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ملخص
 والدور اإلعالمي الذي تقوم به مؤسسات حمايتها في،تحاول هذه الدراسة الكشف عن اهم المشاكل التي تعاني منها البيئة
آ
وهذا من اهم المواضيع االنية التي تحتاج إلى توعية االفراد وتزويدهم.ظل التطور الصناعي والنشاط االقتصادي الذي تنتهجه
.بالمعلومات البيئية واك تسابهم اتجاهات ايجابية نحو البيئة تمكنهم من درء المشاكل البيئية
 من اجل معرفة مدى،وكذلك تم التركيز على المكانة التي اعطيت لإلعالم واالتصال في إطار االستراتيجيات التنموية الوطنية
تكاثف جهود الوزارة والمؤسسات الخاصة بحماية البيئة وكذا الجمعيات واإلعالم من اجل المحافظة على البيئة وتهدف الدراسة إلى
. ومعرفة دور وسائل اإلعالم في ترسيخ ثقافة الوعي البيئي،التعرف على استراتيجيات الحمالت اإلعالمية المنتهجة
. البيئة،اإلعالن،  اإلعالم،  اإلستراتيجية:الكلمات املفتاحية
Résumé
L’objectif de cette étude est de mettre en exergue l’importance de la communication environnementale
entreprise par les organisations écologiques.
Le monde rencontre aujourd’hui un grand nombre de problèmes environnementaux dont le réchauffement
climatique et la pollution. Le rôle qui doit être joué par les organisations et les associations écologiques en matière
de communication environnementale est assez considérable au vu de l’essor de l’activité industrielle et
économique que connait le pays. La communication a toujours été indispensable pour les entreprises .celles-ci
sont également concernées par la protection de l’environnement.
Cette étude montre aussi la place accordée à la communication environnementale dans le cadre des
stratégies de développement nationale. Il a été question aussi de connaitre le rôle des médias dans le processus
d’une prise de conscience écologique.
Mots clés : Stratégie, Information, Publicité, Environnement.
Summary
The purpose of this study is to highlight the importance of strategic media campaigns and advertising
in the protection of the environment. It is an attempt to detect the most important problems of the environment
as a dynamic medium and identify the media role played by the institutions responsible for the protection of the
environmentin raising awareness about its importance . In the light of industrial development and economic
activity pursued by the state . irreparable damages can occur if this development is not exploited and planned
appropriately. This study also shows the importance given to environmental communication in the context of
national development strategies. It focuses on the efforts of the Ministry and the organizations and associations
for the protection of the environment and the role of the media in the process of environmental awareness.
Keywords: Strategy, Information, Advertising, Environment.

وإلعالنية لحماية إلبيئة في إلجزإئر
إسترإتيجية إلحمالت إ إلعالمية إ

مقدمة
تعد العملية اإلعالمية االتصالية عنص ًرا ا ً
ساسيا من عناصر
التطور االجتماعي ،حيث تساعد على إحداث التغييرات
االجتماعية في مختلف المجاالت ،غير انه ال بد من نقل
المعارف والمعلومات بصورة فعالة إلى الجمهور لكي تحقق
الفائدة منها ،ويكون ذلك من خالل االتصاالت ،حيث تشمل
االتصاالت من اجل التنمية الك ثير من الوسائط مثل اإلذاعة
الموجهة للتنمية المجتمعية ،والطرق المتعددة الوسائط
وشبكة اإلنترنت للربط بين الباحثين ورجال التعليم
والمرشدين ومجموعات المنتجين بمصادر المعلومات.
وفي هذا السياق قد ال يكون اإلعالم واالتصال في مجال
البيئة مصطلحا جديدا على المتخصص ،لكنه ليس كذلك لدى
عامة الناس بسبب تغييبه عن الساحة بشكل عام السباب او
الخرى ،وفي الحقيقة ان الحديث عن البيئة في الجزائر يعد لدى
الك ثيرين نوعا من الترف االجتماعي النها ببساطة تبقى في
مؤخرة سلسلة اهتمامات المواطن وينسحب االمر نفسه على
اهتمامات صاحب القرار سواء كان في السلطة التشريعية او
التنفيذية.وهذا ما سنحاول معالجته في هذه الورقة البحثية.
تحديد إلمشكلة
يشكل مفهوم حماية البيئة قضية مهمة حضيت باهتمام
المتخصصين في شتى المجاالت ومختلف المجتمعات
اإلنسانية ،ذلك بعد ان كان االهتمام بقضاياها نوعا من الترف
اإلنساني .ولقد تبلور مفهوم حماية البيئة من خالل مسارين
اساسين ،اولهما تبناه العالم الغربي ويقوم على تحقيق التوازن
بين حماية البيئة والتنمية وثانيهما تبنته دول العالم الثالث
ويستند على معارضة الطرح الغربي لحماية البيئة باعتباره شكال
من اشكال القضاء على حق التنمية لهذه الدول.
والجزائر كغيرها من دول العالم الثالث تبنت هذا المفهوم
في سياساتها الصناعية وانشطتها االقتصادية بعد ان ادركت
مدى الخطورة التي تهدد بيئتها ،لهذا الغرض ا ّعدت إستراتيجية
وطنية ترمي إلى الحفاظ على سالمة البيئة في إطار التنمية
المستدامة وحددت فيها االهداف بكل وضوح ،فسعت لربط
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تشريعاتها باالطر القانونية الدولية العديدة المتعلقة بالبيئة من
جهة ،ومن جهة اخرى إنشاء الوكاالت والهيائت المتخصصة في
رعاية شؤون البيئة منها :الوكالة الوطنية لحماية البيئة والوكالة
الوطنية لحفظ الطبيعة ،وإبرام قوانين لحماية الفضاءات
الحساسة وتثمينها وترقيتها.
كما ساهمت في تطوير وترقية الثقافة البيئية من خالل
تفعيل دور اإلعالم بما يضمن قدرتها على مواجهة حاالت االزمة،
مع تحديد االدوار والمسؤوليات وقامت بإدماج االستمرارية
البيئية في برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية ،والعمل على
النمو المستدام والتقليص من ظاهرة الفقر وكذا حماية ّ
الصحة
العمومية ،من خالل بذل مجهودات معتبرة في مجال التربية
ّ
والتحسيس البيئي والتي اعطت نتائج مشجعة بفضل العمل
المشترك للسلطات العمومية ووسائل اإلعالم والحركة
الجمعوية ،حيث تنظم دوريا تظاهرات علمية في مجال البيئة
بمناسبة االيام الخاصة بالبيئة ،ولقد ادركت كذلك مدى اهمية
اإلعالم في نشر هذه الثقافة الجديدة لالرتقاء بالوعي البيئي من
خالل كافة الوسائل الشخصية والجماهيرية ،حيث تلعب دورا
بارزا في التبصير بقضايا البيئة باعتبارها ادوات اتصالية فعالة
تساعد على توجيه الجماهير وتغيير سلوكياتهم.
ومن خالل ما سبق يمكن صياغة إشكالية الدراسة في
التساؤل الرئيسي التالي :ما هي االستراتيجيات اإلعالمية المتبعة
لحماية البيئة في الجزائر ؟
وتندرج ضمنه التساؤالت الفرعية التالية:
 ما هي االدوار المختلفة لوسائل اإلعالم لحماية البيئة؟ ما هي استراتيجيات الحمالت اإلعالمية واإلعالنية المتبعة؟ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم تقسيم وهيكلة البحث على
النحو التالي:
المحور االول :مدخل مفاهيمي نظري.
المحور الثاني :اساسيات حول اإلعالم البيئي.
المحور الثالث :تطور االهتمام بحماية البيئة في الجزائر على
المستويين القانوني واإلعالمي.
المحور الرابع :االسس العلمية الستراتيجيات الحمالت اإلعالمية
واإلعالنية لحماية البيئة.
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إول :تحديد إلمفاهيم
 -1مفهوم إ إلسترإتيجية  : La stratégieعلى المستوى اللغوي
هي فن من الفنون العسكرية يتناول الوسائل التي يجب االخذ
بها في قيادة الجيوش ،1وهي كلمة مشتقة من الكلمة اإلغريقية
 Stratégosوالتي تعني فن الحرب وهو ما يدل على انها اصطالح
عسكري اصال 2.اما على المستوى االصطالحي فيعرفها توماس
 Tomasبانها خطط وانشطة المؤسسة التي يتم وضعها بطريقة
تضمن خلق درجة من التطابق بين رسالة المؤسسة واهدافها،
وبين هذه الرسالة والبيئة التي تعمل بها بصورة فعالة وذات
3
ك فاءة عالية.
ويعرفها فيليب كوتلر  Philip Kotlerانها عملية تنمية
وصيانة العالقة بين المؤسسة والبيئة التي تعمل فيها من خالل
تنمية او تحديد غايات او اهداف واستراتيجيات وخطط تنموية
لمحفظة االعمال لكل العمليات او االنشطة التي تمارس هذه
المؤسسة 4.وفي تعريف المعجم اإلعالمي تعني اإلستراتيجية
منح المخطط طرق بديلة إلنجاز االهداف العامة واهداف
5
الخطة.
وعليه فاإلستراتيجية هي إعداد االهداف والغايات االساسية
للمؤسسة ،واختيار خطط العمل ،وتخصيص الموارد الضرورية
لبلوغ تلك االهداف ،في ظل البيئة الداخلية والخارجية
للمؤسسة ،ومحاولة تنفيذها وتقويمها.
 -2مفهوم إلبيئة  : L’environnementفي معناها اللغوي كلمة
البيئة مشتقة من الفعل َبوا الرباعي ،يقول تعالى":واذكروا إذ
جعلكم خلفاء من بعد عاد َّ
وبواكم في االرض تتخذون من
آ
سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا االء هللا وال
آ
تعثوا في االرض مفسدين" (سورة االعراف االية ،)47والبيئة
تعني الوسط واإلحاطة .6وهذا المفهوم في اللغة اسم مشتق من
الفعل باء َ
وبوا ومضارعه يبوء ،وتشير معاجم اللغة إلى ان هذا
الفعل قد استخدم في اك ثر من معنى ،ولكن اشهر المعاني هو
ما كان في اصله اللغوي يرجع إلى الفعل باء ومضارعه يتبوا،
بمعنى نزل واقام ،والبيئة تعني في اللغة المنزل وهو ما يحيط
7
بالفرد او المجتمع ويؤثر فيهما.
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وبالنسبة للمعنى االصطالحي للبيئة هي مجموعة من
العناصر الخارجية لنظام محدد والتي تعتمد على عدة عوامل
(المصادر ،االحتياجات ،التصور االجتماعي) 80.اما في اللغة
الفرنسية ،فإن كلمة  Environnementيقصد بها العناصر
الطبيعية والصناعية التي تحيط باإلنسان ،وفي اللغة االنجليزية
يستخدم لفظ  Environnementللداللة على الظروف المحيطة
80
والمؤثرة في التنمية وتشمل عناصر الطبيعة ايضا.
والبيئة حسب المشرع الجزائري ،هي المكونات من موارد
طبيعية غير حيوية ،وحيوية كالهواء والجو والماء واالرض
وباطن االرض والحيوان والنبات بما في ذلك التراث الوراثي
واشكال التفاعل بين هذه الموارد ،وكذلك االماكن والمناظر
18
والمعالم الطبيعية.
وعلى كل فالبيئة هي الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان،
والمتضمن العديد من العوامل االجتماعية والثقافية واإلنسانية
والطبيعية والتي تؤثر عليه وعلى كافة افراد المجتمع ،بحيث
تحدد لإلنسان عالقته في اشكال مختلفة تؤدي به إلى التفاعل
والتكامل واالستمرار.
 -3إ إلعالم وإلتصال إلبيئي:
 environnementaleهو نوع من انواع االتصال يشمل كال من
االتصال الجماهيري  -اإلعالم  -واالتصال الشخصي والذي يختار
موضوع البيئة كاساس للمعالجة وهو تخصص يسلط الضوء على
كل المشكالت والمفاهيم البيئية من بدايتها وليس بعد وقوعها
.11
ويعتمد هذا التخصص على قنوات االتصال الجماهيري
والشخصي ويهدف إلى االرتقاء بالوعي البيئي في تسيير وفهم
إدراك المتلقي لقضايا البيئة وبناء قناعات اتجاه القضايا البيئية
وهو شامل لكافة شرائح المجتمع بطرحه لقضايا تناسب كل
مستوياته،وهو كاداة يركز على توضيح المفاهيم اإلعالمية
البيئية،وإحاطة الجمهور المتلقي بكافة الحقائق والمعلومات
الموضوعية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجال
البيئة وتنوير الجمهور لتكوين راي فعال في قضايا البيئة.12
ثانيا :إساسيات حول إ إلعالم وإلتصال إلبيئي
إسس ومبادئ إ إلعالم إلبيئي :لكي يتحقق نجاح اإلعالم البيئي
communication
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في توفير المعلومة البيئية والتاثير على الجمهور المستهدف طبقا
لالهداف الموضوعة لحماية البيئة وبما يتناسب مع االوضاع
والظروف المحيطة ينبغي ان يتم التنسيق والتعاون بين
مختلف الوسائل اإلعالمية للعمل في اتجاه واحد ومن خالل
خطة إعالمية متكاملة تتمثل في مايلي:
إلسياسة إ إلعالمية :ويتجلى في إطارها عالقة وسائل االتصالالجماهيري بالسلطة السياسية وما ينتج عنها من تحكم وتوجيه
للسياسات اإلعالمية ومدى قدرة اإلعالم على مناقشة مظاهر
التدهور البيئي ،وعليه فدرجة الحرية المتاحة تتوقف على
المعالجة اإلعالمية لقضايا المجتمع.
إلسياسة إلبيئية للدولة :ويتمثل في االهتمام الذي توليهالقيادة السياسية لمشكالت البيئة فهذا االهتمام هو المحرك
للمشكالت وللمتابعة اإلعالمية مثلما اكدت الدراسات
اإلعالمية ،فالتوسع في تغطية حدث بيئي ينبع من االهتمام
السياسي بها.
مستوى ونوع إلوعي إلبيئي لدى إلقيادإت إ إلعالمية :ويحددهذا المستوى مدى شعور القيادات اإلعالمية بالمخاطر البيئية
حيث تعتبر القضايا البيئية موضوعات موسمية.
إنسجام إلرسالة إلبيئية مع إلنظام إلقيمي :إعداد الرسالةالبيئية في ضوء السمات العامة للجمهور والفائت التي تنتمي
إليها،كلما ارتبطت الرسالة البيئة باوضاع المواطن وظروفه
االقتصادية واالجتماعية زادت فرصتها في القبول
واإلقناع.ويجب ان تكون اساليب التغطية اإلعالمية واضحة
ومحددة ،معتمدة على الحقائق والواقع مستخدمة كافة
13
االشكال اإلعالمية.
 -2دور إ إلعالم إلبيئي في حماية إلبيئة :مما الشك فيه ان
اإلعالم البيئي من ادوات التغيير الواعي الموجه لتكوين مجتمع
متوازن ومتفاعل إيجابا مع البيئة من خالل تنمية الشعور
بالمسؤولية ،ويهدف إلى تحقيق الوعي وتنمية الحس بالبيئة
لدى كل من يتلقى الرسالة اإلعالمية البيئية حتى يصبحوا
مواطنين فاعلين ويكونوا من عوامل التنمية المستدامة
المتواصلة بمحافظتهم على البيئة ،ال ادوات هدم.اي انه يهدف
إلى تنمية القدرات البيئية وحمايتها بما يتحقق معه تكامل
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وظيفي للمواطنين،ينتج عنه ترشيد السلوك البيئي في تعامل
اإلنسان مع محيطه ،وتحفيزه للمشاركة في حماية البيئة.
ومهمة اإلعالم البيئي تتمثل في استخدام وسائل اإلعالم
لتوعية اإلنسان ،وإمداده بكل المعلومات التي من شانها ان
ترشد سلوكه وترتقي به إلى مستوى المسؤولية للمحافظة
التلقائية على البيئة والعمل على تنمية قدراتها.وقد صنف
الباحثون وسائل اإلعالم إلى خمسة اصناف وهي:
*وسائل اإلعالم المك توبة وتشمل الصحف والمجالت والك تب
والملصقات.
*وسائل اإلعالم المسموعة وتشمل اإلذاعة والتسجيالت.
*وسائل اإلعالم المرئية وتشمل التلفاز واالنترنت والسينما .
*وسائل االتصال الشخصي كالمقابالت الشخصية والمحاضرات
والندوات والخطب واالجتماعات والزيارات الميدانية،
المتاحف والمعارض.
وتعتبر وسائل اإلعالم بكافة اشكالها المصدر الرئيسي
للمعلومات حول البيئة ،ولها اثر كبير في تشكيل االهتمامات
البيئية عند الجمهور ،لذا يتعين على النشاط اإلعالمي ان
يتناول باستمرار قضايا البيئة المطروحة 14.ويمكن ان يساهم
اإلعالم في المحافظة على البيئة على النحو التالي:
 تهيئة المناخ لتقبل الفرد تغيير عاداته وسلوكه البيئي التقليديالذي يكون سلبيا.
 تخطيط الحمالت اإلعالمية التي تستهدف الجوانب البيئيةاال ك ثر إلحاحا في المجتمع على ان يكون ذلك بشكل مستمر
ومبرمج ومتعدد الجوانب.
 إيجاد صيغة من التعاون المنتظم المستمر ،وقنوات تغذيةبالمعلومات بين مسئولي اإلعالم واخصائي ي االبحاث البيئية.
 دعوة الجهات اإلعالمية للتنسيق فيما بينها بشان المعالجاتاإلعالمية للمادة العلمية لتكون فعالة ومشوقة وفي قوالب
ثقافية وفنية مفيدة ومثيرة لالهتمام وممتعة ومؤثرة.
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ويواجه اإلعالم البيئي مشكالت نشير إلى اهمها فيما يلي:
 الشك في مصداقية الجهود نحو المحافظة على البيئة. التناقص التدريجي لعدد الجماهير المهتمة بالقضايا البيئية. تدني مستوى االهتمام بتغطية قضايا البيئة لحساب قضاياالمشاهير والجريمة والشائعات.
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وإلعالنية لحماية إلبيئة في إلجزإئر
إسترإتيجية إلحمالت إ إلعالمية إ

 التاثير السلبي لجماعات الضغط لمنع النشر او تقييده فيالحاالت التي يمكن ان يتسبب النشر في اإلساءة لها.
ثالثا -تطور إلهتمام بحماية إلبيئة في إلجزإئر على إلمستويين
إلقانوني وإ إلعالمي
 -1على إلمستوى إلقانوني :اصبح عامل البيئة مؤشرا له مكانته،
في ظل ًالتحول السياسي واالقتصادي الذي عرفته الجزائر -غداة
االنتقال الى التعددية و اقتصاد السوق -فسخر له حملة من
التشريعات الخاصة بحماية البيئة (المياه ،البحر ،الصحة
الغابات التهيئة العمرانية وحماية المستهلك) ،ومع انعقاد
مؤتمر"ريو دي جانيرو" بالبرازيل سنة  2991الذي يعد نقطة
انعطاف بارزة على المستوى العالمي من حيث االهمية
السياسية ،باإلضافة إلى الضجة اإلعالمية التي اثيرت حول هذا
الحدث ،مع استخدام مفهوم التنمية المستدامة وإثارة المخاوف
البيئية والمعنى العام لهذا النوع من التنمية هي التنمية التي من
خاللها يلي االفراد حاجياتهم الحالية دون التاثير على قدرة
االجيال القادمة بتلبية حاجياتها هي االخرى ،واخذ هذا المفهوم
انتشارا واسعا من خالل التوصيات التي خرجت بها االطراف
المشاركة في القمة.
وتم التوقيع في الجزائر على العديد من االتفاقيات الدولية
التي تدخل في إطار الحماية الدولية للبيئة منها االتفاقية الدولية
الخاصة بمكافحة تلوث مياه البحر بالمواد البترولية سنة 2991
 16.المرسوم رقم  177/91المؤرخ في2991/99/22
(المتضمن المصادقة على االتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة
تلوث مياه البحر بالمواد البترولية) ،وكذا المصادقة على
االتفاقية الدولية لالمم المتحدة حول قانون البحار المرسوم
 91/99المؤرخ في ( 2999/92/11المتضمن المصادقة على
اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار) .واخيرا اتفاقية حماية مياه
البحر االبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايات من
السفن والطائرات سنة  .2949ونحن بصدد معرفة اإلستراتيجية
الوطنية لحماية البيئة في الجزائر البد من معرفة الوضعية
البيئية التي تم تسجيلها في السنوات القليلة التي سبقت إعداد
اإلستراتيجية الوطنية ومن خالل تفحص للتقرير الوارد من
الجهات الرسمية المهتمة بوضعية البيئة في الجزائر تم الوصول

إلى واقع البيئة في الجزائر.
على إلمستوى إ إلعالمي :إذا تكلمنا عن اإلعالم البيئي في
الجزائر،ينبغي اإلشارة إلى قانون البيئة ،حيث لم يرد اإلعالم
البيئي في النصوص التشريعية في الجزائر إال في شكل
إشارات قانونية ،ومع تطور االهتمام بقضايا البيئة في
السنوات االخيرة وخاصة بعد إصدار قانون البيئة رقم - 01
10المؤرخ في  01جويلية  3110المتعلق بحماية البيئة في
إطار التنمية المستدامة ،ضمن الباب الثاني "باب تسيير
البيئة" في فصل كامل بالعرض حول اإلعالم البيئي ،واهم
ما جاء في هذا الفصل ما يلي :
كيفيات تنظيم شبكات جمع المعلومات البيئية وشروطها. إجراءات وكيفيات معالجة وإثبات صحة المعطيات البيئية. قواعد المعطيات حول المعلومات البيئية العامة ،والعلميةوالتقنية واإلحصائية.
والمالية العامة واالقتصادية المتضمنة للمعلومات البيئية
الصحيحة.
 عناصر المعلومات حول جوانب البيئة على الصعيدينالوطني والدولي.
 إجراءات طلبات الحصول على المعلومات وفق احكام المادة 10من هذا الفصل.
وفي سياق وصف الجهود اإلعالمية لحماية البيئة ،اكدت
دراسة علمية* على ضعف المؤسسات البيئية بالوطن العربي
عموما في نشر الوعي البيئي وكذا ضعف وسائل اإلعالم في
ممارسة دورها المطلوب لتوعية الجماهير بقضايا البيئة ،وهو ما
ادى إلى تراجع مستوى الوعي الجماهيري وعدم المشاركة بفعالية
في حل مشاكلها.
وتناولت تحليل نتائج  99دراسة علمية حول اإلعالم
وتنمية الوعي البيئي في عدد من الدول العربية شملت "مصر
والسعودية وسوريا واإلمارات والكويت وقطر وليبيا وسلطنة
عمان" الستخالص المقترحات التي قدمتها دراسات اإلعالم
البيئي في الوطن للنهوض باداء وسائل اإلعالم في مجال
االتصال البيئي وتنمية الوعي البيئي خاصة .
واوضحت نتائج الدراسة ضعف مستوى الوعي البيئي
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بالمجتمعات العربية ،وتراجع دور اإلعالم في تنمية الوعي
البيئي وحجم الجهود التطوعية ،باإلضافة إلى نمطية وسائل
االتصال الحديثة في تنمية الوعي البيئي وافتقادها لالبتكار،
وحول عيوب بيئة عمل اإلعالم العربي اكدت الدراسة على تركيز
المؤسسات البيئية على اإلعالم وعدم إعطاء جهود التوعية
البيئية ذات االهتمام بالنشر اإلعالمي ،والصعوبات التي
يواجهها الصحفيون في الحصول على المعلومات خاصة وقت
االزمات والكوارث البيئية والضغوط المهنية التي يتعرضون لها
في ظل ضعف قناعة القيادات اإلعالمية بقضايا البيئة ،وطالبت
الدراسة وسائل اإلعالم بضرورة تبسيط المضمون البيئي
والتخلص من الطابع الرسمي في معالجة القضايا البيئية مع
توظيف االشكال اإلعالمية الجذابة والربط بين قضايا البيئة
وحياة المواطن اليومية ،وان تلعب دورها في التواصل بين
الجمهور واالجهزة المسؤولة وتعريف الجمهور باإلجراءات التي
ينبغي انتهاجها في حالة اي اعتداءات على البيئة.
وعلى ذكر االساليب اإلعالمية الوطنية والدولية لحماية
البيئة ،يمكن تلخيصها في اسلوبين رئيسيين وهما:
إ -إلسلوب إ إلعالمي إلمتخصص :وقد خصص لتقديم المادة
اإلعالمية المتخصصة لفئة خاصة ومحددة من المهتمين
بموضوعات البيئة ،وهذا عبر المجالت العلمية او الك تب
المتخصصة ،ويطلق على هذا النوع من التقنيات اإلعالمية،
إعالم النخبة.
ب -إلسلوب إ إلعالمي إلجماهيري :وقد استخدم في نطاق
البيئة على عدة مستويات:
* إلمستوى إ إلخباري :وما يرتبط به من سرعة التغطية اإلخبارية
لالحداث البيئية ،من مؤتمرات وندوات بيئية او نتائج االبحاث
التي تجري في هذا المجال ،إضافة إلى الحوادث المثيرة
المرتبطة بالبيئة.
*مستوى إلسعي إلى تكوين رإي عام واتجاه جديد لدى
المتلقين للرسائل المتعلقة بالبيئة.
وما يميز المستوى االول هو اعتماده على الخبر السريع او
السبق اإلعالمي ،والدافع المحرك له اساسا هو دافع مهني
مرتبط بمهنة اإلعالم ،ومن َثم فالرسالة اإلعالمية عند هذا
المستوى ،تتسم بالبساطة والسطحية وبدرجة من درجات
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اإلثارة.
اما المستوى الثاني فيتسم بالتعقيد ،حيث اشارت بعض
الدراسات العلمية المتخصصة إلى المدى الواضح إلمكانية نجاح
وسائل اإلعالم في هذا النطاق ،بشرط استخدام اساليب تقنية
إعالمية مناسبة"
وبين هذا المستوى وذلك تشير الخبرة العالمية في هذا
المجال إلى وجود نموذجين رئيسيين يسيطران على خريطة
االهتمام اإلعالمي بالبيئة:
إلنموذج إلول :يركز على االهتمام الموسمي المؤقت ،والذي
يرتبط فقط باالزمات والنكبات البيئية ،وغالبا ما يك تفي هذا
النمط اإلعالمي باالك تفاء بالجوانب الظاهرة التي ال يمكن
تجاهلها ،مع تفادي ذكر وتحليل االسباب الحقيقية التي ادت
إلى ذلك ،إضافة إلى انتهاء االهتمام اإلعالمي بمشكلة البيئة مع
انتهاء هذا الحدث.
الشك ان هذا النموذج للمعالجة ال يضع المشكالت
والقضايا البيئية في سياقها الصحيح ،مما ينجم عنه تضليل
الراي العام نتيجة تشويه الوعي ،ويرى اصحاب هذا النموذج،
ان االهتمام بقضايا البيئة ال يزيد عن كونه استجابة لما تفرضه
احتياجات السوق اإلعالمية ،وقد يفسر ذلك ك ثيرا من السمات
السلبية التي يتسم بها هذا النموذج الذي يستمد اسسه النظرية
من المفهوم الغربي الذي يرتكز على الوظائ ف التسويقية لإلعالم
دون النظر إلى وظائ فه التربوية والتثقيفية.
ويلعب المفهوم الغربي لإلعالم الخبري ،دورا رئيسيا في
تكريس انماط التغطية المشوهة لقضايا البيئة ،وتتفاقم
المشكلة عندما تحدث كارثة في الجزء الجنوبي من العالم ،هنا
تبرز امامنا حقيقة القيم التي يمارسها هذا اإلعالم على وسائل
اإلعالم التابعة لدول الجنوب ومواقفه من شعوب هذه الدول،
وهنا يمكن إعطاء مثال للتغطية اإلعالمية السيئة للزلزال الذي
ضرب الصين عام  ،2949والذي تسبب في هالك ما يقارب
المليون صيني بالرغم من هذا ،فإن تغطية اإلعالم الغربي لهذه
الكارثة البيئية المدمرة ،لم تتعد التسعة دقائق في جميع
القنوات االمريكية ،بينما استغرقت تغطية تسرب اإلشعاع
النووي من مفاعل مدينة "تشرنوبيل" الروسية ،في نفس اإلعالم
االمريكي ما يفوق 219دقيقة ،رغم ان عدد ضحاياه لم يتجاوز
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 31ضحية.
إلنموذج إلثاني :يعتمد على النظرة المتكاملة لقضية البيئة مع
القضايا االجتماعية االخرى ،حيث يطرح نمطين من انماط
المعالجة اإلعالمية للبيئة وهما:
 إلنمط إلتعليمي :الذي يركز على نظرة مفادها ان نشرالمعلومات عن البيئة ليس كافيا ،بل ال بد من توعية الجمهور
بحقوقه البيئية والمسؤوليات المترتبة على هذه الحقوق.
 إلنمط إلنقدي :يضيف للنمط االول اهتمامه بمحاولة إشراكالجمهور في عملية تقييم الموضوعات التي تنشرها وسائل
اإلعالم ،بحيث يساهم المتلقي في تعديله.
كما يتميز النمط النقدي هنا ،بقدرة اإلعالميين على تقديم
رؤية نقدية لكشف كافة اشكال التضليل اإلعالمي التي يقدمها
انصار النموذج االول ،كما يمتلك هؤالء ايضا القدرة واإلمكانات
المالية ،على مواجهة ادعاءات اصحاب المصالح التجارية
والصناعية الذين يحاولون تجميل وجه سياساتهم ومشاريعهم
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الصناعية الضارة والملوثة للبيئة.
وما يمكن التنويه إليه ان التحدي الذي يواجه النمطين
المذكورين ،ياتي من سيطرة النمط االول (التعليمي) الذي
يعتمد على التغطية الجزئية ّ
المشوهة لقضايا البيئة ،حيث غالبا
ِّ
ما تقع وسائل اإلعالم فريسة في ايدي اصحاب المصالح
المختلفة الذين يستخدمونها للترويج لسياساتهم ومصالحهم في
إطار تنافس صناعي واقتصادي غير شريف ،حيث يقوم على
حجب المعلومات على الجمهور المعني ،وهذا ما يتعارض مع
ميثاق حقوق اإلنسان البيئية الذي ينص على حق كل مواطن
في اإلعالم البيئي الصحيح.
آ
وعموما من اال ليات التي يستخدمها اإلعالم واالتصال
البيئي ما يلي:
 المحاضرات المتخصصة والندوات وحلقات بحث ومؤتمرات،ورشات العمل لنشر التوعية وزيادة التعليم في مختلف قضايا
البيئة ك تنظيم النسل او مكافحة التلوث.
 البرامج اإلذاعية والتلفازية التي تكشف الحقائق البيئيةللمواطن ،وتبصره بدوره ومسؤولياته تجاه مشكالت البيئة.
 -استخدام الصحافة لنشر الوعي البيئي عبر مقاالتها وتحقيقاتها
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ورسومها الكاريكاتيرية وغير ذلك من االساليب.
 تشجيع االفراد على زيارة المتاحف والمعارض وحدائقالحيوان والمحميات الطبيعية التي تشكل مصادر هامة
للمعلومات البيئية للناس بكافة فائتهم ،تشجيع االفراد على
تشكيل النوادي والجمعيات المهنية والهيائت االهلية ذات
االهداف البيئية واالنخراط فيها ،وتسليط الضوء على اهدافها
10
ونشاطاتها.
رإبعا :إلسس إلعلمية لسترإتيجيات إلحمالت إ إلعالمية
وإ إلعالنية لحماية إلبيئة
إن الفكرة االساسية التي ينبغي التركيز عليها هي ان
لإلعالم دورا في تنمية الوعي البيئي لدى الجمهور ،ولكن حدوث
هذا يبقى مرهونا بتوافر عوامل معينة تساعد على إحداث التاثير
واإلقناع ،وسنتطرق لهذه العوامل بالتفصيل كما يلي:
تحديد إلهدإف :ال تتم المعالجة اإلعالمية لقضايا البيئة بطريقة
عشوائية ،وإنما بتحديد الجدوى او الفائدة من وراء القيام
بالحملة ،ويختلف الهدف من حملة الخرى وفقا لتباين الظروف
البيئية ،ووفقا لطبيعة الجمهور سواء خاصا او عاما ،وتنقسم
االهداف إلى نوعين :اهداف اتصالية(هدف
10
إخباري،إقناعي،تذكيري) واهداف تسويقية.
ونحن إذ نتحدث هنا نركز على القائم باالتصال باعتباره
في المجال البيئي -من ابرز ادوات التاثير في مستوى ونوعيةالتغطية اإلعالمية لقضايا البيئة ،والقائم باالتصال المقصود هنا
ّ
والمخطط والمنتج للبرامج اإلذاعية والتلفزيونية
هو الصحفي،
ِّ
العامل في مجال اإلعالم البيئي.
وفي دراسة امريكية تبين ان المشكالت التي يعاني منها
اإلعالميون في هذا المجال هي افتقارهم للتاهيل العلمي
المتخصص ،وكذا الثقافة البيئية ،مع قلة الدورات التدريبية
التي تساعدهم على تطوير إمكانياتهم ومهاراتهم المهنية ،هذا ما
ادى بهم إلى االك تفاء بما يعرضه عليهم المتخصصون دون
قدرتهم على تبسيط الموضوعات الواردة إليهم ،او عرضها بشكل
سليم ومتكامل ،مما يجعل ادوارهم مقتصرة على عرض ما يخدم
مصالح الحكومات والشركات الصناعية.
فالثقافة البيئية ال تقل اهمية عن الثقافات االخرى التي
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تتطلب من رجل اإلعالم اك تسباها ،الن موضوع البيئة ،اصبح
على درجة عالية من االهمية بالنسبة للمناقشات الدائرة اليوم
على مستوى المتخصصين والعامة ،فهناك من هو مدرك
لخفاياها مثل :الجمعيات التي تناضل الجل الحفاظ على البيئة،
وهناك من اإلعالميين الذين ينقلون اخبار الكوارث الطبيعية
والبيئية دون تدخل منهم لتصحيحها او لتبسيطها للجمهور
المتلقي لعدم اك تسابهم االدوات التي تؤهلهم لذلك.
فبقاء الصحفي على هامش هذا الموضوع ،من حيث جهله
باالسباب الحقيقية المؤدية إليه -سواء كانت االسباب طبيعية
او بفعل اإلنسان -فإن دوره كإعالمي سيقتصر على استهالك ما
يرد إليه ،واك تفائه بالتغطية الخبرية دون ان تكون له مساهمة
في تنوير الراي العام ،ومن المؤكد ان القائم باالتصال يمثل دورا
رئيسيا وهاما في نجاح النشاط االتصالي في المجال البيئي ،فهو
كما يقول "إبراهيم إمام" يشبه الوتر الحساس الذي ينقل االنغام
الصادقة االصيلة إلى الراي العام ،وهو المحور االساسي الذي
يدور حوله كل نشاط اتصالي او إعالمي ،لذلك فمن الواجب ان
تتوفر فيه خصائص شخصية ومهارات اتصالية معينة تمكنه من
االضطالع بمهامه االساسية على احسن وجه ،ويمكن ان تقسم
متطلبات االشتغال في ميدان االتصال البيئي إلى قسمين هما:
*إلصفات إلشخصية :وهي تلك الصفات التي ال يمكن قياسها
باالمتحانات بل تولد مع الشخص وقد تعمل التجارب على
صقلها ولكنها ال تتمكن من خلقها.
*إ إلعدإد إلعلمي :إن المشتغل في االتصال هو إداري وإعالمي
في نفس الوقت ،فإن اختصاصه هو القيام باالتصال باتجاهين
كما انه يعمل في وحدة إدارية ضمن مؤسسة ويساهم في تحقيق
اهدافها ،لذلك فإن إعداده الدراسي يجب ان يتضمن من
المواضيع ما يساعده في اداء وظيفته اإلدارية واإلعالمية
بنجاح ،بالرغم من عدم وجود منهاج محدد للتاهيل العلمي
للعمل في المجال االتصالي ،فإن المتعارف عليه ان ذلك
يشتمل على اإللمام بالمواضيع التالية :اللغة ،الك تابة،
الصحافة ،علم النفس ،علم االجتماع ،اإلدارة االقتصاد ،اصول
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البحث العلمي.
تحديد إلجمهور إلمستهدف :نظرا لكبر حجم الجمهور وتنوعه
على القائم باالتصال البيئي اإللمام بمجموعة من العناصر
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االساسية وهي:
 تحديد الخصائص الديموغرافية ،وهي كاهم مرحلة ضمنمراحل اإلستراتيجية وذلك بمعرفة الجمهور المستهدف من
خصائص عادات وثقافة وانماط اتصالية ،والخصائص
السوسيو -ديموغرافية من الفائت العمرية ،الجنس ،المستوى
التعليمي،إليجاد نوع من االنسجام في تحديد الرسالة التي
تستهدف جمهورا واسعا مختلفا في الخصائص السالفة.
* كيفية التقسيم الجغرافي للجمهور (جمهور محلي ،عالمي ،في
مدينة او حي).
* المستوى االقتصادي.
 عادات الجمهور االتصالية ،بحيث يجب التعرف على عاداتالجمهور في الحصول على المعلومات (تلفزيون ،جرائد ،إذاعة
اشخاص) وانواع المعلومات المستحبة لدى هذه الجماهير.
 معرفة المستوى المعرفي للجمهور اتجاه القضايا البيئيةومشكالتها.
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 نوعية هذه الجماهير سواء كان جمهورا عاما او خاصا.ويمكن ان توجه الرسائل البيئية إلى اطراف ذات عالقة بقضايا
البيئة نذكر منها :الجمهور العام،العاملون في قطاع اإلعالم،
صناع القرار والخبراء في المعاهد ،وبالتالي فكل شرائح المجتمع
معنية بحماية البيئة فهي قضية مجتمعية ال تقتصر على الحكومة
فقط وعليه ينبغي مراعاة مستوى كل جماعة مستهدفة حيث
يحتاج الجمهور معلومات عامة او متخصصة لكي تفهم القضية
البيئية.
تحديد إلوسيلة :بالنظر إلى تشعب القضايا البيئية يتوجب ذلك
تقديم المعلومات بشكل مستمر،وبتكامل بين وسائل اإلعالم
ويمكن القول في بداية االمر ان قضية
المختلفة،
اختيار وسائل االتصال بالنسبة للقائم باالتصال هي مشكلة
يمكن ان تطرح بطريقتين مختلفتين وفي اوقات محددة من
الحملة اإلعالمية او اإلعالنية:
إ) عملية إختيار وسائل إلتصال :حيث ان كل واحدة من
الوسائل توافق نمطا مختلفا من االتصال ،ويحتوي على عدد
كبير جدا من الدعائم.
ب) عملية إختيار إلدعائم :نتحدث هنا عن اختيار الدعائم التي
يمكن من خاللها ان نمرر الرسائل في ظل االختيارات التي قمنا
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بها في المرحلة السابقة.
ومنه سنحاول ان نتطرق من خالل هذه الجزء إلى وسائل
االتصال وطرق اختيارها والى الدعائم وكيفية المفاضلة فيما
بينها ،وهناك مبادئ وطرق الختيار الوسائل:
إلمبدإ إلول :نعلم ان المقارنة بين وسائل االتصال هي عمليةمعقدة وغاية في الصعوبة الن كل واحدة منها تنتمي لنمط
اتصالي معين ،ولها طرق تعبيرية خاصة ،لهذا فاختيار الوسائل
والمفاضلة فيما بينها هي عملية ال تخضع للحسابات اإلحصائية
والنماذج الرياضية كما هو الشان بالنسبة الختيار الدعائم وإنما
تخضع لحسن تقدير وخبرة وموهبة القائم على عملية االختيار
(المختص في وسائل االتصال).
ومنه يمكن القول بانها (عملية االختيار)عملية اك ثر منها
علمية ،حيث يقوم المختص في الوسائل باالستغناء عن
الوسائل غير المناسبة وغير المتاحة من حيث الفترة الزمنية او
المساحة المطلوبة ثم يقوم بعدها بتقييم الوسائل المتبقية
انطالقا من االهداف المصرح بها في إستراتيجية
الوسائل،وبشكل عام يحتفظ المختص في الوسائل االتصالية
بوسيلة قاعدية ووسائل مرافقة.
 إلمبدإ إلثاني :ال توجد نظريات خاصة بعملية اختيار وسائلاالتصال ،وإنما هناك مسلمات امكن الوصول إليها من خالل
التجربة والك فاءة في ميدان اختيار الوسائل االتصالية سنورد
فيما ياتي بعضها:
 تاثير المكانة والمرتبة :اي ان يكون المعلن حاضرا ولو بشكلضعيف في التلفزيون خاصة امام الحصص المهمة ونشرة الثامنة
قد يضفي احيانا قيمة اكبر للمعلن من تواجده بقوة في جريدة
محلية.
 بعض االفكار الجاهزة والعمومية عن وسائل االتصال قد تكونخطيرة جدا مثال تكلفة السينما مرتفعة جدا ،كل الناس
يشاهدون التلفزيون.
جـ) مرإحل إختيار إلوسائل
إلمرحلة إلولى :يتم خاللها إعطاء القائمين على عملية االختيار
المعلومات الالزمة والضرورية المتعلقة بالمشكل االتصالي
المراد عالجه ،االهداف المراد تحقيقها والصعوبات والعوائق
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المالحظة.
إلمرحلة إلثانية :هي المرحلة اال ك ثر سهولة حيث نقوم خاللها
بإبعاد الوسائل غير الممكنة وغير المتاحة لعدة اسباب:
 ممنوعة لعدة اسباب قانونية او تشريعية.آ
 غير متوفرة بمعنى ال توجد فيها مساحات شاغرة في االجالالمطلوبة.
 غير مناسبة لطبيعة الموضوع المعالج.إلمرحلة إلثالثة :هذه المقارنة تتمثل في التعرف على مدى قدرة
الوسائل المتوفرة على إيصال الرسالة (مواصفات اتصالية).
وقدرتها على تغطية الجمهور بطريقة فعالة واقتصادية
(مواصفات تسويقية) ،فالمواصفات االتصالية معناها التاكد من
ان الوسيلة المختارة متوفرة على كل الخصائص االتصالية
الضرورية للتعبير عن الرسالة ،هذا المبدا العام ال يمكن شرحه
او تفسيره بمعزل عن رسالة محددة وهناك محاوالت لتصنيف
الخصائص وهي إمكانية استخدام اال لوان ،الحركة والفضاء،
باإلضافة إلى خصائص اخرى وهي مصداقية الوسيلة ومكانتها
ومراكز اهتمامها.اما المواصفات التسويقية فهي التاكد من ان
الوسيلة المختارة قادرة على تغطية الجمهور المستهدف بطريقة
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فعالة (التكرار الالزم ،الوقت المالئم بطريقة اقتصادية).
-4إلرسالة إ إلعالنية :عند الحديث عن المضمون اإلعالمي البد
وان تتخذ القرارات بناء على عنصرين اساسين:
إ) إ إلسترإتيجيات إ إلقناعية :ينبغي ان تبنى الرسالة اإلعالمية
ذات المضمون البيئي على مايلي:
 إ إلسترإتيجية إلسيكو ديناميكية :تم إدماج االقتراحاتاالساسية لعلم النفس في إطار تعبير المؤثر واالستجابة عند
الفرد ،ويشير هذا التعبير إلى نتيجة عامة الحداث نفسية يفترض
انها تشترك في تحديد االتجاهات في السلوك .وهي ان المؤثرات
تستقبل وتك تشف بواسطة االحاسيس من المحيط الخارجي،
وان خصائص الكائنات العضوية تشكل نوع االستجابة التي
تحدث.
وتسعى اإلستراتيجية السيكو ديناميكية إلى ربط اإلثارة
االنفعالية باشكال معينة من السلوك وذلك من خالل التاثير
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في العوامل اإلدراكية للترويج ،لتعليم جديد ولتغيير السلوك.
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ومن ثم فان االتجاه السيكو ديناميكي لإلقناع يؤكد على
القوى الداخلية للفرد في تكوين السلوك وذلك ِّباعتبار البناء
الداخلي للنفس البشرية هو نتاج التعليم وهذا التاكيد هو الذي
يجعل من الممكن استخدام االتصال الجماهيرية لتعديل هذا
البناء بحيث يغير السلوك ،وإن جوهر اإلستراتيجية السيكو
ديناميكية هو استخدام رسالة فعالة لها القدرة على تغيير
الوظائ ف النفسية لالفراد لكي يستجيبوا لهدف القائم
باالتصال ،اي ان مفتاح اإلقناع يكمن في تعليم جديد من
خالل معلومات يقدمها مصمم الرسالة لكي يغير البناء النفسي
الداخلي للفرد المستهدف (االحتياجات ،المخاوف ،التصرفات)
مما يؤدي إلى سلوك علني مرغوب فيه.
 إ إلسترإتيجية إلجتماعية إلثقافية :بينما تقوم االفتراضاتاالساسية لعلم النفس على فكرة ان السلوك تتم السيطرة عليه
من قوى داخل الفرد ِّفان العلوم االجتماعية االخرى تفترض ان
قدرا كبيرا من السلوك اإلنساني تشكله قوى من خارج الفرد.
ويؤكد علم دراسة المجتمعات البشرية على التاثير القوي للثقافة
على السلوك ويشير علماء االقتصاد إلى تصرفات موضوعية غير
شخصية للسياسات واالتجاهات النقدية.
اما علم االجتماع ٍفانه يدرس تاثير التنظيم االجتماعي على
سلوك الجماعة ،وليس من العسير ان تظهر القدرة القوية
للعوامل االجتماعية والثقافية في السيطرة على السلوك البشري
وهكذا ال يوجد شك في ان كل منهما تك فل خطوطا توجيهية
تكون السلوك البشري ولهذا السبب ٍفان مثل هذه العوامل
الخارجية يمكن ان تهيئ اساسا لإلقناع.
وان ما تتطلبه إستراتيجية ثقافية اجتماعية فعالة هو ان
تحدد رسائل اإلقناع القواعد الخاصة بالسلوك االجتماعي او
المتطلبات الثقافية للعمل الذي سوف يحكم االنشطة التي
يحاول مصمم اإلعالن ان يحققها وتستخدم هذه اإلستراتيجية
بك ثرة في الحمالت اإلعالمية من خالل تعيين شخصية معروفة
جماهيريا او احد كبار المسؤولين إلثارة الحماس والتعاون من
جانب المنظمات المختلفة او افراد الجمهور.
 إسترإتيجية بناء إلمعنى :هناك نهج ثالث لإلقناع يك فله التاثيرفي المعاني وقد شهدنا ان الرابطة بين المعرفة والسلوك عرفت
منذ وقت بعيد إلى المدى الذي يمكن ان ياخذنا إليه التاريخ

نور إلدين مبني

المسجل .فمنذ قرون من الوجود البشري كانت المعرفة ،اي
المعاني بالنسبة لعالم من الواقع الموضوعي يشكلها االفراد من
خالل عمليات تطبيع اجتماعي تقوم على اساس انتقاالت شفهية
فقط وكان الناس يتعلمون المعاني المقبولة للرموز واالحداث
الطبيعية وتعقيدات نظامهم االجتماعي وقد وسعت الطباعة
آ
هذه المعاني إلى حد كبير واالن في عصر وسائل االتصال
الجماهيرية تقدم وسائل اإلعالم قنوات جاهزة لمجموعات هائلة
من السكان بقصد اإلنشاء المتعدد للمعاني ،وتستخدم هذه
القنوات عددا كبيرا من مصادر المعلومات التي تعدل المعاني
التي اختارها الناس عن كل شيء ،ومن المنتجات التجارية إلى
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الشؤون السياسية ،فالقضايا االجتماعية المختلفة.
ب) إ إلستمالت إ إلقناعية :يعرف منير حجاب االستمالة بانها:
آ
العملية التي تقوم بها للتاثير في االخرين عن طريق استخدام
مختلف االدلة والشواهد واالمثلة والبراهين والنوازع النفسية
والميول والرغبات لتقبل ما نقدمه لهم من افكار واراء او القيام
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بعمل معين او تكوين اتجاهات محددة.
إن التاثير في االتجاهات يعتمد اساسا على توظيف
اإلستماالت اإلقناعية الفعالة على اساس ان االتجاه عندما يبني
على اساس سليم من الوعي والمعرفة تكون االستجابة اك ثر
احتماال ،ومن ثمة يجب التوظيف االمثل للبناء النفسي
االجتماعي الستماالت اإلقناع لما لها دور مهم في التاثير على
عمليات االنتقاء اإلدراكي وعمق تمثيل المعلومات 26.وتتباين
االستماالت المستخدمة في اإلقناع بين العاطفية ،العقلية
والتخويفية وهي على النحو التالي:
 إلستمالة إلعاطفية :تركز هذه اإلستماالت على االحتياجاتالنفسية واالجتماعية لجمهور المستهلكين كالمرح والجاذبية
والمكانة االجتماعية والحنين للماضي...الخ .فالعاطفة تحول
لغة الحقائق المجردة على لغة حية مؤثرة في اإلقناع ،ففي الواقع
ان فعالية اإلستماالت العاطفية قد تتفوق إلى حد كبير على إقناع
االفراد بالتفكير بشكل منطقي في بعض االمور التي تثار ،ولكي
تكون الحجج المنطقية فعالة ،فإنها يجب ان تعتمد إلى حد ما
على استماالت دوافع االفراد.
إ إلستمالت إلعقلية :تعتمد على مخاطبة عقل المتلقي وتقديمالحجج والشواهد وتعتمد على ذكر الخصائص المادية وإبرازها

وإلعالنية لحماية إلبيئة في إلجزإئر
إسترإتيجية إلحمالت إ إلعالمية إ

مما يجعلها االقرب إلى االسلوب الوثائ قي او المنطقي او الحقائق
بالمقارنة باإلنتاج السينمائي التسجيلي وعادة ما يعتمد هدا
االسلوب على البيانات الرقمية او اإلحصاءات او الرسوم
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البيانية.
نتائج إلدرإسة
 مكانة قضايا البيئة في اإلعالم في الجزائر ما تزال ضعيفةمقارنة بحجم مشكالت البيئة التي تعاني منها مما يستدعي
بحق مضاعفة الحصص البيئية بهذا القطاع الثقيل.
 وسائل اإلعالم قنوات فعالة في التحسيس بقضايا البيئة ،لكنهناك نقص في إطار التواصل بينها وبين مديرية البيئة وكذا
الجمعيات البيئية.
 تغييب استطالعات الراي العام التي تحدد مستوى الوعيالبيئي لدى الشرائح المختلفة للجمهور العام والنوعي ،والتي
تساعد (استطالعات الراي) على رسم السياسة اإلعالمية الخاصة
بالبيئة ،وتتيح للقائمين باالتصال حسن اختيار المضامين
البيئية ،واالساليب اإلعالمية المناسبة إليصال الرسالة
اإلعالمية بهدف تكوين وعي بيئي لدى الجمهور.

إلقترإحات وإلتوصيات
 ضرورة توفير الك فاءات المختصة والواعية والمهتمة بقضاياالبيئة ،وتدريبهم التدريب المناسب على كيفية تبسيط
المعلومات البيئية.
 توثيق الصلة بين الجمهور والعلماء والخبراء والوزاراتوالجهات المهتمة بالبيئة ،وعرض اإلعالميين الخبار البيئة
وقضاياها ،من خالل تخصيص برامج وصفحات لقضايا البيئة
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للجمهور المستهدف.
 استخدام وسائل اإليضاح المناسبة لتبسيط المعلوماتالبيئية ،وزيادة الوعي البيئي العام وعدم قصر الرسالة اإلعالمية
على مشكلة التلوث التي تستحوذ على الراي العام العالمي.
 ضرورة إيجاد إعالم بيئي متخصص يستند إلى العلم والمعرفةوالمعلومات ،ويتطلب إيجاد اإلعالمي المتخصص بالبيئة
ووجود مناهج دراسية لإلعالم البيئي سواء في الجامعات ام في
دورات وورشات عمل ترعاها وزارة البيئة او منظمات المجتمع
المدني ،كما باإلمكان اإلعالن عن جائزة سنوية لإلعالميين
البيئيين عن افضل اعمال في اإلعالم المقروء والمسموع
والمرئي لتشجيع اإلعالميين في المجال.
خاتمة
يمكن تلخيص محتوى هذه الدراسة في مختلف جوانبها في
االستنتاجات العامة التي تم التوصل إليها من خالل الوقوف
على اهمية ومكانة البيئة إعالميا ،وكذا من خالل تحليل
الوعي بالمخاطر البيئية ،إضافة إلى تحليل الوضع البيئي في
الجزائر وجهودها للخروج من المشاكل المحيطة
بالبيئة.فالقضايا البيئية هي مسالة الجميع ،وحمايتها تقتضي
عدم إلقاء المسؤولية على طرف واحد باعتبار انها متعددة
االطراف،تساهم كلها في تشكيل الوعي االجتماعي عموما
والوعي البيئي البيئة وكذا الجمعيات واإلعالم من اجل
المحافظة خصوصا ،وذلك من خالل التركيز على المكانة التي
اعطيت لإلعالم في إطار االستراتيجيات التنموية الوطنية ،
وعليه يمكن القول بان البد من تكاتف جهود الوزارة
والمؤسسات الخاصة بحماية على البيئة وحمايتها.

إإسترإتيجية إلحمالت إ إلعالمية وإ إلعالنية لحماية إلبيئة في إلجزإئر
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