطة بفرتة زمنية، أو مبؤسسة ماحنة أو داعمة، أو مبناسبة حتصرها يف

  .العاملي

   وســامهت الدراســة يف مــنح جمتمــع اجلامعــة، فرصــة لالســتماع ألول مــرة عــن قــضايا البيئــة، ضــمن محلــة  مُنّظمــة 

وقـد فتحـت جمموعـات .  ثالثة أشهر، وتنوعت يف أشكاهلا اإلعالمية ورسائلها البيئية املتخصصةاستمرتوشاملة، 

 إىل حماضـرات بيئـة، وتتبعـوا إعالنـات متخصـصة، واسـتمعوابـة مناقـشات مباشـرة وتفاعليـة وشـاهدوا أفالمـاً من الطل

وأطلعوا على منشورات  من ورق معاد تصنيعه، وشاهدوا مواداً صديقة للبيئـة، واسـتخدموا بعـضها، وعاشـوا جتربـة، 
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 النفايـات فحـسب، وإمنـا تعـدا إىل ال تتحدث عن فكرة جمـردة تتمثـل يف وضـع حاويـات لفـرز مخـسة أصـناف مـن

البدء باالنتقال إىل اعتبار البيئة أحدى التعقيدات املُلحة، واحلياتية، اليت تتطلب حلوًال، وتنتظر من وسائل اإلعالم 

ى الرياضـة األوروبيـة، وأخبـار النجـوم، وحـىت الكلمـات ّمـ، مقارنـة مـثًال حبُ تـستحقهق هلا، ومنحهـا احليـز الـذي التطرّ 

  . وسائل اإلعالم الفلسطينية، دون أي مردود تنموي واضحجتتاحتقاطعة، اليت ُـ امل

، طالباً وطالبة) 75(عينة فحص من دجمت بني . سامهة بتطوير صيغة حبثية جديدةالبحث يف اجتاه امل ارسو       

عمقة عليهأجرتو 
ُ
عينة متيسرة من  مشلت استمارة حبث، جبانب م، طوال فرتة التجربة، الدراسة االستطالعية امل

  . عدا عن حتليل املضمون، واملالحظة طالب وطالبة، من أولئك الذين شاهدوا التجربة، وتعاملوا معها،400

إن تــسليط الــضوء علــى البيئــة، وتعلـــيم الطلبــة فكــرة الفــرز، وأمهيتـــه، وتزويــدهم بعــشرات الرســائل املتخصـــصة،     

حلــول ملــشكالت بيئــة تعانيهــا فلــسطني، وتنتقــل مــن دائــرة وتــوجيههم برســائل شخــصية وتفاعليــة، يــساهم يف طــرح 

ها، وتأصــيله؛ نظــراً ألمهيتــه يف احلفــاظ علــى جــودة اوصــفها، إىل االقــرتاب منهــا، وتطبيقهــا، وتعميــق الــوعي بقــضاي

  .احلياة والرفاه، ومع ذلك ال حيظى بفرصة للظهور يف احلياة العامة، أو االنتقال إىل مسرح وسائل اإلعالم

للمجتمع، فمن مدن وبلـدات وجتمعـات سـكانية، ال  بعض الشيء  خلقت التجربة يف اجلامعة واقعاً مغايراً    لقد

متنح البيئة أي اهتمام، وبالكاد توفر احلد األدىن من خدمات احلفاظ على البيئة وتنظيفها، إىل احلديث عن الفرز، 

ق االســـــتفادة مـــــن املـــــواد العـــــضوية يف صـــــناعة ، وطـــــر وحماســـــنه، والتـــــدوير وفوائـــــدهوضـــــرورته، وإعـــــادة االســـــتخدام 

إن هــذه النقلــة، بغــض النظــر عــن النتــائج الــيت حتققــت . الكمبوســت، وســبل التقليــل مــن الــورق يف احليــاة اجلامعيــة

ندي، بقرار تشكيل جلنة للبيئة اهلخليل . بالفعل، كانت واحدة من أبز النتائج اإلجيابية اليت  بدأها رئيس اجلامعة د

 دائرة اخلدمات العامة، اليت أطلقـت محلـة تـدعو الطلبـة لاللتـزام بنظافـة البيئـة، وأخـذت تفكـر استوعبتهاو والصحة، 

جدياً يف االستمرار ا، واخنرط عشرات الطلبة يف الـرتويج هلـا ميـدانياً مـن خـالل أربـع محـالت مشلـت معظـم مرافـق 

مثلما أكدت الباحثة يف . ثية إلحدى طالبات اإلعالموجرى توثيقها تلفزيونياً مرتني، وحتولت إىل مادة حب. اجلامعة
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جمــال امليــاه والبيئــة، واملستــشارة خلطـــة إصــالح التعلــيم البيئــي يف اجلامعــات مـــىن الــدجاين، أن التجربــة ســرعت مـــن 

  .مناقشات بيئية؛ لتطبيق الفكرة، وتطويرها يف بريزيت وجامعات أخرى

ئـــة الـــيت ميكـــن تعميقهـــا لـــدى جمموعـــات مـــن الطلبـــة، وقـــّدمت    وكـــشفت الدراســـة عـــن الكثـــري مـــن التوجهـــات البي

غريهـا أـا . عطيات اليت ستساعد يف تتبع الدراسة ألغراض تطبيقها، أو تعميمها على جمتمعات أخرى ُـ عشرات امل

ومتثـــل ذلـــك يف . تتبعـــت الفجـــوة القائمـــة بالفعـــل بـــني الطلبـــة مـــن جهـــة، ووســـائل اإلعـــالم والبيئـــة مـــن جهـــة ثانيـــة

يــة، وتــدين الــوعي، واالســتهتار بالبيئــة، مــن خــالل كتابــة رمــوز وشــعارات وتعليقــات قــات الــسلبية، وعــدم اجلدّ التعلي

  .تقلل من شأن البيئة، أو تدمج بني البيئة وقضايا هامشية

أن وسائل اإلعالم املتخصصة، تستطيع لو وهي : إىل أهم النتائج لقد توصلت الدراسة، وخالل ستة أشهر،       

ر مــن الــوعي بــشأا، مــن خــالل تقريــر مــا يــتم تداولــه بــشكل دوري، طــوّ أن تــصنع توجهــات بيئيــة مــؤثرة، وتُ أرادت 

ائيـة اإلعـالم والبيئـة، نفيمـا دمـج البحـث بـني ث. واألولويات الواجب تتبعها يومياً، واملسارات الـيت حتتـاج إىل معاجلـة

 املُتلقـني مــع كــل واحــدة منهــا، وميزاــا اإلجيابيــة، فقـاس أوًال أشــكال الرســائل اإلعالميــة املتخصــصة، ومــدى تفاعــل

، واإللكرتونيـــة )الفـــيس بـــوك( وتتبـــع أشــكال اإلعـــالم اجلديـــدة والتفاعليــة. والفجــوات الـــيت ميكـــن أن تــشتمل عليهـــا

ــــاج(صــــفحة و  ــــات وامللــــصقات والنــــشرات اإلرشــــادية( ، واملطبوعــــة )رت ــــة)اإلعالن ــــة)ألفــــالما(  ، واملرئي (  ، والتقليدي

 االحتفــاالتكاحملاضــرات، وبعــض (  ، والــشائعة يف اجلامعــة)رات وأشــكال االتــصال الشخــصي وجهــا لوجــهاحملاضــ

عــاد تــدويره، توزيــع أقــالم حــرب صــديقة للبيئــة، مــصنوعة مــن ورق وبالســتيك مُ (  ، واملبتكــرة)لفــصائل وكتــل طالبيــة

  ).يل استهالك املواد البالستيكيةلوحقائب قماش لتق

ســـة بـــني أكثـــر مـــن مفهـــوم بيئـــي، ومل تتطـــرق إىل النفايـــات الـــصلبة فقـــط، وإمنـــا حتـــدثت عـــن كمـــا انتقلـــت الدرا    

مـــشروبات الطاقـــة، والتـــدخني، والتـــدوير، إعـــادة االســـتخدام، والوجبـــات الـــسريعة، واملـــُسليات الـــصناعية، واألمســـدة 

 كـل مكـان، مبـا فيهـا احلـرم ويـة، والـيت تنتـشر يفدرها أبـراج شـركات االتـصاالت اخللالطبيعية، واإلشـعاعات الـيت تـص

اجلامعي، وآليات تقليل استهالك الورق يف احلياة األكادميية، وطرق االستغناء عن بعض املواد الكيماوية يف حياتنا، 
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 يوًمـا بـال واقرتحـت. لصاحل منتجات طبيعيـة، وآليـات تـصنيع األمسـدة الطبيعـة، وإعـادة اسـتخدام املـواد البالسـتيكية

  .معيتدخني يف احلرم اجلا

     إن وجــود فجــوة بــني كليــات اجلامعــة العلميــة واإلنــسانية حنــو قــضايا البيئــة، والتــزام كليــات اهلندســة والتمــريض 

شأنه كإصـرار شـرحية واسـعة مـن الطلبـة علـى عـدم فهـم . والعلوم بالتجربة خالل مرحلتيها، يستحق التتبع والتحليل

بقايــــا الطعــــام والقــــشور وغريهــــا، وهــــي القابلــــة ( رة، مــــع أن امللــــصقات أوضــــحت عبــــا)نفايــــات عــــضوية( مــــصطلح

  .،  كذلك فعلت الرسائل اإلعالمية، يف غرية مناسبة)للتحلل

  االستنتاجات -2.4

 اإلعالميـــة املتخصـــصة يف تطـــوير الـــوعي الرســـائل املرتبطـــة بـــدور تاالســـتنتاجا   توصـــلت الدراســـة إىل مجلـــة مـــن 

  . املعرفة النظرية إىل التطبيق العلمي لطلبة اجلامعةواملفاهيم البيئية، واالنتقال ا من دائرة 

o  ،دلت التجربة بمرحلتها األولى، تراجع الوعي البيئي للطلبة؛ لقلة تعّرضهم لرسائل بيئة كاستهالل

وهــذا منطقــي، بــالنظر كمــا أشــرنا يف بدايــة الدراســة إىل حالــة . داخــل الجامعــة وخارجهــا فــي الــسابق

ويتـضح هـذا مـن نـسبة الـذين قـالوا أـم تـأثروا . اإلعالم حبق البيئـة وشـوؤاالتغييب اليت متارسها وسائل 

من الطلبـة إن % 32,8فيما قال %. 67,8بالرسائل اإلعالمية اليت شاهدوا يف اجلامعة، ونـسبتهم 

وهــذا مــا أظهرتــه . اإلعـالم الفلــسطيني يهــتم بقــضايا البيئــة، مــع أن الواقــع يؤكــد عكــس ذلــك تمامـاً 

  ).الفيس بوك(ت يف جمموعات الفحص، واآلراء التفاعلية عرب صفحة أيًضا النقاشا

o تحتل النفايات الورقية النسبة األعلى من ، وفق املشاهدات اليت مجعها الباحث طوال ستة أشهر

مجموع المخلفات داخل الحرم الجامعي، تليها البالستيكية، فالزجاج ثم المعدن، وتأتي المواد 

مع أن األرقام التفصيلية للدراسات واملسوح يف الضفة الغربية، إىل أن   .رةالعضوية في المرتبة األخي

مواد عضوية ":  ، هي كما يلي67تركيب النفايات الصلبة البلدية يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام 
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 6 – 3، زجاج بني %10 – 5، بالستيك بني %10 – 7، ورق وكرتون بني %70 – 60بني 

  ). UNEP,2003% (7 – 3، ونفايات أخرى بني %3 – 2، معادن بني %

o الحاويــات ( العلـوم: الكليـات األكثـر التزامـاً بفــرز النفايـات خـالل مراحـل التجربــة المختلفـة، هـي

، والهندســـة، والتمـــريض والمهـــن الطبيـــة المـــساندة، ) بالتحديـــداألحيـــاءالتـــي وضـــعت فـــي دائـــرة 

  .الكافتيريا المركزيةمبنى  و االقتصاد و التجارةكلية والدراسات العليا، أما األقل فهي  

o  ــة، وكاأوضــحت النتــائج أن تيريــا كليــة فالتجمعــات عاليــة االكتظــاظ، كالكافتيريــا فــي مجمــع الطلب

، كما هو احلال يف الكليات قليلة الكثافة كالتمريض والدراسات التجارة واالقتصاد، ال تفرز النفايات

  .العليا

o  وهــذا حبـد ذاتــه أحـد مؤشــرات فــي االسـتبانة) ال أدري(إجابــة ارتفعـت نــسبة الطلبـة الــذين اختـاروا ،

  .تراجع الوعي البيئي

o مــــن اإداريًـــحـــىت لــــو كانـــت ملـــصقاً أو تعميمــــاً ( تعـــاني منطقــــة الدراســـة غيــــاب أي وســـيلة إعالميــــة 

 وتــشري إىل قــضاياها، بــشكل منهجــي، أو عــشوائي، بــالرغم مــن وجــود تتحــدث عــن البيئــة، )رئاســتها

فطوال الستة أشهر، مل جير يف اجلامعة .  املياه والبيئة، وتشكيل بيئي حيمل صفة الناديدائرة حتمل اسم

 .غري مؤمتر يتحدث عن قضايا البيئة يف التعليم

o  مـنهم % 39,8تـصل إىل كـل طلبـة اجلامعـة، إال إن ) رتاج(  اجلامعة اإللكرتونيةصفحة بالرغم من أن

ات التفاعليــة، واحملاضــرات املتخصــصة، وعــروض األفــالم، وخــالل النقاشــ. فقــط، قــالوا بــأم تــأثروا ــا

أكد العديد واجلوالت امليدانية للتوعية داخل قاعات التدريس قبل بدء احملاضرات، لنقل فكرة الرسالة، 

التـــي ال تتحـــدث عـــن شـــؤون التـــسجيل والقـــروض ) رتـــاج(مـــن الطلبـــة أنهـــم ال يـــشاهدون رســـائل 

 .  وال يكثرون بما يُنشر على لوحة اإلعالنات العامةوالدائرة المالية والسجل األكاديمي،
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o  لــيس مــن الطلبــة فحــسب، بــل مــن  ونقاشــاتها البيئــة قــضايا تجــاهاالهتمــاموجــود حالــة مــن عــدم ،

تـدعوهم إليـصال فكـرة التجربـة ) رتـاج( صـفحة فقد وجه الباحث رسـائل  عـرب. األساتذةبعض خالل 

، وحــثهم علــى االلتــزام )نــصف دقيقــة ألجــل البيئــة(و)ء خــضرادقيقــة(  لطلبــتهم مبــا أطلــق عليــه الباحــث

، إال أن غـــالبيتهم مل ينقـــل ذلـــك لطلبتـــه، كمـــا أظهـــرت )كوســـيلة إعالميـــة مباشـــرة(  النفايـــاتبتـــصنيف

 . ونتائج االستمارة مع الطلبة وبعض األساتذة الذين عارضوا املس بالتدخني،املقابالت والنقاشات

o  في قـوانين الجامعـة، الثغرةالبيئة إىل الواجهة كما أشرنا، غري أن بالرغم من أن التجربة دفعت بقضية 

، لدرجـــة أن التـــي ال تراعـــي البيئـــة، وال تـــشتمل أي تعليمـــات أو عقوبـــات تجـــاه الموضـــوع البيئـــي

، إال أن منـــــضادات للـــــسجائر مثبتـــــة حتـــــت بعـــــض )ممنـــــوع التـــــدخني يف هـــــذا املكـــــان(  يافطـــــات تقـــــول

ر يف هــــذه األمــــاكن، كحــــال القــــسم املخــــصص لغــــري املــــدخنني يف اليافطــــات، كمــــا أن التــــدخني منتــــش

 .الكافترييا

o الـــذين قـــالوا إن عـــدم فـــرزهم للنفايـــات يعـــود إلـــى % 57,3غيـــاب المـــسؤولية البيئيـــة، كحـــال ـ

فقــــط مـــن الطلبــــة أفــــادوا بــــأن الرســــائل الــــيت شــــاهدوها حــــول الوجبــــات الــــسريعة % 17,5و. الكــــسل

 .، رغم وعيهم خبطورا الصحية توقفوا عن شرائهاوأضرارها

o يف قـضايا البيئـة داخـل احلـرم الطالبات أكثر التزاماً بالفرز مـن الطـالب الـذكور، وأكثـر مـيًال للتطـوع 

 وقـد يًفـسر . محالت أطلقها الباحث إليصال فكرة الفرز إىل الطلبة وجها لوجـه4اجلامعي، من خالل 

ه العديــد مــن القــضايا، داخــل اجلامعــة وخارجهــا، هــذا أيــًضا، باجلديــة الــيت تبــديها الطالبــات عمومــاً، جتــا

نتبــاه، وتــربز مــثًال يف ارتفــاع حتــصيل الطالبــات يف وهــي مــسألة حتتــاج إىل حبــث منفــصل، لكنهــا تثــري اال

 .الثانوية العامة، كما ُتدلل النتائج السنوية اليت تنشرها وزارة الرتبية والتعليم العايل



 126

o دائرة الجغرافيااستثناءإذا ما تم -ة الكليات اإلنسانيةالسبب في تراجع الوعي البيئي لدى طلب  - 

، وينقـل هلـم التوعيـة، عـدا عـن غيـاب البيئـة مـن يعود إلى عدم وجود مساق علمي يتطـرق إلـى البيئـة

 .برامج الكتل الطالبية، ومن ملصقات اجلامعة، ومن اخلطاب اليومي للطلبة

o  الوطنيــة إلدارة اإلســرتاتيجية غــرام يوميــاً، وفــق 700  مــع أن متوســط إنتــاج الفــرد مــن النفايــات حــويل 

إنتـاج  إال أن  وفـق دليـل األسـرة صـديقة البيئـة لـسلطة جـودة البيئـة،،2014-2010النفايات الصلبة 

نـسق الباحـث -الطلبة داخل الحرم الجامعي، ومـن خـالل تقيـيم مـشترك مـع وسـيط شـركة تجاريـة

 غــرام يوميــاً 150 يتــراوح -ايــات بعــد فرزهــامعــه فــي مراحــل الدراســة األولــى للحــصول علــى النف

؛ نظـراً لقـصر الوقـت الـذي ميـضيه الطالـب يف جامعتـه، ولطبيعـة املـواد الـيت يـستهلكها، أو يتعامـل تقريًبا

 الطعام بشكل الفـت، ووجـود طلبـة ال يتنـاولون الوجبـات يف احلـرم ي، وألسباب أخرى، كعدم طهمعها

 .اجلامعي

o ي ثالث مدارس فـي محافظـة جنـين، علـى مـدار أسـبوعين فـي كـل أجرى الباحث تجربة مشابهة ف

ويعـود الـسبب إىل . واحدة منها، وتوصل إلى نتائج إيجابية تفوق النتـائج التـي حققهـا فـي الجامعـة

طبيعــة النظــام املدرســي، املبــين علــى فــرض التعليمــات املباشــرة علــى الطلبــة، والقابليــة عنــدهم لالســتجابة 

 .ونه، أو ًيطلب منهمبشكل أسرع، على ما يسمع

o  فرض قضايا وإجراءات تطبيقية تتعلق بالبيئة، في تجمع ال يتداول الشأن البيئي، وتغييب عنـه إن

 مـن حيـث تـصميم هذه المسألة، يحتاج إلى إشراك المجتمع المحلي الـذي تتحـرك فيـه الدراسـة،

لفـرز مـن خالهلـا؛ لتكـون األفكار، والرسـائل، واألشـكال، وحـىت احلاويـات نفـسها الـيت سـتجري عمليـة ا

 .النتائج أسرع وأكثر فاعلية
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o  ـــاـــم تحـــصرانطلقـــت واحـــدة مـــن االســـتنتاجات املهمـــة للدراســـة، مـــن أ  الدراســـة البيئـــة فـــي فـــرز ل

، واألهـم أـا نقلـت فكـرة البيئـة مـن قـضايا جمـردة؛ إىل النفايات، بل تعدتها فـي نـشر مفـاهيم مختلفـة

 .ل يومي حمسوسشيء ميكن مشاهدته، والتعامل معه بشك

o  الوصـول  الباحث، وما اشـتمل عليـه مـن رسـائل إعالميـة، سـاعده يف فيهإن جمتمع الدراسة الذي حترك

ضـرورة االنطـالق  وفي مقـدمتها. ، اليت قد تربز يف جمتمعات مشاةإلى حلول أولية لبعض الثغرات

 تـسبق بيئيـة،من إعالم بيئي متخصص، يقود بالـشراكة مـع مؤسـسات المجتمـع المحلـي حمـالت 

 .أي جهد أو فكرة لتغيري ممارسات األفراد غري البيئية

o  كلمــا كـــان نقـــل الرســائل البيئيـــة المتخصـــصة مبكــراً لألفـــراد فـــي المجتمــع، كانـــت النتـــائج أكثـــر

وهــو مــا برهنــت علــى . غيــري التوجهــات والــسلوك، بــالرغم مــن بطئهــا الــشديد عمليــاً تبدايــة  يف إيجابيــة

ذت يف مـــــدارس ابتدائيـــــة وثانويـــــة وخمتلطـــــة، واســـــتمرت فـــــ ومـــــشاة ، نُ صـــــحته ثـــــالث جتـــــارب مـــــصغرة

 .ألسبوعني

o  قد تكون واحدة من النتائج غير المباشرة للدراسة، ما نشرته إدارة الجامعة، بعد وقت قصير من

انتهــاء المرحلــة الثانيــة للبحـــث، مــن اســتطالع للــرأي عبـــر موقعهــا اإللكترونــي، خــاص بالطلبـــة، 

، وفرض لمفاهيم والقضايا، حول التدخين، وطرق التعامل معه، وإجراءات منعهوتناول جملة من ا

وقـــد .  واألســاتذة والــزوار، ومــدى االســتعداد لالخنــراط يف مــساعي حظــر الــسجائرقيــود علــى املــدخنني

 . عارضوا التدخني يف اجلامعة) 4087عددهم ( من الطلبة % 81أكدت النتائج أن قرابة 
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  التوصيات -4.3

، فـــإن الباحـــث لـــن يكتفـــي بتقـــدمي توصـــيات، بـــل ســـيحرص علـــى متابعتهـــا، ةالتطبيقيـــ نظـــراً لطبيعـــة الدراســـة     

ا يف فلسطني، وعمل ا سابقاً يف لبنان، وسيشكل إطاراً ة بالشأن البيئي يعمل تصّ إعالم خمُ وسينشرها يف وسائل 

؛ للـضغط علـى وسـائل اإلعــالم البيئــيالـشأن إعالميـاً شـبابياً باملـشاركة مـع مجعيــات ومؤسـسات أهليـة  متخـصص ب

لتغيري تعاملها وتداوهلا للشأن البيئي، وسينفذ جتربة مشاة أخرى يف جتمعات سكنية، بعدما استفاد من معطيـات 

  .الدراسة احلالية

، مبـــادرة ســـينفذها 2013     ولعـــل الدراســـة، الـــيت سُيـــصار إىل أخـــذ خالصـــاا وثغراـــا، ســـتكون مطلـــع العـــام 

كمـا . باحث يف جمتمعات حملية ومدارس ومؤسسات أهلية وحكومية، بالشراكة مع مؤسسات معنية جبـودة البيئـةال

طــط الباحــث للــشروع فيهــا يف مــستقبًال، حبيــث تــشمل دراســة  علــى مــدار ، خيُ دكتــوراهأــا ســتمثل نــواة إلطروحــة 

مل الـسنة األوىل فحـص الـوعي البيئـي ثالث سنوات، لفحص العالقـة بـني اإلعـالم وتطـوير الـوعي البيئـي؛ كـأن تـش

فيما تنطلـق الـسنة الثانيـة مـن نـشر الـوعي . ومدى االستجابة جلملة من السلوكيات الشبيهة مبوضوع البحث احلايل

أما السنة الثالثة، فتدرس احتماالت استمرار الوعي الذي تشكله . البيئي، وفحص قدرته على تغري السلوك بالفعل

  . حال توقفت عن ذلكالرسائل اإلعالمية، يف

دعــوة إدارة الجامعــة إلــى تخــصيص نــسبة  معقولــة مــن ســاعات العمــل التطــوعي لطلبــة الجامعــة  )1

، ألن ذلــك سيــساهم يف إحــداث نقلــة مهمــة يف وعــي املــشاركني يف هــذه األنــشطة، وهــم لقــضايا بيئيــة

 .بالتايل طلبة اجلامعة كلهم

، ونشر الرسائل امعة، في أعقاب إطالق التجربةتفعيل لجنة البيئة والصحة، التي شكلها رئيس الج )2

اإلعالمية املتخصصة، واليت روجت لقضايا البيئة،  كوا مدخًال مهما لتشريع االهتمـام والقلـق بالـشأن 

 .البيئي
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إقـــرار قـــوانين داخـــل الجامعـــة، تفـــرض عقوبـــات علـــى المخـــالفين إلجـــراءات بيئيـــة، تمـــس مظهـــر  )3

، سيكون مبقدورها من تطـوير الـوعي البيئـي، إىل جانـب محـالت يهاالجامعة ونظافتها، وجودة البيئة ف

أو ميكـن أن . إعالمية، ومساقات بيئية إجبارية أو اختيارية تطرحها اجلامعـة لطلبـة الـربامج املختلفـة فيهـا

يوقّــــع الطلبــــة بدايــــة انتــــسام للجامعــــة علــــى كراســــة شــــروط، تفــــرض قيــــوداً علــــى الكثــــري مــــن العــــادات 

 علـى مراحـل، تبـدأ بتخـصيص أمكنـة معينـة للمـدخنني، وتنتهـي بالتـدريج ظـر التـدخنيواملمارسات، كح

إدخــال مــشروبات الطاقـة، وتقلــيص اســتخدام املـواد البالســتيكية الــيت ال تُــستعمل عــدا عــن حظـر  .مبنعـه

 .غري مرة واحدة

أو إطـــار للـــضغط والتـــأثير، مـــن طلبـــة الجامعـــة، ومؤســـسات المجتمـــع المحلـــي، " لـــوبي"تـــشكيل )4

حيـــث مـــن جهـــة إدارة اجلامعـــة علـــى :  ومـــنظممـــزدوجحبـــين للبيئـــة ومناصـــرين لقـــضاياها، لـــضغط وم

وهـو مـا قـد . ، إضـافة مهمـةااقومـسا، وقوانينهـااالهتمام بالشؤون البيئية داخل حرمها، ويف سياستها، 

بيئة حصة سائل اإلعالم احمللية على منح اليطالب من جهة أخرى ُجيرب ، يف حال استمراره وتنظيميه، و 

 .، أسوة باحلجم الذي ُتشغله شؤون الرياضةمن اهتمامها

االستفادة من اإلعالم الجديد والتفاعلي، باعتباره بوابة مهمـة نحـو تـأطير المطالبـة بـإعالم رسـمي  ) 5

 . وخاص حساس للبيئة

، بل  بفرز النفايات فقطتنحصرمخاطبة الكتل الطالبية إلدماج البيئة في برامجها اليومية؛ التي ال  )6

، والصراع مع احملتل، تتجاوزها لقضية كبيرة، ترتبط بالنهاية باألرض، التي هي جوهر القضية الوطنية

 .الذي ينهبها ويُدمرها

تحديد أماكن خاصة بالطلبة وبالعاملين المُدخنين، مع حظر السجائر في غيرهـا، كوسـيلة للتـدرج  )7

 .بشكل قطعيفي منع التدخين 
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الدعاية االنتخابية من قبل إدارة الجامعة، على تنفيـذ دعايـة انتخابيـة تشجيع الطلبة خالل فترات  )8

 ".نفايات انتخابية" ودون استخدام الورق وامللصقات اليت سرعان ما تتحول إىل صديقة للبيئة،

إلحـــداث ضـــغط طالبـــي " تـــوتير"، و"الفـــيس بـــوك"اســـتخدام  شـــبكات اإلعـــالم االجتمـــاعي عبـــر  )9

، عــالم الرســمية والخاصــة التــي ال تــولي اهتمامــاً لقــضايا البيئــةومجتمعــي مــن جهــة علــى وســائل اإل

 .ومن أخرى استعماهلا كبديل للصحف واإلذاعات، يف الرتويج ألفكار وقضايا بيئية

ـــورق  )10 ـــل اســـتخدام ال ـــة إلـــى تقلي ، مـــن خـــالل االســـتغناء عـــن دعـــوة إدارة الجامعـــة والكتـــل الطالبي

ات عـــرض  إلكرتونيـــة وتلفزيونيـــة داخليـــة يف الكليـــات،  شاشـــواســـتعمالاإلعالنـــات احلائطيـــة التقليديـــة، 

 .ميكن أن تستخدم أيضاً يف محالت إعالمية تدعو للمحافظة على بريزيت جامعة صديقة للبيئة

البدء بحمالت التوعيـة بـشكل مبكـر فـي المـدارس وريـاض األطفـال، للوصـول إلـى جيـل يـساهم   )11

 .واصل البحث تنفيذه يف جتمعات خمتلفة، وهو ما سيفي الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي

حث إدارة الجامعة لالستمرار في فكرة تجربة فرز النفايات، والتنسيق مع شركات التدوير المعنية  )12

بالحــصول علــى الــورق والبالســتيك والمعــادن والمــواد البالســتيكية والنفايــات العــضوية، لتتحــول 

توازي مـع دعوتهـا علـى دراسـة الـضرر البيئـي بـال .بيرزيت إلـى أول جامعـة فلـسطينية صـديقة للبيئـة

 المنـصوبة بالجامعـة، والتـي تُعتبـر مـصدر جـدل حـاد الخلويةالمحتمل ألبراج شركات االتصاالت 

 .في العالم، عدا عن تشويهها للمشهد البيئي

، وتنظيـــف، وتـــشجري، تطوعيـــة، ُخيـــصص لفعاليـــات اإلعـــالن عـــن يـــوم بيئـــي فـــي الجامعـــة كـــل عـــام  )13

 .وعرض اخرتاعات وتصاميم للطلبة، تكون صديقة للبيئة، وغريها من فعاليات خضراءوحلقات نقاش، 

، كتغيــري سياســة نــشر وقبــول رســائل الدراســات العليــا تغييــر سياســة اســتخدامات الــورق فــي الجامعــة  )14

 .والبحث يف طرق خالّقة للحد من استهالك الورق؛ العتبارات بيئية. على وجٍه واحٍد من الورق

  .، لطلبة اجلامعة يف خمتلف كلياا ودرجاا العلمية بتوجهات بيئية التطبيقيحث العلميالب  تشجيع )15
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   الزمنيوتسّلسلها لباحثوصف للرسائل اإلعالمية المطبوعة واإللكترونية التي وزعها ا

  التفاصيل  الرسالة  التاريخ

رســـــــــائل بيئيـــــــــة لطلبـــــــــة   12/9/2011

  الجامعة

اثنتــا عـــشرة رســـالة يف ملــف واحـــد، حتـــدثت عــن العديـــد مـــن 

لنجعـــــــل " ، عنواـــــــاالقـــــــضايا واملفـــــــاهيم واملمارســـــــات البيئيـــــــة

ومحلـت امللفـات املرفقـة الـيت أعيـدت ". جامعتنا صديقة للبيئة

  :يعا، ونشرها يف مواقع إلكرتونية للجامعةطباعتها، وتوز 

تعريــــــف بالتجربــــــة والفكــــــرة، واهلــــــدف منهــــــا، والــــــدعوة إىل -

  .االلتزام بتصنيف النفايات

رسالة إىل أعـضاء اهليئـة التدريـسية مـن املـشرف، للمـساعدة -

يف نقل فكرة التجربـة إىل طالـم قبـل بـدء احملاضـرة؛ لـضمان 

  .وصوهلا

ات الـسريعة، وخماطرهـا، وأضـراراها معلومات تعريفية بالوجبـ-

  .الصحية

  .حقائق عن السجائر وضررها الصحي واالقتصادي-

ـــــسان مـــــن خالهلـــــا أن يتحـــــول إىل - الطـــــرق الـــــيت ميكـــــن لإلن

  .صديق للبيئية، مثلما هو أحد أدوات تدمريها

  .النفايات الصلبة والتعريف ا-

 الطــرق الــيت ميكــن مــن خالهلــا االســتفادة مــن النفايــات بعــد-

  .فرزها

  . الفلسطينية احملتلةاألراضيحقائق عن النفايات يف -
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  .وسائل التقليل من النفايات-

  .طرق إعادة استخدام العديد من األشياء يف احلياة العملية-

  .أضرار النفايات، وكميتها املقدرة فلسطينياً -

إعـــــادة "، وملـــــاذا نلجـــــأ إليـــــه، ومـــــصطلح "التـــــدوير"مفهـــــوم -

  ".االستخدام

  .دث إذا مل نتخلص من النفايات بطريقة آمنةماذا حي-

  

  .الفكرة من جديدرسالة تعريفية ب  رسالة تعريفية  19/9/2011

ـــــــسية يف اجلامعـــــــة،   دقيقة خضراء  26/9/2011 ـــــــة التدري دعـــــــوة موجهـــــــة إىل أعـــــــضاء اهليئ

للحديث قبل احملاضرات أو بعدها ، وملـدة دقيقـة واحـدة عـن 

  .تأمهية البيئة، ومعىن فرز النفايا

ــا صــديقة   4/10/2011 لنجعــل جامعتن

  للبيئة

  .)12(  وعددها املختلفةالسابقة تذكري بالرسائل 

نحـــــــو بيرزيـــــــت جامعـــــــة   10/10/2011

  صديقة للبيئة

رســـالة تـــدعو طلبـــة اجلامعـــات إىل فـــرز النفايـــات عـــن بعـــضها 

  .، ومعىن ذلكالبعض

صـــــــــــديقك : التـــــــــــدخين  17/10/2011

  !العدو

ُــــ ــــه دعــــوة ط الــــضوء علــــى خمــــاسلّ شــــرح ي طر التــــدخني، وتوجي

  .لتحويل اجلامعة إىل مكان دون سجائر

بــــــدائل منزليــــــة صــــــديقة   18/10/2011

  للبيئة

 قائمــة مــن بــدائل املستحــضرات واملــواد الكيماويــة، اســتعراض

  .ويعرف مبواد طبيعية قادرة على إعطاء املردود ذاته

لنفايـــــــــات، وبفوائـــــــــده تعريـــــــــف مباهيـــــــــة  هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن ا  النفايات العضوية  19/10/2011
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  .واستعماالته، وبكيفية تصنيعه

فكـــــرة صـــــغيرة لجامعـــــة   24/10/2011

  صديقة للبيئة

رســالة إلعـــادة اســتخدام العبـــوات البالســتيكية خـــالل موســـم 

  .، ونقل الفكرة لألهل واألصدقاءقطف الزيتون

، دوير وفوائـــدهإعــادة التعريــف مبـــصطلحات بيئيــة هامـــة، كالتــ  مفاهيم بيئية: كي تعلم  26/10/2011

  .وكيفية ممارسته

كيف يتم االستفادة مـن   31/10/2011

  النفايات بعد فرزها؟

طرق االستفادة مـن النفايـات، وشـرح للتجربـة الرتكيـة يف هـذا 

  .السياق

  . على أوراق مكتوبةعيادرسالة لتقليل تقدمي اين األ  .أعياد بال ورق  31/10/2011

كري أعــضاء اهليئــة التدريــسية باحلــديث لطلبــتهم عــن إعــادة تــذ   دقيقة خضراء  12/11/2011

فكــرة تــصنيف النفايــات، وضــرورة حتويــل بريزيــت إىل جامعــة 

  .صديقة للبيئة

يــــــوم بــــــال تــــــدخين فــــــي   14/11/2011

  الجامعة

فكرة إلطالق يوم بال تـدخني يف اجلامعـة،  وصـوًال إىل فـرض 

مــــستقبلي إلجـــــراءات حتـــــد مـــــن قــــدرة املـــــدخنني علـــــى إيـــــذاء 

 كتخــصيص أمــاكن خاصــة باملــدخنني، وصــلوا لفــرض غــريهم،

  .حظر شامل على التدخني يف احلرم اجلامعي

دعوة إىل التقليل من استهالك األوراق، عرب شرح سلسلة من   أوراق أقل بيئة أجمل  19/11/2011

الطرق؛ ألن هدر هذه املادة، سيفاقم من مشكلة إنتاج 

 الذي يعين ، ويعين الطلب على هذه املادة،نفايات ورقية

  .قطع املزيد من األشجار
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شـــــعبنا " يحـــــرق"كيـــــف   28/11/2011

  !مليون دوالر يومياً 

  

ــــــة  ــــــضمن خــــــرباً حــــــول مــــــا كــــــشفت الباحث ــــــة تت رســــــالة للطلب

الفلــسطينية خلــود الــدجاين، يف حــديث صــحايف متلفــز علــى 

عن أن جمموع مـا ينفقـه الفلـسطينيون يف )مكس معا( ةيفضائ

 365ى التـــدخني يقـــارب الـــــ الـــضفة الغربيـــة وقطـــاع غــــزة علـــ

وهــــــذا يعــــــين مليــــــون دوالر يف اليـــــــوم ( مليــــــون دوالر ســــــنويا 

 بيئيـــة العتبـــارات وتـــدعوهم لإلقـــالع عـــن التـــدخني !)الواحـــد

  .وصحية واقتصادية

أصدقاء   29/11/2011

أصدقاء ..الجامعة

  الحياة

يف (دعوة الطلبة للمشاركة يف محلة توعية مجاعية ميدانية رابعة

، تقوم )حلمالت الثالث اليت نفذها الباحثإشارة إىل ا

فكرا على نقل رسالة البيئة إىل الطلبة يف داخل احلرم 

  .اجلامعي؛ إلقناعهم جبدوى البيئية وأمهيتها

رسالة للطلبة كي ينقلوا انطباعام وما تعرضوا له من رسائل   من طالب لطالب  8/12/2011  

وزمالئهم، للشراكة خمتلفة األشكال واملضامني إىل أصدقائهم 

  .يف حتقيق حلم جامعة صديقة للبيئة
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  لنجعل جامعتنا صديقة للبيئة): 2(الرسالة اإلعالمية رقم 

  

أعكـف علــى إجـراء حبــث أكـادميي، يهــدف بـشكل أساســي :تحيــة طيبــة. الـزميالت والــزمالء الطلبـة األعــزاء
 وضـــعت بالتنـــسيق مـــع دائـــرة اخلـــدمات حاويـــات وقـــد. للمـــسامهة يف حتويـــل جامعتنـــا إىل مكـــان صـــديق للبيئـــة

وأوضـحت علـى كـل حاويـة عبـارة تظهـر مـا  جيـب أن . موقعاً يف الكليات ودوائرها املختلفة) 19(للنفايات يف 
وهــي (نــضعه فيهــا، فهنــاك واحــدة للــورق، وأخــرى للبالســتيك، وثالثــة للزجــاج، وجبانبهــا حاويــة للمــواد العــضوية 

 وأرجو شاكراً وضع النفايات حسب نوعها . وخامسة للمعادن) ملواد القابلة للتحللبقايا األطعمة والقشور وا
  .في األمكنة المخصص لها، ومراعاة عدم خلطها بعضها ببعض

كما أن .  إن التزامكم بتصنيف النفايات هي خطوة أوىل على طريق حتويل جامعة بريزيت إىل مكان صديق للبيئة
سائل اإلعالم ر دور ":ات مجع املعلومات األخرى للبحث الذي حيمل عنوانتعاونكم يف مقابالت البحث وأدو 
، يسهل من املهمة األكادميية اليت "دراسة تطبيقية على طلبة جامعة بريزيت: املتخصصة يف تطوير الوعي البيئي

  .دف البحث العلمي، واملسامهة يف احلفاظ على البيئة وجودا داخل احلرم اجلامعي
رسالة : حنو بريزيت جامعة صديقة للبيئة": (الفيس بوك"علومات، ميكن زيارة موقع الرسالة عرب ملزيد من امل

  )أكادميية
http://www.facebook.com/#!/groups/191057570963806/  

  .شكرا لحسن تعاونكم 

   الطالب عبد الباسط خلف

   برنامج الدراسات العربية المعاصرة
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  نقل فكرة الدراسة إلى الطلبةلة إلى أعضاء الهيئة التدريسية لرسا): 3(الرسالة اإلعالمية رقم 

  الزميالت والزمالء األعزاء
  أعضاء الهيئة التدريسية  

  :تحية طيبة
أشرف على رسالة ماجستري للطالب عبد الباسط خلف، تقوم فكرا على حبث تطبيقي داخل حرم اجلامعة، 

موقعا باحلرم ) 20(وقد بدأ الطالب خلف بوضع حاويات يف . للبيئةيتناول سبل حتويل بريزيت إىل مكان صديق 
( للورق، والزجاج، واملعادن، والبالستيك، واملواد العضوية: اجلامعي، تشمل كل نقطة على مخسة أقسام مستقلة

  ). وهي األشياء القابلة للتحلل كبقايا الطعام
البكالوريس (  كبداية، أرجو شاكرا  احلديث لطلبتكم وألن فكرة الرسالة تقوم على نشر التوعية بفرز النفايات

يف نصف دقيقة قبل بدء احملاضرة، أو يف ايتها حول أمهية االلتزام بفرز النفايات حفاظاً على بيئة نظيفة ) فقط
  .داخل جامعتنا

  
  شكرا لحسن تعاونكم

  عثمان شركس. د
  مساعد عميد كلية اآلداب

  ة في دائرة الجغرافياأستاذ الجغرافيا الطبيعية والبيئي
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  الوجبات السريعة): 4(الرسالة اإلعالمية رقم 
  كي تعلم

  الوجبات السريعة

  

  

 

 

  

حتتوي على  هي اليت
أطعمة سريعة التحضري 
مثل شطائر الشاورما 
والربجر والفالفل 
والفطائر والبيتزا وقطع 
الدجاج املقلية، مع 
مشروب غازي أو كأس 

ئح من العصري وشرا
  .املقلية البطاطا

 وأهم ما مييز بأا ال 
حتتوي على الفاكهة 
والسلطات، وأا تؤكل 

 .على عجل
 
  

حتتوي على كميات كبرية من الدهون،  -
 .سعرات حرارية عالية وبالتايل

فقرية يف العناصر الغذائية املفيدة، مثل  -
واألمالح واملعادن الضرورية   الفيتامينات

 .كالكالسيوم واحلديد
ملح  غنية بالصوديوم املوجود يف -

ذات مذاق مميز جيذب صغار  -الطعام
 السن واملراهقني باإلضافة لإلعالنات

 واهلدايا اليت ترفق معها 
 تُقدم كثري من مطاعم الوجبات -

 السريعة خدمة التوصيل املنزيل
 متثل تغيريا عن رتابة احلياة واألطعمة -

 االعتيادية
لسكريات كثرة استهالك الدهون وا -

ونقص األلياف والفيتامينات  والربوتينات
واملعادن املفيدة، يؤدي إىل تراكم الدهون 

يف اجلسم فزيادة  والسكريات
األكل بسرعة دون مضغ جيد مما -الوزن

تفقد األسرة -.اهلضم يسبب عسرًا يف
 -متعة اجللوس سويًا على مائدة الطعام

للتسمم الغذائي وخاصة يف فصل  التعرض
شرا حمضا وميكن  إا ليست-  .الصيف

ببعض التغيريات جعلها أفضل وأكثر 
 .األضرار مالئمة للصحة وبعيدا عن

 :املصدر
http://www.tbeeb.net/  

 ية على طلبة جامعةدراسة تطبيق: سائل اإلعالم املتخصصة يف تطوير الوعي البيئير دور "إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان 
  "بريزيت
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  السجائر): 5(الرسالة اإلعالمية رقم  
  !العدو" صديقك: "السجائر

  السجائر

 13عدد املدخنني : يف مصر مثال
من % 21ميثلون نسبة  مليون مدخن

  ألف439بينهم  من عدد السكان،
مليار  مثانني يستهلكون األطفال، من

خبسائر  ويتسببون سيجارة سنويا،
  عادل مليون يوم عملاقتصادية ت

 تنفق -من الطلبة مدخنون % 60-
من دخلها على  % 5األسرة املصرية 

 السجائر
ما يكلف ثالثة مليارات جنيه سنوياً 

   .أمراضه تنفق على عالج

 حوايل يتسبب املدخنون يف نشوب-  
خالل  من من إمجايل احلرائق % 30

 كما ; املشتعلة إلقاء أعقاب السجائر
من حاالت  78بـ بةيتسبب يف اإلصا

من % 70,  إصابة جلطة القلب
من % 68. الصدرية حاالت الذحبة

من % 60. إصابة سرطان الرئة
  .الفم حاالت سرطان

حتتوي السجائر   :التدخني
والدخان الناتج عن احرتاقها 

 مادة سامة؛ 4000على 
) املسرطن(أمهها القطران 

) اخلانقة(وغازات الفحم 
املسبب (والنيكوتني 

واملعادن الثقيلة ) دمانلإل
املؤذية لعدد كبري من (

والعناصر املشعة ) األعضاء
واملبيدات ) املسرطنة(
واملواد املضافة ) السامة(
املؤذية للعديد من األجهزة (

  .)واألعضاء

  

  

  

  شبكة املعرفة: املصدر

يضعف حاسم الشم والذوق والنظر ويؤدي إىل عدم -
  .القدرة على متييز األلوان

ب ظهور رائحة كريهة للفم وأمراض اللثة يسب - 
  .املختلفة

البيضاء اليت قد تتطّور اىل  يسبب ظهور الطالوة -
  .سرطان

والبلعوم   عامل أساسي لسرطان الشفة والفم - 
  .واملريء واحلنجرة والرئة

جمرى التنفس  يؤدي إىل التهاب األجزاء السفلية من - 
  .التهاب القصبات اهلوائية املزمن(

الشرايني الذي قد  ارتفاع يف ضغط الدم وتصلب - 
  .يؤدي إىل املوت املفاجئ

  .السعال املزمن عند املدخنني - 
  .عدم القدرة على القيام بأي نشاط رياضي - 
  .القرحة اهلضمية عامل أساسي يف حدوث استمرار -
زيادة حاالت اإلجهاض والوالدة املبكرة والتشوهات  -

  .اجلنينية

  

، وملتقى وزارة 2010وزارة الصحة املصرية، : املصدر
  الصحة السعودية

دراسة تطبيقية على طلبة جامعة : سائل اإلعالم املتخصصة يف تطوير الوعي البيئير دور "إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان 
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  مشروبات الطاقة): 6(الرسالة اإلعالمية رقم  
  ماذا تعرف عن مشروبات الطاقة؟

  مشروبات الطاقة

: املكونات األساسية ملشروبات الطاقة هي
  .الكافيني  والسكر والتاورين

  

  

  

  

  

مما أورده أطباء فإن األضرار عند 
البالغني بعد تناول عبوتني من 

:  مشروب الطاقة قد ُحيدث
ارتفاع الضغط الدموي وتسارع "

ضربات القلب وزيادة قوة 
 وزيادة تدفق الدم إىل.  تقلصاته

العضالت وشحوب الوجه وبرودة 
األطراف، ورفع احلموضة يف 

  . املعدة

ويؤدي تناوهلا إىل زيادة لزوجة الدم 
وارتفاع ضغطه األمسوزي وقيمة ال 

PH فيه ليصبح محضيا فضال عن 
التنبيه الشديد للجملة العصبية مما 
قد يؤدي إيل األرق، إىل جانب 

. ارتفاع نسبة السكر يف الدم
ث األقياء ناهيك عن حدو 

واضطراب للشوارد يف . والغثيان
اجلسم 

ELECTROLYTES 
DISORDERS وازدياد 

  .التبول واجلفاف

نتيجة للسكر توفر بعض الطاقة، ومل تثبت الدراسات أن -
 هلا تأثري علي الذهن أو تطور األداء -عدا الكافيني- املكونات 
يه املنعش أما  التأثري األساسي هلذه املشروبات هو التنب. اجلسماين

كما حيدث مع تناول القهوة أو الشاي أو الصودا، وما سيتبعه من 
التأثري احملتمل على --- .طلب املزيد منها الستمرار التأثري املنبه

: الصحة من كمية الكافيني املتوفرة يف مشروب الطاقة تتمثل يف
- . عدم انتظام معدل النوم، وارتباك يف عملية امتصاص األغذية

لذين لديهم متاعب يف القلب فيجب أال يتناولوا منتجات األفراد ا
وبشأن السيدات . غنية بالكافيني فهو قد يسبب أخطارًا كثرية

احلوامل ينصح بعدم تناوهلن ملشروبات الطاقة وخباصة يف الشهور 
 ملغم من 100الثالثة األوىل من احلمل، فقد وجد أن تناول 

  .ة الطبيعيةالكافيني يف اليوم تقلل من فرص الوالد

مشروبات الطاقة فقرية يف حمتواها من األلياف الغذائية الضرورية -  
لسالمة اجلهاز اهلضمي، وحتسني امتصاص املواد الغذائية، وامتصاص 

  ."العديد من السموم من اجلسم
بسبب مبا حتتويه من أمحاض تدمر األسنان أسرع من مشروبات -

ب طبقة املينا، وتعري ضعفاً، وتذي) 11 -  3(الكوال األخرى بـ 
طبقة العاج املوجود أسفلها، ومتهد للتسوس وخنر كافة األسنان؛ 

كما تؤدي إيل خلل يف . وأشد األسنان تأثرًا هي األسنان األمامية
التوازن بني نسبة الكالسيوم والفوسفور بالدم خصوصًا لدى 
األطفال؛ وبالتايل ينقص الكالسيوم يف العظام بشكل كبري ليحدث 

  ينا نقص يف عملية تكلس العظاملد

  جملة آفاق البيئة والتنمية: املصدر

http://www.maan-
ctr.org/magazine/Archive/Issue12/Alrased

/index1.htm#1  

دراسة تطبيقية على طلبة جامعة : سائل اإلعالم املتخصصة يف تطوير الوعي البيئير ر دو "إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان 
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  أهمية دور اإلنسان في الحفاظ على البيئة): 7(الرسالة اإلعالمية رقم 

 داء ودواء: اإلنسان

  

 امللوثـات بأنواعهـا كما إن اإلنسان هو السبب الرئيس واألساسي يف إحداث عملية التلوث يف البيئة وظهـور مجيـع
، والتلـــوث البـــصري ، تلـــوث الرتبـــة، والتلـــوث )الـــضوضاء (تلـــوث اهلـــواء،  وامليـــاه،  والتلـــوث الـــسمعي : املختلفـــة 

  .إال أيضاً يستطيع أن يكون السبب يف جتميل البيئة واحلفاظ على الطبيعة. بالنفايات 

  .نة املخصصة هلافرز النفايات ووضعها يف األمك: لنبدأ معاً يف اخلطوة األوىل

  

دراسة تطبيقية علـى : سائل اإلعالم املتخصصة يف تطوير الوعي البيئير دور "إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان 
  "طلبة جامعة بريزيت
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  النفايات الصلبةحول ): 8(الرسالة اإلعالمية رقم  

  ما هي النفايات الصلبة؟

  

وهي عبارة عن مواد معروفة مثل فضالت . نازل واملطاعم والفنادق وغريهاقصد ا املخلفات الناجتة عن امليُ 
اخلضار والفواكه والورق والبالستيك، ويضاف إليها النفايات الناجتة عن املنشآت الصناعية واحلرفية، واليت هلا نفس 

كل خطرًا على الصحة خواص النفايات املنزلية، واليت ميكن مجعها ومعاجلتها مع النفايات املنزلية، دون أن تش
  .والسالمة العامة

  .الدليل املرجعي يف الرتبية البيئية: املصدر

دراسة تطبيقية على : البيئي  يف تطوير الوعي املتخصصةسائل اإلعالمر  دور"إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان 
  "طلبة جامعة بريزيت
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   ات طرق االستفادة من النفاي):9(الرسالة اإلعالمية رقم 

  كيف يتم االستفادة من النفايات بعد فرزها؟

  

كمثال، تقوم بلدية اسطنبول برتكيا بنقل النفايات إىل منطقة خمصصة لفرز . ميكن ذلك وعرب أغراض خمتلفة
النفايات وتكديسها، مث تردم  باألرض، وتغطى بنوع خاص من الرتبة، وتسوى الرتبة فوقها؛ ملنع دخول 

بعدها تركب أنابيب باألرض املطمورة، وبعد سنتني من طمرها يتم إنتاج . انبعاث الروائحاألوكسجني للنفايات، و 
  . ماليني دوالر8غاز امليثان، الذي ينقل ملصنع خاص، وجيري حتويله إىل طاقة كهربائية، تدر سنوياً أرباحاً قدرها 

، حول التجربة 2011 آب 11 ألمحد الشقريي، 7، ضمن برنامج خواطر mbcحلقة تلفزيونية لقناة : املصدر
  .الرتكية

دراسة تطبيقية على : البيئي  يف تطوير الوعي املتخصصةسائل اإلعالمر  دور"إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان 
  "طلبة جامعة بريزيت
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  معطيات حول النفايات في الضفة الغربية): 10(الرسالة اإلعالمية رقم 

  هل تعلم؟

  

  . تدفنها9,7 منها حترق النفايات، و88,6عاجل النفايات، وايات الضفة ال تُ من مكبات نف % 99,3

  ما الحل؟

  .عترب احلل األويل لتنظيف البيئة التقليل من إنتاج النفايات، وإعادة استخدام بعض موادها، وتدوريهايُ 

  2010معا، / دراسة ملركز العمل التنموي

دراسة تطبيقية على : البيئي  يف تطوير الوعي املتخصصة اإلعالمسائلر  دور"إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان 
  "طلبة جامعة بريزيت
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  إرشادات لتقليل التسبب في إنتاج النفايات): 11(الرسالة اإلعالمية رقم 

  ل من إنتاج النفايات؟قلّ كيف نُ : سؤال

  
نتجات وتصليح ما هو مكسور منها، شراء منتجات ذات جودة عالية قابلة للتصليح، واحملافظة على امل: جواب

وإعادة تدويره، واستخدام أكياس من القماش للتسوق بدًال من أكياس النايلون، وعدم استخدام  األدوات اليت ال 
  .تستعمل إال ملرة واحدة كالكؤوس واملالعق واألطباق، واستبداهلا بأدوات تستخدم أكثر من مرة

دراسة تطبيقية على : البيئي  يف تطوير الوعي املتخصصةسائل اإلعالمر  ردو "إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان 
  "طلبة جامعة بريزيت
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  إحصاءات حول النفايات ومتوسط إنتاج الفرد منها): 12(الرسالة اإلعالمية رقم 

  !كي تعلم

  

يوميـــاً يف الـــضفة  كـــن 1710 بنحـــو 2009 قُـــدرت كميـــة النفايـــات املنزليـــة املنتجـــة يف األراضـــي الفلـــسطينية عـــام 
  2,7 كيلـو غرامـا يف الـضفة، و3,9وبلـغ متوسـط إنتـاج األسـرة اليـومي منهـا مـا يقـارب .  طنا يف غزة يومياً 611و

  .كيلو غراما يف غزة

  . كيلو غراماً يف غزة0,4 كيلو غراماً يف الضفة، و0,7وتراوح متوسط إنتاج الفرد منها حوايل 

  2014-2010 النفايات الصلبةاإلسرتاتيجية الوطنية إلدارة: املصدر

دراسة تطبيقية علـى : البيئي  يف تطوير الوعي املتخصصةسائل اإلعالمر  دور"إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان 
  "طلبة جامعة بريزيت
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  تعريف بمصطلح التدوير): 13(الرسالة اإلعالمية رقم 

  ما هو التّدوير؟

  

استعماهلا كمواد أولية يف تصنيع منتج جديد، إي إعادا إىل حالتها األوىل أو تبدأ هذه  العملية جبمع النفايات، و 
  .ما يقلل من استخدام املواد اخلام يف التصنيع. حالة مشاة

املعادن، والزجاج، والورق، والبالستيك، واملواد العضوية كبقايا الطعام القابلة للتحلل، ونستطيع : وميكن تدوير
  ).الدبال( ويحتويلها إىل مسادي عض

  .سلطة جودة البيئة: املصدر

دراسة تطبيقية على : سائل اإلعالم املتخصصة يف تطوير الوعي البيئير دور "إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان 
  "طلبة جامعة بريزيت
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  أسباب القيام بالتدوير): 14(الرسالة اإلعالمية رقم 

  وير؟ملاذا التدّ 

  

من ذهاب النفايات إىل املكبات فض خي .للمكبات، ولتوفري مساحة األراضي املطلوبة إلقامتهالتقليل احتياجاتنا -
الضارة بصحتنا وامللوثة لبيئتنا، حيث تنبعث الغازات السامة الناجتة عن حتلـل واحـرتاق النفايـات املـسببة لالحتبـاس 

 .احلراري

وفر تكـاليف اسـتخراج وتـصنيع املـواد اخلـام، وعلـى وتـ. النفايـات واحلـرق) دفـن(إعادة التدوير أقل تكلفة من طمر-
يوقــف االســتنزاف الــدائم ملــصادرنا الطبيعيــة غــري املتجــددة مثــل امليــاه،  و .األقــل تــوفر تكلفــة الــتخلص مــن النفايــات

يـوفر الطاقـة، فمـثًال  مثلمـا .لوث للمصادر مـن خـالل تقليـل النفايـات املنتجـةتويوفر املواد اخلام، ويقلل احتمالية ال
  .  ألف جالون ماء26 ألف شجرة، و17-12تدوير طن واحد من الورق يوفر 

  .الدليل املرجعي يف الرتبية البيئية وسلطة جودة البيئة: املصدر

دراسة تطبيقية على : البيئي  يف تطوير الوعي املتخصصةسائل اإلعالمر  دور"إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان 
  "طلبة جامعة بريزيت
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  حقائق حول أسباب التخلص اآلمن من النفايات ): 15(الة اإلعالمية رقم الرس

  يا؟ماذا حيدث إذا مل نتخلص من النفايات بطريقة آمنة بيئً 

  

  .اإلصابات واحلوادث واجلروح، بسبب وجود األدوات احلادة والزجاج املتكسر-

 بفعل، والعيون، واجللد، واإلسهال التسبب بأمراض التهاب الكبد وفقد املناعة، وأمراض اجلهاز التنفسي-
انتشار احليوانات الضارة كالقطط والكالب، اليت ميكن أن تعبث بالنفايات، وتنشرها يف الشوارع،  و .اجلراثيم

تلوث اهلواء والرتبة  عدا عن . الناقلة لألمراضوالقوارض تؤدي لتكاثر احلشرات  كما.وتسبب أمراض السعار
  .اجلمايل واحلضاري للبلدتشوه املظهر  مثلما .واملاء

  .الدليل املرجعي يف الرتبية البيئية: املصدر

  دراسة تطبيقية على طلبة جامعة بريزيت: البيئي  يف تطوير الوعي املتخصصةسائل اإلعالمر  دور"إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان 
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  أرقام حول التدخين):16(الرسالة اإلعالمية رقم 
  !ك العدوصديق: التدخين

لنجرب أن نعيش يوماً بال تدخني، ولنحث من منا صحته على اإلقالع عن اسـتخدام هـذا الـسالح ضـد نفـسه 
  وضدنا وضد بيئتنا

  .2000 مليار سيجارة عام 5609 إىل 1950 مليار سيجارة عام 1686ارتفع إنتاج السجائر يف العامل من -
  ! منهم يف الدول املتوسطة واملنخفضة الدخل %82 مليار نسمة، 1,1عدد املدخنني يف العامل -
 ســريتفع عــدد ضــحايا الــسجائر إىل قرابــة 2030 مليــون وفــاة يف العــامل، ويف العــام 4,9يتــسبب التــدخني حبــوايل -

  . ماليني10
  .من النساء يف العامل العريب يتعاطون السجائر % 5من الرجال و % 44-
  . علبة55نوياً، ويف األردن  علبة س128متوسط استهالك املدخن يف لبنان -
  . سيجارة15ملدة ساعتني، يعادل تدخني ) الشيشة(استخدام النارجيلة-
  

  53ص . 2004املنشورات التقنية، : بريوت.  سؤال وجواب100قضايا البيئة يف . احلناوي، عصام: املصدر
يـــة، وبالســـتيكية، ومعدنيـــة، ورق:  فـــرز النفايـــات يف احلاويـــات املخصـــصة هلـــذا الغـــرض داخـــل اجلامعـــة إىل:لنتـــذكر

ألن البيئــة . وزجاجيــة، ومــواد عــضوية، خطــوة أوىل لتحويــل بريزيــت إىل جامعــة صــديقة للبيئــة مبــشاركتكم وبــوعيكم
  .النظيفة تعين التمتع بقدر أكرب من الرفاه والصحة

  
 دراسة تطبيقية على :دور وسائل اإلعالم املتخصصة يف تطوير الوعي البيئي:"إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان

  ."طلبة جامعة بريزيت
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  مبادرة لتطبيق التدوير خالل موسم الزيتون): 17(الرسالة اإلعالمية رقم 

  !فكرة صغرية حنو جامعة صديقة للبيئة
  

  الطلبة األعزاء
ود وختليله داخل حنن اآلن يف أوج موسم قطاف الزيتون، وتتجه الكثري من األسر لتصنيع الزيتون األخضر واألس

بوسعنا  كبداية، إعادة استخدام العبوات البالستيكية والزجاجية اليت نستخدمها بعد شراء املياه والعصائر، . املنزل
ألجل حفظ الزيت على موائدنا، وختليل الزيتون ا،  فستبدو العبوات أكثر أناقة وهي حتتفظ بزيتنا الفلسطيين 

ف املزيد من املواد البالستيكية اليت ال تتحلل، وتسبب بتلويث للبيئة إذا مل الذي يكاد يضيء، بدال من استنزا
  .يُعاد تدويرها، أو تصنيعها

قد نقوم بذلك بأنفسنا، أو من قبل  العائلة واألصدقاء واجلريان، أو رمبا نكتفي بنقل الفكرة لغرينا، فهي رغم 
  .ةتواضعها، تعد مسامهة أوىل حنو جامعة نظيفة وصديقة للبيئ

  
ورقية، وبالستيكية، ومعدنية، : فرز النفايات يف احلاويات املخصصة هلذا الغرض داخل اجلامعة إىل: لنتذكر

ألن البيئة . وزجاجية، ومواد عضوية، خطوة أوىل لتحويل بريزيت إىل جامعة صديقة للبيئة مبشاركتكم وبوعيكم
  .النظيفة تعين التمتع بقدر أكرب من الرفاه والصحة

  
  

دراسة تطبيقية على : دور وسائل اإلعالم املتخصصة يف تطوير الوعي البيئي:" يف إطار حبث أكادميي بعنوانإعالن
  ."طلبة جامعة بريزيت
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 إطاللة على مصطلحات بيئية): 18(الرسالة اإلعالمية رقم 
  مفاهيم بيئية: كي تعلم

أيــة نفايــات غــري النفايــات «النفايــات الــصلبة بأــا ) 99/ 7رقــم(يُعــرف قــانون البيئــة الفلــسطيين   :النفايــات الــصلبة
اخلطرة، أو القمامـة الناشـئة مـن خمتلـف النـشاطات املنزليـة، والتجاريـة، والزراعيـة، والـصناعية، والعمرانيـة، والرواسـب 

، األغـصان فـضالت املطـبخ، األوراق، القنـاين، حطـام الزجـاج:  أمثلـة.  (»الناجتة عن حمطات معاجلة امليـاه العادمـة
وأوراق الشجر، الفواكه واخلـضروات الفاسـدة، العلـب، النفايـات الناشـئة عـن النـشاطات املنزليـة والتجاريـة والزراعيـة 

  ...).والصناعية والعمرانية، واحلمأة
 اليت)  ٪90قد تصل إىل (ويقصد ا املواد الصلبة العضوية وغري العضوية املمزوجة بنسب عالية مع املياه :  احلمأة

  .حتوي جراثيم األمراض وبيوض الديدان املعوية الضارة الناجتة من معاجلة املياه العادمة يف حمطات التنقية
تعرف منظمة الصحة العاملية النفايات اخلطرة بأا املخلفات اليت هلا خواص طبيعية أو كيميائية :  النفايات اخلطرة

:  أمثلة.  ( تخلص منها، لتجنب خماطرها على الصحة العامة والبيئةأو بيولوجية تتطلب تداوًال خاصاً وطرقاً معينة لل
النفايات الطبية، بعض النفايات الناجتة عن الصناعات الغذائية، صـناعة النـسيج، مـدابغ اجللـود، صـناعة األحذيـة، 

ونفايـات ناجتـة األثاث اخلشيب، اإلطارات املطاطية، البطاريـات املـستعملة، املخلفـات اإللكرتونيـة ومركبـات اخلـردة، 
 ).عن القصف اإلسرائيلي

التـــدوير هــو عمليـــة إعـــادة تــصنيع للمخلفـــات املنزليـــة أو الــصناعية أو الزراعيـــة؛ وذلـــك لتقليــل تـــأثري هـــذه : التدويـــر
وتــتم هــذه العمليــة عــن طريــق تــصنيف وفــصل املخلفــات علــى أســاس املــواد اخلــام . املخلفــات وتراكمهــا علــى البيئــة

  .عادة تصنيع كل مادة على حدةا، مث إفيهاملوجودة 
  2009دراسة ميدانية ملركز العمل التنموي معا، : املصدر
ورقية، وبالستيكية، ومعدنية، : فرز النفايات يف احلاويات املخصصة هلذا الغرض داخل اجلامعة إىل: لنتذكر

ألن البيئة .  وبوعيكموزجاجية، ومواد عضوية، خطوة أوىل لتحويل بريزيت إىل جامعة صديقة للبيئة مبشاركتكم
  .النظيفة تعين التمتع بقدر أكرب من الرفاه والصحة

  
دور وسائل اإلعالم املتخصصة يف :" لطالب املاجستري عبد الباسط خلف بعنوان إعالن يف إطار حبث أكادميي

 ."دراسة تطبيقية على طلبة جامعة بريزيت: تطوير الوعي البيئي
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  مبادرة للتقليل من استهالك الورق خالل األعياد ):19(الرسالة اإلعالمية رقم 

     الطلبة األعزاء

 !أعياد بال ورق: رسالة بيئية

نقرتب من عيد األضحى، وتبعدنا أسابيع قليلة عن أعياد امليالد ورأس السنة، وتكثر التهاين وبطاقات املعايدة، 
إرسال بطاقة إلكرتونية حتمل صورة لزهرة ميكن أن نكتفي خالل العيد ب. وهذا يعين استهالك املزيد من الورق

  .  قدمياً جلامعة بريزيت، يعيد لنا قصة عراقتها  فلسطينية ساحرة، أو رمساً 

  .  ألف جالون ماء26 ألف شجرة، و17-12ولكي نعلم، فإن تدوير طن واحد من الورق يوفر 

امعة، وبوسعنا أن نرسل هذه الدعوة لننشر هذه الرسالة لكل من نعرف، ولنتوقف عن هدر املزيد من الورق يف اجل
  .ملن نعرف يف املؤسسات الرمسية واألهلية، اليت تتسابق إلرسال التهاين املطبوعة

   

  كل عام وأنتم وبيئتنا بألف خبري

ورقية، وبالستيكية، ومعدنية، : فرز النفايات يف احلاويات املخصصة هلذا الغرض داخل اجلامعة إىل: لنتذكر
ألن البيئة . ضوية، خطوة أوىل لتحويل بريزيت إىل جامعة صديقة للبيئة مبشاركتكم وبوعيكموزجاجية، ومواد ع

  .النظيفة تعين التمتع بقدر أكرب من الرفاه والصحة

دراسة تطبيقية على : دور وسائل اإلعالم املتخصصة يف تطوير الوعي البيئي:"إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان
  ."طلبة جامعة بريزيت
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  إشارة إلى تجربة تركية في االستفادة من النفايات): 20(الرسالة اإلعالمية رقم 

  كيف يتم االستفادة من النفايات بعد فرزها؟

  

كمثال، تقوم بلدية اسطنبول برتكيا بنقل النفايات إىل منطقة خمصصة لفرز .  ميكن ذلك وعرب أغراض خمتلفة
طى بنوع خاص من الرتبة، وتسوى الرتبة فوقها؛ ملنع دخول النفايات وتكديسها، مث تردم  باألرض، وتغ

بعدها تركب أنابيب باألرض املطمورة، وبعد سنتني من طمرها يتم إنتاج . األوكسجني للنفايات، وانبعاث الروائح
  .والر ماليني د8غاز امليثان، الذي ينقل ملصنع خاص، وجيري حتويله إىل طاقة كهربائية، تدر سنوياً أرباحاً قدرها 

، حول التجربة 2011 آب 11 ألمحد الشقريي، 7، ضمن برنامج خواطر mbcحلقة تلفزيونية لقناة : املصدر
  .الرتكية

ورقية، وبالستيكية، ومعدنية، : فرز النفايات يف احلاويات املخصصة هلذا الغرض داخل اجلامعة إىل: لنتذكر
ألن البيئة . امعة صديقة للبيئة مبشاركتكم وبوعيكموزجاجية، ومواد عضوية، خطوة أوىل لتحويل بريزيت إىل ج

  .النظيفة تعين التمتع بقدر أكرب من الرفاه والصحة
  

دراسة تطبيقية على : دور وسائل اإلعالم املتخصصة يف تطوير الوعي البيئي:"إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان
  ."طلبة جامعة بريزيت
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  مبادرة للتقليل من استهالك الورق في الجامعة): 21(الرسالة اإلعالمية رقم 
   بيئة أمجل..أوراق أقل

  الطالبات والطلبة األعزاء

لنبدأ خبطوة صغرية حنو .  ألف جالون ماء26 ألف شجرة، و17- 12إن تدوير طن واحد من الورق يوفر بني 
 هذا ميكننا التفكري معًا يف جامعة صديقة للبيئة، فكما تعلمون فإن الورق أكثر مادة تستخدم يف اجلامعة، ومع

  .طرق للتقليل منها

إن طباعة األوراق الزائدة عن احلاجة، واستخدام دفاتر تسجيل املالحظات الكبرية اليت ال نستهلك كل أوراقها 
طوال الفصل الدراسي، واإلسراف يف طباعة اإلعالنات والبوسرتات، وتصوير ما ال حنتاجه من مراجع ومصادر، 

 الطباعة على وجهي الورقة الواحدة، وغريها من طرق هدر هذه املادة، سيفاقم من مشكلة إنتاج وعدم استخدام
  .نفايات ورقية

  .النفايات" أطنان"لنبدأ معاً يف مراجعة سلوكنا، ولنقلل من إنتاج 

نيـــة، ورقيـــة، وبالســـتيكية، ومعد: فـــرز النفايـــات يف احلاويـــات املخصـــصة هلـــذا الغـــرض داخـــل اجلامعـــة إىل: لنتـــذكر
ألن البيئــة . وزجاجيــة، ومــواد عــضوية، خطــوة أوىل لتحويــل بريزيــت إىل جامعــة صــديقة للبيئــة مبــشاركتكم وبــوعيكم

  .النظيفة تعين التمتع بقدر أكرب من الرفاه والصحة
  
  

دراسة تطبيقية على : دور وسائل اإلعالم املتخصصة يف تطوير الوعي البيئي:"إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان
  ."طلبة جامعة بريزيت
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  أرقام حول حجم انفاق الشعب الفلسطيني على السجائر): 22(الرسالة اإلعالمية رقم 
  !شعبنا مليون دوالر يومياً " ّحيرق"كيف 

  :األعزاء الطلبة، لنمعن في قراءة هذه الحقائق، وننقلها لغيرنا

مـؤخرًا عـن أن مجمـوع مـا ينفقـه الفلـسطينيون كشفت الباحثة الفلسطينية خلـود الـدجاني، فـي حـديث صـحافي، 
وهـذا يعنــي مليــون دوالر !(  مليـون دوالر ســنويا365فـي الــضفة الغربيـة وقطــاع غـزة علــى التــدخين يقـارب الـــ 

  !)في اليوم الواحد فقط

مكـــس معـــا ”الـــذي تبثـــه فـــضائية “ صـــحتك الـــك“ وقالـــت الباحثـــة الـــدجاني خـــالل حلقـــة تلفزيونيـــة مـــن برنـــامج 
ان الـــشعب “ :ول أســـباب وحجـــم ســـرطان الرئـــة فـــي المجتمـــع المحلـــي وطـــرق الوقايـــة والعـــالج تمحـــورت حـــ”

  .“الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ينفق ما يقارب مليون دوالر يوميا على شراء لفافات السجائر

ربــوا وأشــارت الــدجاني إلــى بحــث قامــت بــه وخلــص إلــى أن ربــع تالميــذ المــدارس فــي المجتمــع الفلــسطيني ج
وتقــدر بعــض اإلحــصاءات . التــدخين ولــو لمــرة واحــدة ، وان نــصف هــؤالء التالميــذ اســتمر فــي التــدخين الحقــا

  . ألف شخص من مجموع السكان800الصحية عدد المدخنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بـ 

عنــــدما يقــــوم رب اآلســــرة زوجــــات المــــدخنين وأطفــــالهم ضــــحايا، وهــــم مــــدخنين مــــرغمين بــــاإلكراه ، “ :وقالــــت
إذا كـان يعتقـد المـدخن أن مـن حقـه التـدخين فـأن غيـر المـدخن مـن “ :وتـساءلت قائلـة.“بالتدخين في محـيطهم

فيمــا تــذكر بعــض الدراســات أن الــشعب الفلــسطيني يــستورد ثلــث حاجتــه مــن . حقــه أن يستنــشق الهــواء النقــي
  . التبغ من الخارج في حين يصنع ثلثي االحتياجات محليا

وطالــب مختــصون شــاركوا فــي الحــوار وزارة الــصحة وكليــات الطــب بمنــع قبــول مــوظفين مــدخنين فــي القطــاع 
الــصحي أو طــالب مــدخنين فــي كليــات الطــب فــي إشــارة لمكافحــة عمليــة آلفــة التــدخين التــي تعتبــر المــسبب 

 .األكبر إلمراض القلب والشرايين والسرطان 

ورقيـــة، : صة لهــذا الغــرض داخــل الجامعــة إلــىفــرز النفايــات فــي الحاويــات المخصــ: لنتــذكر
وبالســتيكية، ومعدنيــة، وزجاجيــة، ومــواد عــضوية، خطــوة أولــى لتحويــل بيرزيــت إلــى جامعــة 

ألن البيئـــة النظيفـــة تعنـــي التمتـــع بقـــدر أكبـــر مـــن الرفـــاه . صـــديقة للبيئـــة بمـــشاركتكم وبـــوعيكم
  .والصحة

  :زورنا على الفيس بوك
http://www.facebook.com/groups/191057570963806/  

دراســة : دور وســائل اإلعـالم المتخصــصة فــي تطــوير الــوعي البيئــي:"إعـالن فــي إطــار بحــث أكــاديمي بعنــوان
 ."تطبيقية على طلبة جامعة بيرزيت

 

  
  



 169

  ة للتطوع في حمالت بيبيئة ميدانيةدعوة موجهة إلى الطلب): 23(الرسالة اإلعالمية رقم 
  أصدقاء احلياة...أصدقاء اجلامعة

 
  األعزاء الطلبة

 
  حتية وشكرًا

 
 نفذنا فيما مضى ثالث محالت ميدانية للتوعية البيئية يف احلرم اجلامعي، وخنطط حلملة توعية مجاعية ميدانية 

 قبل بدء احملاضرة، أو عند ايتها، الساحات رابعة، تقوم فكرا على نقل فكرة البيئة إىل الطلبة يف القاعات
وتواجد الطلبة، املكتبات، الكافترييات، احلافالت اليت تقل الطلبة من اجلامعة وإليها، املختربات، املشاغل واملراسم 
اهلندسية، العيادات الطبية، خمتربات احلاسوب واللغات، مرافق اجلامعة كله، دون التشويش على سري احلياة 

  .دمييةاألكا
 

امسها، والوقت الذي يناسبه، لالنطالق /ترغب نتمىن عليه أن يسجل امسه/نرجو املساعدة يف ذلك، ومن يرغب
  .دمتم ودامت جامعتنا صديقة للبيئة.  بدءاً من الساعة التاسعة وحىت الثالثة2011-12- 3يوم السبت القادم 

 
 com.yahoo@ aabdkhلالستفسار أكثر ميكنكم الكتابة إىل

  0599716509و االتصال على أ
  

ورقية، وبالستيكية، ومعدنية، : فرز النفايات يف احلاويات املخصصة هلذا الغرض داخل اجلامعة إىل: لنتذكر
ألن البيئة . وزجاجية، ومواد عضوية، خطوة أوىل لتحويل بريزيت إىل جامعة صديقة للبيئة مبشاركتكم وبوعيكم

  .الرفاه والصحةالنظيفة تعين التمتع بقدر أكرب من 
  :زورنا على الفيس بوك

http://www.facebook.com/groups/191057570963806/  
دراسة تطبيقية على : دور وسائل اإلعالم املتخصصة يف تطوير الوعي البيئي:"إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان

  ."معة بريزيتطلبة جا
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  دعوة الطلبة لنقل رسائل بيئية إلى زمالئهم): 24(الرسالة اإلعالمية رقم 
  "من طالب لطالب: "رسالة بيئية

 
  األعزاء الطلبة

  حتية وشكرًا
حنو بريزيت :" منذ ثالثة أشهر، ننفذ محالت توعية بطرق خمتلفة يف احلرم اجلامعي، حبًا وطمًعا يف حتقيق شعار

وألن البيئة حتتاج إىل جهودنا مجيعاً،  نُطلق فكرة صغرية خضراء أخرى، تتلخص يف أن ". يقة للبيئةجامعة صد
ينقل الطلبة الذين وصلتهم رسائلنا، وشاركوا معنا يف محالت التوعية امليدانية األربع، أو سامهوا يف نقاش الفيلم 

ضرورة تقليل استخدام املواد الورقية والبالستيكية، البيئي الذي عرضناه، أو حضرونا التدريب البيئي القصري  حول 
، "رتاج"وسبل إعادة االستفادة منها، أو التقينا م يف احلرم اجلامعي، أو شاهدوا ومتعنوا برسائلنا اإللكرتونية عرب 

، أو أو سامهوا يف نقاشاتنا عرب شبكة التواصل االجتماعي، أو شاهدوا ما ننشر من إعالنات مكتوبة يف اجلامعة
نتمىن من كل هؤالء هذه أن . ، أو كانوا ضمن جمموعات النقاش اليت أسسنا)األسرة صديقة البيئة( وصلهم دليل

ينقلوا انطباعام ودعوم إىل أصدقائهم وزمالئهم، للشراكة يف حتقيق حلم جامعة تفتح الشهية ببيئتها اخلضراء 
  .على التّعلم

ورقية، وبالستيكية، ومعدنية، : خصصة هلذا الغرض داخل اجلامعة إىلفرز النفايات يف احلاويات امل: لنتذكر
ألن البيئة . وزجاجية، ومواد عضوية، خطوة أوىل لتحويل بريزيت إىل جامعة صديقة للبيئة مبشاركتكم وبوعيكم

  .النظيفة تعين التمتع بقدر أكرب من الرفاه والصحة
  :زورنا على الفيس بوك

http://www.facebook.com/groups/191057570963806/  
  

دراسة تطبيقية على : دور وسائل اإلعالم املتخصصة يف تطوير الوعي البيئي:"إعالن يف إطار حبث أكادميي بعنوان
  ."طلبة جامعة بريزيت
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   الحاويات خالل المرحلتينالنموذج  المستخدم لمراقبة: )2(ملحق رقم 

  منوذج متابعة وتقييم دوري للباحث
 --------:التجربة

ـــــــــــــــــــــــــات   الكلية/املوقع  اليوم والتاريخ حاوي
  الورق

ـــــــــــــــــــــــــات  حاوي
  املعدن

ـــــــــــــــــــــــــات  حاوي
  الزجاج

ـــــــــــــــــــــــــات  حاوي
  املواد العضوية

حاويــــــــــــــــــــــــــات 
  البالستيك

  اهلندسة  
  
  

          

  التجارة  
  
  

          

  العلوم  
  
  
  

          

            الكافترييا  
آل (عــــــــــــــــــــــــــــــالماإل  

  )مكتوم
          

            الدراسات العليا  
            الرياضة  
            الرتبية  
            املرأة  
            التنمية  
            احلقوق  
            التمريض  
            اآلداب  
  

   التزام ضعيف3.  التزام متوسط2.  التزام عالٍ 1: الدليل
  :تفاصيل إضافية، أو إيضاحات، أو مشاهدات أخرى
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   الدراسةاستبانة): 3(مملحق رق

  استبانة
ســائل ر دور :"عنــوانب إعــداد رســالة ماجــستريهــذا االســتبيان يوزعــه الباحــث للحــصول علــى بيانــات علميــة لغــرض  :تحيــة طيبــة وبعــد

بدقـة، علمـا بـأن  تـهتعبئ، نرجـو التكـرم يف "دراسة تطبيقية علـى طلبـة جامعـة بيرزيـت: اإلعالم المتخصصة في تطوير الوعي البيئي
  .لنتائج ستستخدم ألغراض حبثية وعلمية فقطا

  شكرا لتعاونكم
   عبد الباسط خلف:الباحث

  برنامج الدراسات العربية المعاصرة
  -----------------------------------------------:القسم األول

  )ضع دائرة حول رمز اإلجابة المناسبة(
  أنثى-2ذكر  -1:اجلنس

احلقـوق واإلدارة العامـة -6التجـارة واالقتـصاد-5تكنولوجيـا املعلومـات -4كليـة اهلندسـة -4لعلـوم كلية ا-3كلية اآلداب -1 :لكليةا
  .الرتبية-8التمريض  واملهن الصحية املساندة -7

  .اخلامسة لطلبة اهلندسة-5الرابعة -4الثالثة -3الثانية -2 السنة األوىل -1 :املستوى الدراسي
  .خميم-4قرية  -3 بلدة -2مدينة -1 :مكان السكن

  .غري مدخن-2مدخن -1 :ي/هل أنت
  --------: غري ذلك حدد-4 الدرجة اجلامعية األوىل -3 ثانوي -2 أقل من ثانوي -1: مستوى تعليم األب

  --------: غري ذلك حدد-4 الدرجة اجلامعية األوىل -3 ثانوي -2 أقل من ثانوي -1: ممستوى تعليم األ
مــــــن -4 2499-2000-3 1999-1500مــــــن -2 1499-1000 مــــــن - 1:)لاألرقــــــام بالــــــشيق( دخــــــل األســــــرة الــــــشهري

   فأكثر3000 -5  2500-2999
  -----------------------------------------------:القسم الثاني

  .ضع إشارة يف اخلانة اليت تناسب إجابتك فقط
 ة/موافـــــــق  الفقرة  الرقم

  جداً 
ال   ة/ موافق

  أدري
أعـــارض   أعارض

  جداً 
بيئــة  بفــضل وســائل اإلعــالم أن بــشكل عــام، أعــرف  1

 .فلسطني نظيفة
          

أعـــرف بفـــضل الرســـائل اإلعالميـــة الـــيت شـــاهدا يف   2
  .نظيفة جامعة بريزيت بيئة اجلامعة أن 

          

 وصــلين علــى  بيئيــة مــارســائلبــه مــن تــأثرت أكثــر مــا   3
  ".رتاج"صفحة 

          

بيئيـــــة اإلعالنـــــات رســـــائل بـــــه مـــــن تـــــأثرت أكثـــــر مـــــا   4
  . داخل اجلامعةوامللصقات
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 ة/موافـــــــق  الفقرة  الرقم
  جداً 

ال   ة/ موافق
  أدري

أعـــارض   أعارض
  جداً 

خـالل بيئيـة مـا مسعتـه رسـائل بـه مـن تـأثرت أكثـر مـا   5
  . أو الندوات داخل اجلامعةاحملاضرات

          

عرفتها من الباحـث   البيئية اليترسائلأكثر بالتأثرت   6
  .مباشرة

          

يت قرأـــا يف الـــدليل صـــديق البيئـــة، البيئيـــة الـــرســـائل ال  7
  . أثرت علّي كثريًاةاجلامعالذي وزع ب

          

الفـــيس "صـــفحات عـــرب البيئيـــة الـــيت تابعتهـــارســـائل ال  8
  .هي من أثر عليَ "  بوك

          

 وصــلين علــى  بيئيــة مــارســائلبــه مــن تــأثرت أكثــر مــا   9
  ".رتاج"صفحة 

          

ــــــة  الــــــيت عرفرســــــائل تــــــأثرت أكثــــــر بال  10 مــــــن  تهــــــاالبيئي
  .مشاهدة أفالم حول املوضوع داخل اجلامعة

          

عـرب الكتـل الطالبيـة هـي  البيئية  اليت عرفتهـارسائل ال  11
  .األكثر تأثرياً بالنسبة يل

          

جيعلـــين يف وســـائل اإلعـــالم مـــشاهديت لرســـائل بيئيـــة   12
  .أهتم بالبيئة أكثر

          

            .بشكل عام، اإلعالم يف بالدنا يهتم بالبيئة  13
) ليس الفضائيات العربية(  القنوات التلفزيونية احمللية  14

  .اليت أراها تتحدث عن شؤون البيئة
          

            .مواقع اإلنرتنت اليت أتابعها  تم بقضايا البيئة  15
  

اإلعالنـــات واليافطـــات الـــيت أشـــاهدها تتحـــدث عـــن   16
  .بالبيئة بشكل جيد

          

مسعهــــا تتنــــاول شــــؤون البيئــــة اإلذاعــــات احملليــــة الــــيت أ  17
  .بشكل جيد

          

الصحف احمللية اليت أقرأها تتحدث عن قضايا البيئـة   18
  .بشكل جيد

          

القنـــــوات التلفزيونيــــــة الــــــيت أشــــــاهدها تتحــــــدث عــــــن   19
  .قضايا البيئة بشكل جيد
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 ة/موافـــــــق  الفقرة  الرقم
  جداً 

ال   ة/ موافق
  أدري

أعـــارض   أعارض
  جداً 

سـائل البيئيـة  تــأثرياً بالنـسبة يل مـا  ميكــن أن أكثـر الر   20
  .أقرأه يف الصحف

          

أكثـر الرسـائل البيئيـة  تــأثرياً بالنـسبة يل مـا  ميكــن أن   21
  .أمسعه يف اإلذاعات احمللية

          

أكثـر الرسـائل البيئيـة  تــأثرياً بالنـسبة يل مـا  ميكــن أن   22
  .أشاهده يف القنوات التلفزيونية

          

ل إيـــــصال الرســـــائل البيئيــــــة مـــــن خـــــالل موقــــــع أُفـــــض  23
  ).رتاج(اجلامعة

          

ُأحبــذ إيــصال الرســائل البيئيــة مــن خــالل احملاضــرات   24
  .العامة

          
  

ُأستحــــــــسن إيــــــــصال الرســــــــائل البيئيــــــــة مــــــــن خــــــــالل   25
  .مساقات اجلامعة

          

أُفــــضل إيــــصال الرســـــائل البيئيــــة مـــــن خــــالل رســـــائل   26
   ).SMSاهلاتف النقال ا

          

أرغب يف إيصال الرسائل البيئية مـن خـالل يف عمـل   27
  .تطوعي

          

أختـــــار إيـــــصال الرســـــائل البيئيـــــة مـــــن خـــــالل الكتـــــل   28
  .الطالبية

          

إذا مــا أتيحــت يل الفرصــة للتــسجيل يف مــساق بيئــي   29
  .، فإنين لن أتردد يف ذلك

          

            . للنفايات يعود إىل الكسليعدم فرز   30
            .فايات ألنين مقتنع جبدوى الفكرةأفرز الن  31
            .حوهلا  معلومات شاهدت ألنينالنفايات أفرز   32
 داخـــــل اجلامعــــــة؛  النفايـــــاتيف املاضـــــي كنـــــت أفــــــرز  33

  .لوجود احلاويات وحىت دون رسائل إعالمية
          

افـــرز النفايـــات داخـــل اجلامعـــة ألنـــين أقـــوم بـــذلك يف   34
  .املنزل

          

املــــواد "، و"النفايـــات الــــصلبة: "لحاتمعـــرفيت مبــــصط  35
جـــاءت مـــن خـــالل الرســـائل " التـــدوير"، و"العـــضوية

  .اليت طالعتها أو مسعتها باجلامعة
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 ---------------------------------------------------------------------:القسم الثالث

  :ها  داخل الجامعة في  السلوكيات التاليةساهمت الرسائل اإلعالمية التي شاهدتها وقرأت عنها أو سمعت ب
 

  ُمطلقاَ   نادراً   أحياناً   غالًبا  دائًما  الفقرة  الرقم
            .الوجبات السريعةتقليل شراء   1
            .مشروبات الطاقةتقليل شراء   2
ــــــــات يف اجلامعــــــــةفــــــــرز   3 ــــــــات النفاي  مــــــــن خــــــــالل احلاوي

  .املخصصة هلا
          

  
 البيئـــــة تنظيـــــفلة يف نـــــشاطات داخـــــل اجلامعــــالتطــــوع   4

  .وجتميلها
          

            .دائق اجلامعةحقطف األزهار من االمتناع عن   5
            . النفايات على األرضونيرمالذين تدخل يف ال  6

  
شعل الــسجائر يف األمــاكن العامــة داخــل  مــن يُــانتقــاد  7

  .اجلامعة
          

س يف األمـــــاكن الــــيت جيلـــــس فيهـــــا و لــــاالمتنــــاع عـــــن اجل  8
  .املدخنون

          

أســتخدم األواين البالســتيكية الــيت تــستعمل ملــرة تقليــل   9
  . داخل اجلامعةواحدة

          

 املـــــــــــصابيح الكهربائيـــــــــــة يف القاعـــــــــــات غـــــــــــري إطفـــــــــــاء  10
  .املستخدمة باجلامعة

          

            .احلديث عن قضايا البيئة لألصدقاء  11
            .مناقشة قضايا البيئة مع أفراد األسرة  12
            .)للمدخنني( السجائرتقليل استهالك  13
            .يف استهالك املياه) التقليل(الرتشيد  14
            .احلديث عن أخطار النفايات العشوائية  15
احلـــــــديث عــــــــن أضـــــــرار الــــــــسجائر ملـــــــن أعــــــــرفهم مــــــــن   16

  .مدخنني
          

حماولة نقل فكرة فرز النفايات ألسريت وللمؤسـسة الـيت   17
  .أعمل ا

          

            .يا البيئة يف وسائل اإلعالم االهتمام بقضا  18
 

 0599716509 لالستفسار والتعليق يمكن االتصال على الباحث عبر -شكرا لحسن التعاون

 


	Binder1
	cover
	الإهداء
	تواقيع لجنة النقاش

	none_cover


