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والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 
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دور الصفحات الرسمية املصرية على وسائل التواصل االجتماعي يف دعم التنمية البيئية املستدامة ...
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ــرة، وقــد  ــات املجتمــع العاملــي يف الســنوات األخي ــة، أولوي ــة املســتدامة، وباألخــص االســتدامة البيئي ــل التنمي حتت

حتولــت أنظــار العالــم جتــاه كيفيــة نشــر الوعــي البيئــي عبــر املجتمعــات، ممــا يســتلزم توظيــف وســائل اتصاليــة تتميــز 

باالنتشــار والتفاعليــة كأدوات لالتصــال البيئــي بجانــب وســائل االتصــال التقليديــة، وبالتالــي تهــدف هــذه الدراســة 

إلــى قيــاس دور الصفحــات الرســمية املصريــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي يف دعــم التنميــة البيئيــة املســتدامة، 

بالتطبيــق علــى مبــادرة “احتضــر لألخضــر”، ووظفــت الدراســة منهجــي املســح وحتليــل املضمــون علــى عينــة حتليليــة 

مــن منشــورات الصفحــة، بلغــت 161 منشــورًا، وعينــة مــن متابعــي الصفحــة بلغــت 200 مفــردة، وتوصلــت الدراســة 

إلــى مجموعــة مــن النتائــج أبرزهــا: فاعليــة الصفحــة يف إشــراك اجلمهــور املصــري يف االتصــاالت البيئيــة مــن خــالل 

حتفيــز التفاعــل بــن املتابعــن، كذلــك ترتفــع نســبة مشــاركة املبحوثــن للمنشــورات وممارســتهم لالتصــال الشــفهي 

اإللكترونــي، وأثبتــت الدراســة فاعليــة الصفحــة يف التأثيــر علــى وعــي املبحوثــن البيئــي، كمــا توصلــت إلــى أهميــة 

متغيــر اشــتراك اجلمهــور يف االتصــال البيئــي يف تدعيــم اجتاهــات اجلمهــور نحــو االســتدامة البيئيــة. 

الكلمات املفتاحية: البيئة - استدامة- فيسبوك -اتصال

Sustainable development, specially environmental sustainability, is on the top 
priorities of the global community in recent years, and the world›s eyes have 
shifted towards how to spread environmental awareness across societies, which 
necessitates the use of communication media characterized by widespread and 
interactivity as tools for environmental communication alongside traditional 
media of communication. Social media in support of sustainable environmental 
development by applying the «» live green «initiative The study employed both 
survey methodology and content analysis on an analytical sample of 161 post of 
the page and 200 of the page followers. The study reached a set of results, most 
notably the page’s effectiveness in engaging the Egyptian public in environmental 
communications by stimulating interaction between followers. Participants› 
participation in publications and their practice of electronic oral communication. 
The study demonstrated the effectiveness of the page in influencing the 
environmental awareness of the respondents, as well as the importance of the 
public participation variable in environmental communication in supporting the 
public’s attitudes towards environmental sustainability.

key words: Environment-sustainability-Facebook-communication
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تتجه   حيث  األخيرة،  اآلونة  يف  العاملية  االهتمامات  أجندة  املستدامة  التنمية  حتتل 
أحد  البيئي  البعد  ويعد  مجتمعاتها،  أفراد  بني  املستدام  السلوك  نشر  إلى  الدول  غالبية 
األبعاد التي ترتكز عليها التنمية املستدامة؛ حيث ترتبط التنمية ارتباًطا وثيًقا باحلفاظ  

لطبيعية، مما أدى إلى ظهور مصطلح يطلق عليه "االستدامة البيئية"، ويعّرف  وارد اعلى امل 
دون  والقادمة  احلالية  األجيال  حتتاجها  التي  واخلدمات  املوارد  على  "احلفاظ  أنه  على 

 .Morelli, 2011, p)اإلضرار بالصحة العامة والنظام البيئي الذي يوفر تلك املوارد"  
ا(4 حتقيق  ميكن  ولكي  الثقافة  الستدام،  وتنمية  البيئي  الوعي  نشر  من  البد  البيئية  ة 

البيئة،  األفراد جتاه  التغيير يف اجتاهات وسلوكيات  إحداث  باملجتمع حتى ميكن  البيئية 
البيئي  االتصال  ويعد  البيئي،  الوعي  لنشر  أساسية  كوسيلة  االتصال  أهمية  يعكس  مما 

ا الساحة  على  والبلورة  البروز  يف  بدأ  الذي لدولية  تخصًصا  العاملي  البيئة  مؤمتر  عقب 
ستوكهولم   يف  صفحة  1991محمد،  (1972ُعقد  اإلعالم ،  )67،  ممارسات  وتطورت 

البيئي من نقل أخبار البيئة إلى تطوير سياسات وخطط ووظائف تسعى إلى نشر الوعي  
خدمة  يف  ويوظفها  رسالته  يوجه  متخصص  "إعالم  بأنه  البيئي  اإلعالم  ويعرف  البيئي، 

إلى  ايقض للوصول  االتصالية  والقنوات  الوسائل  من  العديد  ذلك  يف  مستخدًما  البيئة،  ا 
، وقد واكب التطور يف ممارسات االتصال البيئي ) 242، صفحة 2014(مهري،  اجلمهور"

إلى  االجتماعي  التقارب  وسيلة إلحداث  من  االجتماعية  التواصل  وسائل  آخر يف  تطورًا 
و املعلومات  عن  للبحث  إلى  ر  نشوسيلة  تتجه  املؤسسات  أنظار  جعل  مما  املعارف؛ 

ما  وهي  وتفاعلية،  واسع  انتشار  من  به  يتميز  ملا  وتوعوية،  تثقيفية  كوسيلة  استخدامه 
دراسة   توصلت  فقد  البيئي،  الوعي  نشر  يف  فاعليته  لزيادة  البيئي  االتصال  يحتاجه 

(Han&Xu, 2020)  االنتشار  بنيع  إلى أن وسائل التواصل االجتماعي تستطيع أن جتم 
الدراسة احلالية  وتركز  الشخصي،  والتفاعل لالتصال  التقليدية  لوسائل اإلعالم  الواسع 
على ميزة أخرى تناولتها الدراسات السابقة يف السنوات األخيرة تزيد من فاعلية مواقع 
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التواصل االجتماعي يف إحداث التغيير، وهي القدرة على إشراك اجلمهور يف االتصاالت  
من خالل خلق مجتمع افتراضي قائم على النقاشات وتبادل وجهات النظر؛ ليس    ة،ئيالبي

ذاته، مما يساعد على حتقيق  ولكن بني اجلمهور  باالتصال واجلمهور،  القائم  فقط بني 
بيئية   حياة  حتقيق  يف  الفرد  "انغماس  أنه  على  يعرف  الذي  للجمهور،  البيئي  االنغماس 

السلوك   أعمدة  أحد  ويعد    (Kaplan & Heanlein, 2010)تدام  سامل أفضل"، 
(Frayret & Robert, 2016)   

وقد اجتهت مصر نحو تنفيذ خطة للتنمية املستدامة الشاملة منذ ثالثة أعوام، تنطوي  
التي القت اهتماًما من  البيئة أحد املجاالت  على تنمية املجتمع يف شتى املجاالت، وتعد 

ذلك االهتمام عدة مبادرات من وزارة البيئة ن  ع  املسئولني واجلمهور املصري، وقد تبلور
السلوك   نشر  إلى  املبادرات  هذه  جميع  وتهدف  والشباب،  املدني  املجتمع  ومنظمات 

يناير   يف  البيئة  وزارة  أطلقتها  التي  لألخضر”،  “احتضر  مبادرة  وتعد   2020األخضر، 
األخضر مما    وكسلأبرز تلك املبادرات التي وّظفت مواقع التواصل االجتماعي يف نشر ال 

لها،   االتصالية  األنشطة  وحتليل  املبادرة  تلك  دراسة  على  للوقوف  حاجة  هناك  يجعل 
والتعرف على دورها يف نشر التنمية املستدامة من خالل إشراك اجلمهور يف االتصاالت  

  اإللكترونية للمبادرة عبر مواقع التواصل االجتماعي. 
  مشكلة الدراسة:

 ،(Huang,Clarke,Heldsinger&Tian, 2019)  ثلم   أكدت الدراسات السابقة،
ونشر  على    )2012(فتيحة،  و احلياة  االجتماعي يف حتسني منط  التواصل  وسائل  دور 

اإلعالم  وسائل  متابعة  من خالل  الباحثة  وقد رصدت  املجتمعات،  البيئية يف  االستدامة 
املس بالتنمية  املصرية  للحكومة  امللحوظ  االهتمام  االجتماعي  وباألخص  والتواصل  تدامة، 

مبادرة أول  ظهور  عنه  نتج  مما  البيئية  االجتماعي   االستدامة  التواصل  مواقع  توظف 
ديسمبر   يف  لألخضر”  “احتضر  مسمي  حتت  البيئية  لالستدامة  وقد 2019للترويج   ،

 2020أظهرت الدراسة االستطالعية التحليلية التي أجرتها الباحثة يف شهر أغسطس  
“احت  صفحة  متابعي  الصفحة،  ارتفاع  مع  وتفاعلهم  لألخضر”  سبق ضر  ما  على  وبناًء 

  اآلتي: يف  سةاردلا  لةكشم تتبلور 
قياس الدور الذي تقوم به الصفحات الرســمية املصــرية عبــر وســائل التواصــل االجتمــاعي يف 
دعم السلوك البيئي املستدام يف املجتمع املصري، وذلــك مــن خــالل دراســة حتليليــة ميدانيــة، 

فحة “احتضــر لألخضــر” التابعــة لــوزارة البيئــة، وتوظــف الدراســة حتليــل بــالتطبيق علــى صــ 
ة املبادرة على وسائل التواصل االجتماعي للتعــرف علــى كيفيــة قيــام املبــادرة املضمون لصفح
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مجتمــع إلكترونــي، ودراســة ميدانيــة داخــل بنــاء التفــاعالت -نشــر الســلوك -بوظيفــة اإلخبــار 
ســابات لقيــاس حجــم متابعــة اجلمهــور املصــري مســحية علــى متــابعي تلــك الصــفحات واحل

ر الســلوك البيئــي، وذلــك مــن خــالل متغيــرات يتهــا يف نشــ لصــفحة “احتضــر لألخضــر” وفاعل
االجتــاه نحــو االســتدامة البيئــة وإشــراك اجلمهــور يف االتصــال البيئــي عبــر -(املعرفــة البيئيــة

  الصفحة).
  أهمية الدراسة العلمية: 

ا .1 احلالية  الدراسة  موضوع  والديواكب  للبحوث  العاملية  راسات الجتاهات 
للتنمية   اإللكترونية  االتصاالت  تأثيرات  الستكشاف  تسعى  التي  اإلعالمية، 

العالم   حول  املختلفة  املجتمعات  على  ،  (Calcagni et al., 2019)املستدامة 
دراسة   أشارت  دراسات    (Verissimo, 2019)حيث  يف  املتنامي  االجتاه  إلى 

ل  التي ارتفعت خالل الثالث سنوات ماضية بنسبة كبيرة لتص االستدامة البيئية،  
، مما يجعل هذه الدراسة مواكبة لالجتاهات 2019إلى أعلى معدل لها خالل  

  العاملية يف دراسات التنمية املستدامة.
التي تستهدف حتلي  .2 الدراسات  إلى  الدراسة  البيئية يف تنتمي هذه  املبادرات  ل 

للت املصرية  احلكومة  خطة  اجلمهور  إطار  استجابة  وقياس  املستدامة،  نمية 
 ملبادرات ملعرفة حجم التأثير الذي أحدثته تلك املبادرات. املصري لتلك ا 

املستدامة  .3 التنمية  اتصاالت  يف  اجلمهور  إشراك  فاعلية  على  الدراسة  تركز 
البيئي من خالل  البيئية من خالل صفحة “احتضر لألخ  السلوك  ضر”، وغرس 

تصال  كترونية إلحداث تقارب فكري وسلوكي بني املتابعني (االبناء املجتمعات اإلل
 بني األقران). 

االجتماعي يف   .4 التواصل  مواقع  دور  تناولت  التي  املصرية  اإلعالم  بحوث  ندرة 
تقليدية،  نشر سلوك االستدامة البيئية، والتركيز بدال منه على وسائل اإلعالم ال

دراسات، خاصة يف دولة اجلزائر،  بالرغم من االهتمام العربي بهذا النوع من ال
 ء مراجعتها للتراث العلمي السابق يف مجال الدراسة.كما رصدت الباحثة أثنا

  أهمية الدراسة التطبيقية: 
على    طرحها  يتم  التي  املبادرات  فاعلية  على  التعرف  يف  الدراسة  هذه  تسهم 

التواص مبمواقع  على  بالتطبيق  املستدام،  السلوك  نشر  يف  االجتماعي  ادرة  ل 
صاالت التنمية املستدامة  “احتضر لألخضر”، مما يفيد القائمني على تخطيط ات 
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مجتمع   وبناء  اجلمهور،  إشراك  وكيفية  لها،  اجلمهور  استجابة  على  التعرف  يف 
  إلكتروني للتنمية البيئية يسهم يف التثقيف البيئي.

  ة:أهداف الدراس
ملب اإللكترونية  االتصاالت  حتليل  إلى  الدراسة  على تسعى  لألخضر”  “احتضر  ادرة 

وقياس الدور الذي تقوم به تلك االتصاالت يف نشر السلوك    مواقع التواصل االجتماعي،
  البيئي املستدام.

  وينبثق من هذا الهدف مجموعة أهداف فرعية: 
  أوًال: أهداف الدراسة التحليلية: 

عن   .1 البالكشف  واألبعاد  الصفحة  عبر  بثها  يتم  التي  االتصالية  التي املضامني  يئية 
  تتركز عليها. 

 رصد القيم البيئية السلوكية التي يتم نشرها عبر صفحة “احتضر لألخضر”.  .2
منشورات   .3 يف  االتصالية  واألشكال  الفنية،  القوالب  توظيف  كيفية  على  الوقوف 

 ملستدامة.صفحة “احتضر لألخضر” لنشر موضوعات البيئة ا
 ضر لألخضر”.  التعرف على حجم متابعة اجلمهور املصري لصفحة “احت .4
قياس حجم استجابة اجلمهور املصري لصفحة “احتضر لألخضر” من خالل قياس   .5

 التفاعل واشتراك اجلمهور يف الصفحة). -(حجم اإلعجاب
 ثانًيا: أهداف الدراسة امليدانية: 

  ملتابعي صفحة “احتضر لألخضر” على الفيسبوك.قياس حجم املعرفة البيئية  .1
االستدامة   .2 نحو  االجتاه  “احتضرقياس  صفحة  ملتابعي  على   البيئية  لألخضر” 

 الفيسبوك.
 قياس حجم ممارسة متابعي صفحة “احتضر لألخضر” للسلوك البيئي. .3
االتصاالت   .4 لألخضر” يف  “احتضر  متابعي صفحة  اشتراك  مستويات  على  الوقوف 

 ترونية على الصفحة. البيئية اإللك
 تساؤالت الدراسة التحليلية:

التحليلية   الدراسة  كيف  تطرح  هو:  رئيًسا  البيئية تساؤًال  االستدامة  قضايا  معاجلة  تتم 
  بصفحة مبادرة “احتضر لألخضر” على موقع الفيسبوك من حيث الشكل واملضمون؟

  على النحو اآلتي:ولإلجابة على هذا التساؤل طرحت الدراسة عدة تساؤالت فرعية 
  ما حجم متابعة اجلمهور املصري لصفحة “احتضر لألخضر”؟  .1
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األ .2 “احتضر    بعادما  على صفحة  تناوًال  األكثر  املستدامة  بالتنمية  املتعلقة  البيئية 
 لألخضر”؟ 

وكيف تتم جدولة األبعاد    ما األسلوب الذي تتبعه الصفحة يف جدولة منشوراتها ؟  .3
 البيئية عبر الصفحة؟ 

كيف توظف الصفحة القوالب الفنية املستخدمة يف عرض املشكالت البيئية على  .4
 لألخضر”؟صفحة “احتضر 

(العاطفية  .5 االقناعية  االستماالت  الصفحة  توظف  املوضوعات  -كيف  يف  العقلية) 
   البيئية على الصفحة؟

 صفحة “احتضر لألخضر”؟ ما املنافع التي تخاطبها منشورات  .6
املستهدف  .7 اجلمهور  مع  الصفحة  تتبعها  التي  االتصالية  اإلستراتيجية  ما 

 التفاعلية)؟  -(املعلوماتية
مت .8 يستجيب  “احتكيف  من حيث  ابعو صفحة  البيئية  للموضوعات  لألخضر”  ضر 

   مستويات االشتراك يف الصفحة؟
 ؟كيف استجاب اجلمهور للمنشورات من حيث النوايا السلوكية .9

ما حجم مشاركة متابعي صفحة “احتضر لألخضر” للمنشورات مع اآلخرين (االتصال  .10

 الشفهي اإللكتروني)؟ 
  اجلمهور يف اتصاالت حوارية حولها؟ما املوضوعات البيئية التي اشترك  .11
   ما اجتاهات اجلمهور نحو املمارسات البيئية التي تطرحها الصفحة؟ .12

  التراث العلمي للدراسة:الدراسات السابقة وحتليل 
راجعت الباحثة الدراسات السابقة يف مجال االتصاالت اإللكترونية للتنمية املستدامة، 

تقسيم   إمكانية  إلى  الدراسة  النحو وتوصلت  على  محاور  عدة  إلى  النظري  التراث 
  اآلتي: 

  البيئية:املحور األول: نتائج استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف االستدامة 
  الدراسات التي تناولت دور مواقع التواصل االجتماعي يف التثقيف والتعليم البيئي: . 1

ن  يف  االجتماعية  التواصل  مواقع  دور  تناولت  التي  الدراسات  البيئي اتفقت  الوعي  شر 
  على: 

الدراسات،    .أ هذه  ومن  اجلامعي،  للشباب  البيئية  االستدامة  لتعليم  كوسيلة  أهميتها 
 ,Chaung&Chiu)  (Gori,Romolini,Fissi&Contri, 2020)دراسة  
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حمدي  (بالعراق،    )2017(قويدر،    بفلسطني،  )2019(بوجاجة،    بالصني،  (2020
  باجلزائر. ) 2019وعبد السالم،  

ك  .ب لنشرفاعليتها  التنمية   وسيلة  لتحقيق  البيئية  املمارسات  وتدعيم  البيئي  الوعي 
دراسات   مثل  فاعلية  (Chwailkowska, 2019)املستدامة،  إلى  توصلت  التي   ،

استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف تغيير منط احلياة وغرس السلوك البيئي، 
املج باستخدام  اجلماعي  االقناع  أساليب  خالل  اإللمن  واتمعات  التصال  كترونية 

اإللكتروني.  أن   (Ballesta,Mir&Rubio, 2020)  الشفهي  إلى  توصلت  التي 
البيئية.  املعرفة باالستدامة  البيئية وزيادة  املعلومات    "تويتر" يعد وسيلة جيدة لنشر 

(Salem&Alanadoly, 2020)   التواصل وسائل  أهمية  إلى  توصلت  التي 
ا السلوك  غرس  يف  وزيااالجتماعي  البيئي  الوعي   لبيئي.دة 

(Huang,Clarke,Heldsinger&Tian, 2019)  فاعلية إلى  توصلت  التي 
إلى    (Han&Xu, 2020)"تويتر" كوسيلة لنشر الوعي البيئي، كما توصلت دراسة  

عن  البيئي  السلوك  على  التأثير  يف  فاعلية  أكثر  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن 
ل وذلك  التقليدية،  اإلعالم  ببعوسائل  االتميزها  الشخصي مثل ض خصائص  تصال 

 احلوار التفاعلي ورجع الصدى. 
عبر  . 2 البيئي  األخضر  التسويق  الشركات  الستخدام  التسويقي  األثر  تناولت  دراسات 

 مواقع التواصل االجتماعي على القرار الشرائي للمستهلك: 
التواصل  لوسائل  الشركات  توظيف  فاعلية  على  املحور  هذا  يف  الدراسات  اتفقت 

منها دراسة  االجتما (التسويق األخضر)،  للبيئة  الصديقة  للمنتجات  الترويج  عي يف 
(Martinez et al., 2020)   لالتصال الشركات  استخدام  أن  إلى  توصلت  التي 

  رضا العمالء عن أداء الشركة.  البيئي عبر صفحاتها كان له تأثير إيجابي يف زيادة
(Salem&Alanadoly, 2020) االت أن  إلى  توصلت  التي  البيئية  ،  صاالت 

ة التي توظفها الشركات عبر وسائل التواصل االجتماعي تشجع املستهلك  اإللكتروني
تلك   )2019(مزيان،  على شراء املنتجات الصديقة للبيئة، وقد أيدت نتائج دراسة  

التواصل  وسائل  عبر  اإللكترونية  البيئية  االتصاالت  ساعدت  حيث  النتيجة؛ 
اجلاالج اجلمهور  السياراتتماعي يف حتول  الستخدام  كما   زائري  البيئة.  صديقة 

دراسة   التواصل   )2018(النجا،  تتفق  وسائل  عبر  األخضر  التسويق  فاعلية  مع 
مع  تختلف  أنها  إال  الشركة؛  نحو  املستهلكني  اجتاهات  على  التأثير  يف  االجتماعي 
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على   )2019(مزيان،  و    (Salem&Alanadoly, 2020)  دراستي تأثيرها  يف 
  . شرائي للمستهلكني املصرينيالسلوك ال

  إشراك اجلمهور يف اتصاالت االستدامة البيئية: .1
من    .أ كل  دراسات   &Gori, Romolini, Fissi)  (Chaung&Chiu, 2020)اتفقت 

Contri, 2020)  (Conte, Vitale, Vollero& Siano, 2018)  (Shin, 2017) 
يف اجلمهور  اشتراك  على  تساعد  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  اتصاالت على   

خالل االعجاب دون تفاعل    البيئة؛ إال أن هذا االشتراك هو اشتراك غير نشط من 
إلى تأثير متغير الثقافة    (Fang, 2012)أو مشاركة مع اآلخرين، وتوصلت دراسة  

ونية للبيئة، حيث مييل الصينيون على اختالف نوع االشتراك يف االتصاالت اإللكتر
النشط، يف   النشط ومشاركة إلى االشتراك غير  حني يفضل السويديون االشتراك 

منشورات   االشتراك. اآلخرين  لهذا  املحرك  االجتماعي  التفاعل  دافع  ويعد  البيئة، 
 ,Chwailkowska)و    (Kratzig & Kretzscmar, 2014)وتوصلت دراستا  

"فيسب  (2019 فاعلية  االتصال  إلى  خالل  من  النشط  االشتراك  تشجيع  يف  وك" 
 ضوعات البيئة.احلواري حول مو

دراسة    .ب الشفهي   (Salem&Alanadoly, 2020)توصلت  االتصال  أهمية  إلى 
السلوك  لتبني  األفراد  على  والتأثير  البيئية  باالستدامة  الوعي  نشر  اإللكتروني يف 

 البيئي الصحيح.
  املحور الثاني: تقسيم الدراسات من حيث األداة البحثية املستخدمة: 

ــة  .1 ــة احلالـ ــت دراسـ ــات وّظفـ ــل دراسـ و  (Kratzig & Kretzscmar, 2014)مثـ
(Gori,Romolini,Fissi&Contri, 2020)   

 )2020(شفرو وحموش،  دراسات وّظفت حتليل املضمون مثل  .2
 (Chwailkowska, 2019) (Conte, Vitale, Vollero& Siano, 2018) 

(Ballesta, Mir& Rubio, 2020) (Merle, Reese & Drews, 2019) 
(Giacominin, Zala, Daredi& Mazzoleni, 2020)  

 )2015(بلخضــر،  )2017(قويــدر، دراســات وّظفــت مــنهج املســح باالستقصــاء، مثــل  .3
 (Han&Xu, 2020))2019(مزيــــــــان،  )2018(النجـــــــــا،  )2012(فتيحــــــــة، 

(Minton,Kim,Orth & Khale, 2013) (Ahmad, Juhdi & Awadz, 
2010) (Salem&Alanadoly, 2020) (Martinez et al., 2020) ،

  املقابالت املتعمقة. (Chaung&Chiu, 2020)ووظفت دراسة  
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 املنهج التجريبي. (Townsen, 2017)وّظفت دراسة واحدة  .4
ــا دراســتا  .5 ــنهج، منه ــن م ــر م ــني أكث ــت دراســات ب  (Chwailkowska, 2019)جمع

(Fang, 2012)  .واللتـان جمعتـا بـني حتليـل املضـمون الكيفـي واملقـابالت املتعمقـة
(Khan,Wang,Ehsan,Nurunnabi&Hashmi, 2019)  ــي جمعــت بــني الت

 ,Shin) املســـح باســـتخدام االستقصـــاء اإللكترونـــي ومجموعـــات النقـــاش املركـــزة.
 التــــــي جمعــــــت بــــــني حتليــــــل املضــــــمون الكيفــــــي واملــــــنهج التجريبــــــي. (2017

(Huang,Clarke,Heldsinger&Tian, 2019)  ــل ــني حتليـ ــت بـ ــي جمعـ والتـ
 رة استقصاء إلكترونية.املضمون الكمي واملسح باستما

  وفيما يأتي مالحظات عامة على الدراسات السابقة يف مجال الدراسة: 
القوالب الفنية التي يفضلها اجلمهور يف املنشورات البيئية على مواقع التواصل   .1

  االجتماعي
جميع   املتعلقة اتفقت  املنشورات  أن  على  واألجنبية  العربية  الدول  يف  الدراسات 
ئية التي حتتوي على عناصر مرئية، مثل الفيديو واجلرافيك، تأتي يف باالستدامة البي
األولى  ومن    املرتبة  النصية،  املنشورات  ثم  الصور،  يليها  اجلمهور،  لتفضيالت 

 الدراسات التي توصلت إلى تلك النتيجة 
 (Chaung&Chiu, 2020) (Conte,Vitale,Vollero&Siano, 2018)  

(Khan,Wang,Ehsan,Nurunnabi&Hashmi, 2019) (Severo et al., 
  )2012(فتيحة،  (2019

  الوسائل األكثر فاعلية يف االتصاالت اإللكترونية لالستدامة البيئية:  .2
من   كل  دراسات   ,Gori,Romolini,Fissi&Contri)  و  (Shin, 2017)اتفقت 

2020) (Rahim&Jalaladeen, 2016)    مقدمة يف  يأتي  الفيسبوك  أن  على 
ألكثر فاعلية تماعي األكثر تأثيًرا يف الوعي مبوضوعات البيئة، واوسائل التواصل االج

 يف التأثير على السلوك البيئي نتيجة إتاحتها لالتصال احلواري. 
التي مت تناول اال .3 التواصل املوضوعات  البيئية من خاللها عبر وسائل  ستدامة 

  االجتماعي: 
صل االجتماعي يف اتصاالت اختلفت الدراسات حول األبعاد التي تتناولها وسائل التوا 

إلى   (Ji et al., 2018)و    (Shin, 2017)دراسة  االستدامة البيئية؛ حيث توصلت  
الطبيع البيئة  على  باحلفاظ  اخلاصة  باملوضوعات  السمكية  االهتمام  والثروة  ية 
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دراسة   وتوصلت  اخلضراء،  على   (Ballesta, 2020)واملسطحات  التركيز  إلى 
 قة املتجددة وترشيد االستهالك.املوضوعات املتعلقة بالطا

  التعليق على الدراسات السابقة:
األدنى   .1 املسحية؛ حيث استخدمت دراسات احلد  الدراسات  العينة يف  تفاوت حجم 

ما فوق  يف حني    25 أخرى  دراسات  إلى   2000استخدمت  ذلك  ويرجع  مبحوث، 
اولت أكثر حجم املتغيرات ومجتمع الدراسة حيث تزيد العينة يف الدراسات التي تن

  من مجتمع. 
االستقصاء،  .2 استمارة  املسح من خالل  منهج  استخدام  إلى  العربية  الدراسات  متيل 

 فيما عدا دراسة واحدة استخدمت منهج دراسة احلالة. 
اتفقت جميع الدراسات على أهمية مواقع التواصل االجتماعي يف التوعية والتثقيف   .3

حيث   الدور،  تباينت يف حجم  أنها  إال  قدرته  البيئي؛  إلى  الدراسات  بعض  توصلت 
على  أخرى  دراسات  نتائجه يف  اقتصرت  البيئي، يف حني  السلوك  يف  التأثير  على 

 ة والوعي.  التأثير يف املعرف
 لدراسات على الفيسبوك كوسيلة للتواصل االجتماعي. طبقت غالبية ا .4
السلوك  اتفقت الدراسات على أن فاعلية مواقع التواصل االجتماعي يف التأثير على   .5

أس واستخدام  اإللكتروني،  الشفهي  االتصال  يف  تكمن  للجمهور  التعلم  البيئي  لوب 
حول تفاعلية  إلكترونية  افتراضية  مجتمعات  بناء  خالل  من  املوضوعات   باألقران، 

 البيئية. 
ترتفع نسبة الدراسات التي تناولت االتصال البيئي عبر مواقع التواصل االجتماعي   .6

كس اهتماًما ملحوًظا بدراسة اإلعالم اجلديد وتأثيراته على بدولة اجلزائر؛ مما يع
 الوعي البيئي.

 أوجه إفادة الباحثة من الدراسات السابقة: 
ا    الدراسات  من  الباحثة  للدراسة أفادت  مهمة  أبعاًدا  أضافت  جوانب  يف  لسابقة 

  احلالية، وذلك على النحو اآلتي: 
ا .1 والتعريفات  املضمون  بفئات حتليل  الدراسات  االسترشاد  وضعتها  التي  إلجرائية 

  ياغة استمارة حتليل املضمون للدراسة.  السابقة يف ص 
العينات   .2 على  بناًء  ومواصفاتها  العينة  حجم  الدراسات حتديد  يف  املستخدمة 

 السابقة.
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مت  .3 التي  املقاييس  لصياغة  السابقة  الدراسات  املستخدمة يف  باملقاييس  االستعانة 
 دراسة.استخدامها لقياس متغيرات ال

االتفاق واالختالف معها،   .4 نقاط  للوقوف على  السابقة  الدراسات  بنتائج  االستعانة 
إسها  مدى  وحتديد  احلالية  الدراسة  نتائج  دراسات  لتفسير  استكمال  يف  مها 

  االستدامة البيئية واإلضافة إليها.
م إلى  وفيما يأتي عرض للدراسات السابقة، وأهم ما توصلت إليه من نتائج مرتبة من األقد

  األحدث:
  ) الدراسات السابقة 1( جدول

مؤلف الدراسة  
  والسنة

منهج الدراسة 
  وأداتها 

  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

(Ahmad, 

Juhdi & 

Awadz, 

2010)  

استمارة  -املسح

  استقصاء 

طالًبا إلى    250توصلت الدراسة التي أجريت يف جامعة ماليزيا على 

ية لدى الطالب، كما أثبتت وجود عالقة بني حجم  ارتفاع حجم املعرفة البيئ

ا توصلت إلى وجود عالقة بني املعرفة البيئية والسلوك الصديق للبيئة، كم

من األبعاد البيئية وسلوكهم البيئي، هذه األبعاد  6اجلمهور نحو  اجتاهات

التنوع -استخدام طاقة نظيفة -التدوير-هي: (احلفاظ على الطاقة 

  تجات صديقة للبيئة).شراء من-البيولوجي

(Fang, 

2012)  

  -حتليل املضمون

املقابالت  

  املتعمقة 

والسويد إلى أن الدور األكبر  توصلت الدراسة من خالل املقارنة بني الصني 

لوسائل التواصل االجتماعي هو نشر املعلومات حول االستدامة البيئية، 

لصيني، يف  ويغلب االشتراك غير النشط من خالل اإلعجاب على اجلمهور ا

حني مييل السويديون إلى مشاركة املنشورات من خالل االتصال الشفهي  

جتماعي ودرجة االهتمام باملوضوع  اإللكتروني، ويؤثر متغيرا التفاعل اال

  كعوامل وسيطة يف حجم االشتراك. 

(Park & 

Yang, 

2012) 

استمارة  -املسح

  استقصاء 

فردة يف الصني إلى أن م  211توصلت الدراسة املسحية التي أجريت على 

ئية تعد أكثر العوامل تأثيًرا على تبني اجلمهور القيم االجتماعية البي

املستدام، يف حني يؤثر االجتاه نحو االستدامة البيئية للسلوك البيئي 

  واملنفعة املدركة تأثيًرا ضئيًال على تبني اجلمهور للسلوك البيئي الصحيح. 

(فتيحة،  

2012(  

-مسح-كمي

استمارة 

  استقصاء 

توصلت الدراسة إلى فاعلية الفيسبوك يف نشر الوعي البيئي لدى اجلمهور 

مقدمة املنشورات التي يشاركها اجلمهور من  اجلزائري، وتأتي الصور يف 

  خالل االتصال الشفهي اإللكتروني. 

(Minton,Ki

m,Orth & 

Khale, 

-مسح-كمي

استمارة 

  استقصاء 

 1.018خمس بلدان مختلفة، على  توصلت الدراسة التي أجريت يف 

مفردة، إلى تأثير متغير الثقافة على فاعلية وسائل التواصل االجتماعي يف 

التسويق املستدام، وجاءت كوريا اجلنوبية أكثر البلدان استخداًما ملواقع 
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األمريكية، التواصل االجتماعي يف التسويق املستدام، يليها الواليات املتحدة   (2013

ع يف املشاركة يف السلوك الجتماعية لألفراد دورًا كدافوتؤدي املسئولية ا

  املستدام. 

(Kratzig & 

Kretzscmar, 

2014)  

  دراسة احلالة 
توصلت الدراسة إلى أهمية وسائل التواصل االجتماعي يف حشد الرأي 

  العام نحو التنمية املستدامة ونشر الوعي بالتنمية املستدامة. 

(Jhenna, 

2015)  
  جتريبي

مفردة من الشباب اجلامعي إلى أن   29تي أجريت على دراسة التوصلت ال

بناء مجتمع افتراضي على الفيسبوك لتشجيع خفض النفايات يف احلرم 

اجلامعي ساعد يف اشتراك الشباب يف االتصاالت حول السلوك البيئي 

  ي السلوك. وتبادل النقاشات؛ إال أن تأثيره كان ضعيًفا على تبن

(بلخضر،  

2015(  

-سحم-كمي

تمارة اس

  استقصاء 

توصلت الدراسة التي أجريت على الطالب اجلامعيني باجلزائر إلى  

مشاركة الطالب باإلعجاب والتعليق على منشورات البيئة على الفيسبوك؛  

إال أن مشاركتهم لتلك املنشورات مع اآلخرين ضعيفة، كما أن غالبيتهم غير  

  ت بيئية على الفيسبوك. منضمني ملجموعا

(Rahim&Jala

ladeen, 

2016)  

-مسح-كمي

استمارة 

  استقصاء 

من املستخدمني، إلى أن الفيسبوك    69توصلت الدراسة، التي أجريت على 

جاء يف مقدمة وسائل التواصل االجتماعية ذات الفاعلية يف رفع الوعي 

البيئي للمجتمع العراقي، يليه اليويتوب، كما توصلت إلى مشاركة الطالب  

  باالستدامة البيئية عبر حساباتهم. للمنشورات املتعلقة 

(Shin, 

2017)  

-حتليل مضمون

  جتريبي

مفردة، إلى أن املنشورات املتعلقة   418توصلت الدراسة، التي أجريت على 

بالبيئة كان لها تأثير كبير يف اشراك اجلمهور يف االتصاالت احلوارية، 

رية  وتركز الصفحات على الثروة السمكية واحلفاظ على البيئة البح

فاعلية من حسابات التويتر  والزراعة، وقد جاءت صفحات الفيسبوك أكثر

  يف التأثير على اجتاهات اجلمهور نحو االستدامة البيئية.

(Townsen, 

2017)  

- دراسة حالة

  جتريبي

مفردة، إلى تأثير    25توصلت الدراسة، من خالل تطبيق التجربة على 

ماالت البيئية على اجتاهات اإلعالنات واملنشورات التي تستخدم االست

املستهلكني نحو العالمات التجارية، عن اإلعالنات واملنشورات التي ال 

عًدا بيئًيا، كما توصلت الدراسة أيًضا إلى تأثير املنشورات  حتتوي ب

اإلعالنات التي تستخدم التسويق األخضر يف القرار الشرائي و

  للمستهلكني.

(قويدر،  

2017( 

-مسح-كمي

استمارة 

  ستقصاء ا

توصلت الدراسة إلى إسهام الفيسبوك بشكل كبير يف نشر الثقافة البيئية، 

ويعد احلصول على املعلومات الوظيفة األساسية للفيسبوك يف الوعي  

  البيئي. 

مفردة، إلى أهمية التسويق  321توصلت الدراسة، التي أجريت على استمارة  -مسح  )2018(النجا، 
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على اجتاهات اجلمهور نحو الشركات؛ إال أنه غير ذي األخضر يف التأثير   استقصاء 

  الشرائي. فاعلية يف التأثير على السلوك 

(Conte,Vital

e,Vollero&Si

ano, 2018)  

  حتليل مضمون

منشورًا من صفحات منظمات  614الدراسة، من خالل دراسة توصلت 

بعاد الصحة، إلى تركيزها على األبعاد االجتماعية للتنمية املستدامة عن األ

البيئية؛ إال أن األبعاد البيئية جاءت األكثر حتفيًزا على اشتراك اجلمهور يف  

صفحات يف حتفيز اشتراك الصفحات، كما توصلت إلى فاعلية تلك ال 

مهور غير النشط من خالل اإلعجاب، وقد رّكزت الصفحات على اجل

  استخدام القوالب الفنية املصورة يف منشوراتها. 

(Ji et al., 

2018)  
  حتليل مضمون

توصلت الدراسة، التي أجريت يف الصني على صفحة إحدى املنظمات 

منشورات، إلى أن النسبة   509البيئية غير الهادفة للربح من خالل حتليل 

األكبر من املنشورات تناولت مشكلة التلوث، يليها حماية الغابات، يليها  

يرة، وعن األطر التي حماية املحيطات واالحتباس احلراري يف املرتبة األخ

مت عرض الرسالة من خاللها، فقد اعتمدت غالبيتها على املسئولية، ثم 

ى نسبة  ات احلفاظ على الطعام أعلالعواقب، ثم األخالق، وحازت منشور

  إعجاب من اجلمهور. 

(Chwailkow

ska, 2019)  

حتليل مضمون 

املقابالت  -

  املتعمقة 

ل االجتماعي يف منط حياة  توصلت الدراسة إلى فاعلية وسائل التواص

الل استخدام اإلستراتيجيات احلوارية التفاعلية بني متابعي  األفراد، من خ

التقارب الفكري والسلوكي مما الصفحات يف االقناع اجلماعي وإحداث 

  يشجع االتصال باألقران. 

(Khan,Wan

g,Ehsan,Nu

runnabi&H

ashmi, 

2019)  

حتليل  -كيفي

  مضمون

ة، إلى أن املنشورات األكثر مفرد 150أجريت على  توصلت الدراسة، التي

جذبًا لالنتباه والتفضيل من قبل اجلمهور هي التي تستخدم القوالب الفنية 

  اجلرافيك والصور امللونة. املصورة مثل 

(Merle,Rees

e & Drews, 

2019)  

حتليل املضمون  

  الكمي 

ور ألف من منشورات اجلمه 35.23توصلت الدراسة، من خالل حتليل 

ت صديقة البيئة، حول االستدامة البيئية، إلى تركيز اجلمهور على املنتجا

  البيئية. وترشيد االستهالك، أكثر من التركيز على احلفاظ على 

(مزيان، 

2019(  

استمارة  -مسح

  استقصاء 

مفردة، إلى دور التسويق األخضر   800توصلت الدراسة، التي أجريت على 

و حماية البيئة من خالل استخدام سيارات يف توجيه سلوك املستهلكني نح

  تعمل بالطاقة النظيفة. 

(Huang,Cla

rke,Heldsin

ger&Tian, 

-مسح-كمي

استمارة 

  استقصاء 

مفردة، إلى فاعلية  500توصلت الدراسة، التي أجريت يف الصني على 

االتصال الشفهي اإللكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي يف التأثير 

وك البيئي من وسائل االتصال التقليدية؛ ملا لها من خصائص على السل



 

               1695 

  االتصال الشخصي.   (2019

(حمدي وعبد  

السالم، 

2019(  

-مسح-ميك

استمارة 

  استقصاء 

من الطالب اجلامعيني باجلزائر،  100توصلت الدراسة، التي أجريت على

إلى اشتراك الطالب من خالل اإلعجاب والتعليق على منشورات البيئة  

وك؛ إال أن نسبة اشتراكهم يف االتصال الشفهي اإللكتروني على الفيسب

  ضعيفة. 

(Xu & Han, 

2019)  

-مسح-كمي

استمارة 

  قصاء است

مفردة، إلى فاعلية  500توصلت الدراسة، التي أجريت يف الصني على 

وسائل التواصل االجتماعي يف نشر السلوك البيئي، وذلك من خالل تنمية  

ما توصلت الدراسة إلى ارتفاع كفاءة وسائل الوعي البيئي لدى اجلمهور، ك

التأثير على السلوك التواصل االجتماعي عن وسائل اإلعالم التقليدية يف 

  البيئي. 

(Martinez 

et al., 

2020)  

استمارة  -املسح

استقصاء  

  إلكترونية

توصلت الدراسة، من خالل حتليل منشورات شركات السياحة املتعلقة  

وجود عالقة قوية بني املنشورات املتعلقة  باالستدامة البيئية، إلى

، كما توصلت إلى سياحةباالستدامة البيئية ورضا اجلمهور عن شركات ال

  عدم وجود تأثير لنوع املبحوث. 

(Ballesta,Mi

r&Rubio, 

2020)  

حتليل املضمون  

  الكمي 

ألف "تويتة" إلى ارتباط مفهوم التنمية   150توصلت الدراسة التحليلية لـ 

مة يف تعليقات اجلمهور بالبعد البيئي، خاصة التغير املناخي املستدا

لتويتر مصدرًا جيًدا لنشر املعلومات نظيفة، ويعد اواستخدام الطاقة ال 

  البيئية. 

(Gori,Romol

ini,Fissi&Co

ntri, 2020)  

حتليل مضمون 

  الكمي والكيفي 

إلى تركيز   ، Florenceتوصلت الدراسة، من خالل حتليل صفحة جامعة 

بعد املتعلق باملشاركة االجتماعية يف منشوراتها حول التنمية لصفحة على الا

املستدامة، وقد جاء التفاعل واالشتراك يف هذه املنشورات من قبل الطالب 

  ضعيًفا. 

(Giacomini

n,Zala,Dare

di&Mazzole

ni, 2020)  

حتليل  -كمي

  املضمون 

ية على ركات اإليطالتوصلت الدراسة، من خالل حتليل صفحات الش

الفيسبوك، إلى اعتماد تلك الشركات يف اتصاالتها حول   صفحات

االستدامة البيئية على اإلستراتيجية املعلوماتية أحادية االجتاه، وعدم  

  اهتمامها بإشراك اجلمهور يف االتصاالت. 

(Chaung&C

hiu, 2020)  

مقابالت -كيفي 

  متعمقة

عي يف التعليم البيئي توصلت الدراسة إلى أهمية مواقع التواصل االجتما

عات البيئة، وجاءت املنشورات املتضمنة  من خالل التفاعل حول موضو

فيديوهات قصيرة أكثر جذبًا لالنتباه وتفضيال من قبل الشباب، وتتوقف  

 درجة مشاركة الشباب يف املنشورات على درجة اهتماهم مبوضوع املنشور،

والتعليق أكبر من   وقد جاءت املشاركة غير النشطة من خالل اإلعجاب

  لكتروني. املشاركة باالتصال الشفهي اإل 

(Salem&Ala مفردة، إلى أن األفراد األكثر  272توصلت الدراسة، التي أجريت على املسح باستمارة
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  اخللفية النظرية للدراسة:
 أوًال: مفهوم االستدامة البيئية:  

التعرف على مفهوم التنمية  قبل التطرق إلى تعريف االستدامة البيئية البد أوًال  
ملستدامة؛ إال أن هناك بعض التعريفات  املستدامة، وتوجد تعريفات عدة للتنمية ا

ذكر منها تعريف هيئة األمم املتحدة: "ضرورة إجناز  الشائعة األكثر استخداًما، ن 
والبيئية  التنموية  احلاجات  متساٍو  نحو  على  حتقق  بحيث  التنمية،  يف  احلق 

  .)2018(زهرة،  واملستقبل"ألجيال احلاضر 
املستدامة على عدة- التنمية  الذي   ينطوي مفهوم  البعد االقتصادي  منها  أبعاد، 

استغالل    يعنى خالل  من  الفقر  على  والقضاء  حد،  أقصى  إلى  املجتمع  رفاهية  بزيادة 
بالعالقة بني  املوارد الطبيعية على النحو األمثل، والبعد اإلنساني االجتماعي، الذي يعنى  

على   احلصول  خالل  من  سبلها  وحتسني  الرفاهية  وحتقيق  والبشر  اخلدمات الطبيعة 
 (Choi& Ng, 2011)  الصحية والتعليمية ووضع املعايير األمنية واحترام حقوق اإلنسان

، والبعد التقني واإلداري، وهو البعد الذي يهتم بالتحول إلى تكنولوجيا أنظف وأكثر كفاءة  

nadoly, 

2020) 

استقصاء  

  إلكترونية

لى مواقع التواصل البيئي هم األكثر  مشاركة ملنشورات االستدامة البيئية ع

لكتروني يؤدي اًسا يف موضوعات البيئة، وأن االتصال الشفهي اإلوعًيا وانغم

  دورًا كبيًرا يف التأثير على األفراد لشراء املنتجات املعاد تصنيعها. 

  ) 2020(ذباح، 
-دراسة حالة 

  حتليل مضمون

الوطنية للنفايات، إلى اعتماد توصلت الدراسة، التي تناولت صفحة الوكالة 

نشورات املصورة، يليها الفيديوهات، وتفضل الصفحة بشكل كبير على امل

ر ليًال يف وقت الذروة، وتأتي موضوعات احلد من النفايات الصفحة النش

والتدوير على قائمة املوضوعات التي تنشرها، وتعد قيمة النظافة واحلفاظ  

  على البيئة القيم األكثر نشًرا.

(Zhang&Sko

ric, 2020)  

-دراسة حالة 

  حتليل مضمون

اسة، التي أجريت يف الصني على صفحة إحدى املنظمات الدر توصلت

منشورًا، إلى أن  2664البيئية غير الهادفة للربح، من خالل حتليل 

اجلمهور مييل إلى مشاركة املنشورات التي توظف االستماالت العاطفية،  

يولوجي واحلفاظ على البحار من التلوث  وحظيت موضوعات التنوع الب

  ة من املتابعني.بأكبر نسبة مشارك

شفرو وحموش، (

2020(  
  حتليل مضمون

توصلت الدراسة، التي أجريت باجلزائر على أربع صفحات جلمعيات بيئية  

باجلزائر، إلى اهتمام تلك الصفحات مبوضوعات تدوير النفايات والتصحر 

الطبيعية، كما توصلت إلى تفاعل اجلمهور مع تلك  واحلفاظ على املوارد 

اب والتعليق على املنشورات بشكل كبير؛ مما شجع الصفحات باإلعج

  ي حول املوضوعات البيئية. االتصال احلوار



 

               1697 

، واألبعاد )2016(محمود،    تمع إلى عصر يستخدم أقل قدر من الطاقة واملواردتنقل املج
االبيئي البعد  ويتعلق  مثل ة،  والبيولوجية،  املادية  املوارد  على  احلفاظ  بضرورة  لبيئي 

االستخدام األمثل لألراضي الزراعية واملوارد املائية، والتنوع البيولوجي، واملناخ يف العالم،  
سس التي تقوم عليها التنمية املستدامة، وفيما يأتي شكل يوضح تلك  وذلك من خالل األ

 األبعاد:
  

  

  

  

  

  

  

  
 االستدامة البيئية:

ُتعــرف االســتدامة البيئيــة بأنهــا "احلفــاظ علــى املــوارد واخلــدمات التــي حتتاجهــا األجيــال 
احلاليــة والقادمــة دون اإلضــرار بالصــحة العامــة والنظــام البيئــي الــذي يــوفر تلــك املــوارد" 

p. 4) ,2011 ,(Morelli .  
 ثانًيا: االتصال البيئي:

شجيع الـتعلم االجتمـاعي حـول التنميـة تإلنسان والبيئة البد من  لكي يتحسن التفاعل بني ا
املستدامة، وتأثيرات املمارسـات البيئـة السـلبية؛ فـالتعلم االجتمـاعي يتعـدى تعلـيم األفـراد 
ليصـــل إلـــى تعلـــيم املجتمعـــات، ويعـــد االتصـــال وســـيلة لنشـــر التنميـــة االســـتدامة وتعلـــيم 

  املجتمعات السلوك اإلنساني املستدام.
االتصال حول شئون البيئة الـذي يشـمل جميـع أنـواع االتصـال االتصال البيئي بأنه "رف  ُيع

الشخصـــــي، واجلمعـــــي، واجلمـــــاهيري، واإلداري، واالجتمـــــاعي)، التـــــي تتـــــيح النقـــــاش 
 ,Meisner)االجتمـــاعي حـــول القضـــايا واملشـــكالت البيئيـــة وعالقـــة اإلنســـان بالبيئـــة 

2015, p. 1) ويعرفـه ،CoX ى االسـتجابة بشـكل مناسـب درة املجتمـع علـبأنـه "تعزيـز قـ
ــة كــل مــن احلضــارة البشــرية والنظــام البيولــوجي"  لإلشــارات البيئيــة ذات الصــلة برفاهي

(Cox, 2007, p. 13). 

 المجتمع 

 التنمیة المستدامة  البیئة  االقتصاد

 (Yolles, 2018, p. 262) ) 1شكل توضیحي ( 
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  ويسعى االتصال البيئي إلى عدة أهداف، منها: 
اجتاهات األفراد  حتقيق الوعي البيئي، وإثراء معارف املجتمعات، والتأثير يف   .1

  م نحو البيئة. وسلوكياته
 تنمية القدرات البيئية، وترشيد السلوك البيئي لإلنسان. .2
تعزيز تفاعل اإلنسان مع البيئة، وإمداده باملعلومات التي تساعد على االرتقاء  .3

 . )2010(سمرة،  به إلى مستوى املسئولية للمحافظة على البيئة
 االتصاالت البيئية عبر وسائل التواصل االجتماعي:  ثالًثا:
التسويق صل تو يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  توظيف  مجال  يف  الدراسات  ت 

التثقيف   يف  الوسائل  تلك  بها  تقوم  أصبحت  التي  املتزايدة  األهمية  إلى  االجتماعي 
املستدامة التنمية  مجاالت  من  ذلك  إلى  وما  والبيئي،  الصحي  ل،  (دربا  والتوجيه 

عبر وس)2019 اإللكترونية  االتصاالت  أهمية  وترجع  يف ،  االجتماعي  التواصل  ائل 
  إلى عدة عوامل نلخصها يف اآلتي:  االستدامة البيئية

موضوعات   .1 نحو  اجلمهور  اهتمام  توجيه  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  فاعلية 
معينة    بعينها، وتشكيل أجندة اهتمامات اجلمهور، وحشد الرأي العام نحو قضايا 

(Scaife, 2011) .  
يف إشراك -فاعلية  ملا تتسم به من خصائص ت  -اعيفاعلية وسائل التواصل االجتم .2

اإللكترونية،   املجتمعات  وبناء  البيئية،  املوضوعات  حول  االتصاالت  يف  اجلمهور 
وهو ما يسهم يف نشر املعلومات حول االستدامة البيئية، وكذلك يساعد من خالل  

تع مشكلة  على  التغلب  يف  والتفاعلية  بالتناحلوار  املتعلقة  املوضوعات  مية  قد 
 .(Newig et al., 2013)رات بني اجلمهور املستدامة من خالل احلوا

القيم   .3 بني  التقارب  وحتقيق  الفجوة  سد  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  تسهم 
املجتمعية   القيم  وبني  ترسيخها،  إلى  املستدامة  التنمية  تسعى  التي  املجتمعية 

اوالسلوكيات   املجتمعات  يف  املترسخة  اخلاطئة  خالل  اإلنسانية  من  إلنسانية، 
مشترك   تفاهم  إلى  لتحقيق  التوصل  احلكومات  تفرضها  التي  للسياسات  وتقبل 

 .(Williams,Page& Petrosky, 2014) أهداف االستدامة البيئية
 رابًعا: مبادرة “احتضر لألخضر” محل الدراسة: 

أل الساطع"،  "األخضر  مصطلح  عام استخدم  ستيفني"  "اليكس  الكاتب  يد  على  مرة  ول 
ج2003 ملجال  السريع  النمو  على  أطلقه  الذي  األشكال ،  عن  متميز  البيئة،  يف  ديد 
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بيئًيا   مستدامة  بطريقة  االزدهار  توفير  إلى  يهدف   & Saxena)التقليدية، 
Khandelwal, 2010, p. 62) .  

اجتماعي جديدة أطلقتها وزارة البيئة كأول  وتعد مبادرة “احتضر لألخضر” حملة تسويق  
نشر الوعي    ، وتستهدف احلملة 2019نشر الوعي البيئي، يف شهر ديسمبر  حملة وطنية ل 

واملوارد   البيئة  على  احلفاظ  يف  املشاركة  على  املواطن  وحّث  السلوكيات،  وتغيير  البيئي، 
و القادمة،  األجيال  حقوق  على  حفاًظا  استدامتها  لضمان  مدة  الطبيعية  خالل    3ذلك 

قضايا رئيسة لنشر التوعية بها،    8ملة ما بني  ، وتتنوع احل2020سنوات بداية من يناير  
"التش الطاقة"،  هي:  استهالك  و"ترشيد  الغذاء"،  استهالك  و"ترشيد  و"املخلفات"،  جير"، 

تلوث   من  و"احلد  البحرية"،  الكائنات  على  و"احلفاظ  البالستيك"،  استخدام  من  و"احلد 
بحياةالهواء كل قضية  ربط  الطبيعية"، ومت  املحميات  و"حماية  تكون   "،  املواطن بحيث ال 

مثل تخصيص شهر  واقعه،  استهالك    منفصلة عن  "ترشيد  بالعمل على  للتوعية  رمضان 
الغذاء"، وذلك من خالل برنامج الطعام الذي من شأنه مّد املشاهدين بوسائل لالستفادة  

 من بقايا الطعام.
، ومت زراعة  ضر لألخضر” بقضية التوعية بأهمية "التشجير" يف حياتناوبدأت حملة “احت

لكن ذلك ال يعني أن احلملة تستهدف   آالف شجرة خالل أول أسبوعني من احلملة،   10
متتد   حيث  إيضاحه،  سبق  كما  بالبيئة،  متعلق  هو  ما  كل  تتضمن  ولكن  فقط،  التشجير 

  .قضايا أخرى  7لتشمل 
ات  وسائل مختلفة للوصول إلى اجلماهير، تتنوع ما بني إعالنتعتمد احلملة على آليات و 

سيما ذات األعلى مشاهدة واستماًعا الشوارع، ورسائل التوعية على التلفزيون والراديو؛ ال
على   لألخضر”  “احتضر  حلملة  صفحة  الوزارة  أنشأت  كما  الكرمي،  القرآن  إذاعة  مثل 

خال من  تنشر  بوك"  "الفيس  االجتماعي  التواصل  امليدانية موقع  التحركات  تفاصيل  له 
  .وأنشطة احلملة

 التي توظفها الدراسة: لنظرية األطر ا
تعددت النماذج اإلجرائية واألطر النظرية التي وظفتها الدراسات يف مجال الوعي البيئي؛  
إال أن منبع تلك النماذج جميعها يأتي من منوذج تغيير السلوك، الذي يصف عملية تبني 

ئية، ثم تشكيل  مة البيئية من خالل بناء معرفة اجلمهور باملشكالت البياجلمهور لالستدا
االست نحو  األفراد  اجتاهات  وتدعيم  الوصول  الوعي  إلى  بدوره  يؤدي  البيئية؛ مما  دامة 

املرغوب   االفتراض  (Akintunde, 2017, p. 122)للسلوك  من  النموذج  وينطلق   ،
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سيصبحون أكثر وعًيا باملشكالت البيئية، القائل بأنه إذا كان الناس على دراية أفضل، ف
  لديهم الدافع للتصرف بطريقة مسؤولة بيئًيا.  وبالتالي سيكون

 والشكل اآلتي يوضح النموذج:
  

  

  

  

تطور هذا النموذج يف مجال دراسات البيئة مرات عدة، ومت إضافة متغيرات وسيطة ثبت  
متغيري   أبرزها  البيئية،  لالستدامة  األفراد  تبني  على  تأثيرها  االختبارات  خالل  من 

ا باملسئولية  الفرد  نظرية  (إحساس  ظهور  إلى  أدى  مما  للسلوك)،  والنية  الجتماعية، 
املسؤول   البيئي  السلوك  (Yu, 2012)السلوك  نظرية  أخرى  دراسات  استخدمت  كما   ،

األنساق   بدراسة  يهتم  الذي  البيئية،  لالستدامة  اجلمهور  تبني  تفسير  يف  املتعقل 
يولد الرغبة يف السلوك  االجتماعية وتأثيرها يف تشكيل اجتاهات األفراد نحو البيئة، مما  

ال تغيير  بنموذج  الدراسة  تستعني  وسوف  التبني،  عملية  نظري  لتحدث  كإطار  سلوك 
  للدراسة. 

 شرح النموذج وكيفية اإلفادة منه يف الدراسة:
تعــد املعرفــة يف أبحــاث املســتهلك العامــل املــؤثر علــى جميــع مراحــل عمليــة اتخــاذ القــرار؛ 

يــام الفــرد بجمــع وتنظــيم املعلومــات، وتشــير املعرفــة فاملعرفــة عمليــة قائمــة علــى كيفيــة ق
 & Ahmad, Juhdi)البيئيــة إلــى فهــم الفــرد لألشــياء والكائنــات املوجــودة يف البيئــة 

Awadz, 2010, p. 340)قد توصلت الدراسات إلى وجود عالقة بني حجـم املعرفـة ، و
، حيـث ثبـت أن (Ahamad& Ariffin, , 2018) البيئيـة واالجتـاه والسـلوك جتـاه البيئـة

املستهلكني املهتمني بيئًيا سيحاولون حمايـة البيئـة بطريقـة مختلفـة، واالهتمـام البيئـي هـو 
اب إلــى  االســتجابات النفســية للنــاس جتــاه البيئــة كــأفراد ومســتهلكني، وأشــار بعــض الكتــّ
 "االهتمــام البيئــي"، الــذي يشــير إلــى درجــة االنفعاليــة، ومقــدار املعرفــة الواقعيــة املحــددة،

، ويشـير (Harris, 2007)ومستوى الرغبة، إضافة إلى تأثيرهـا علـى (النيـة السـلوكية ) 
االجتــاه البيئــي إلــى مــزيج مــن املعتقــدات جتــاه الظــروف اخلاصــة للبيئــة، البيئــة بأكملهــا، 
واألشخاص أو األشياء ذات الصـلة املباشـرة بالبيئـة، ويشـتمل علـى تقيـيم شـامل ميكـن أن 

ا، وعنـدما يـتم تزويـد الفـرد بهـذه املشـاعر يكـون موافقـة أو اعترا ، (Zheng, 2018)ضـً

الوعي أو  المعرفة 
 االتجاه 

 السلوك 

ك 2(  شكل توضیحي ل ذج تغ ال  (Akintunde, 2017, p. 122)) ن
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فإنه سوف يولد شعورًا قوًيا برعاية البيئة واملشاركة بنشاط فيهـا، وبالتـالي يشـكل االجتـاه 
البيئــي االهتمــام املســتمر بالقضــايا البيئيــة واتخــاذ اإلجــراءات يف نهايــة املطــاف حلمايــة 

ــه يشــمل املوقــف البي ــة، ممــا يجعل ــي البيئ ــة، واالعتقــاد البيئ ــي، والقيمــة البيئي  Van) ئ
Birgelen, Semeijn& Behrens, 2011) وتتضــح طبيعــة العالقــة والتــداخل بــني ،

االجتاهات البيئية والسلوك البيئي فيمـا ذهبـت إليـه نتـائج بعـض الدراسـات التـي أشـارت 
أو بآخر على أمناط إلى أن االجتاه نحو البيئة، واالجتاه نحو السلوك البيئي يؤثران بشكل  

السلوك البيئي التي يتبناها الفرد، فهناك ارتباط موجب بني االجتاهات البيئيـة والسـلوك 
ا لطبيعـة تلـك  البيئي، لكن قيمة هذا االرتباط غير محددة، وتتباين من دراسة ألخرى وفقـً

  .)6، صفحة  1998(يوسف،   عليهم الدراسة  الدراسات، وطبيعة األفراد الذين جترى
  الدراسة لألطر النظرية: يف توظ

من   الدراسة،  فروض  صياغة  يف  النظري  اإلطار  من  احلالية  الدراسة  تستفيد 
خالل االعتماد على ما سبق، وما ثبت صحته من فروض النموذج واختباره على 

  موضوع الدراسة لتصل إلى وضع النموذج اإلجرائي للدراسة على النحو اآلتي: 
  

  

  

  

  

  

  
  

  فروض الدراسة:
املبحوثني لصفحة “احتضر    األول: رض  الف متابعة  دالة إحصائًيا بني حجم  توجد عالقة 

  لألخضر” على الفيسبوك وحجم معرفتهم البيئية.
توجد فروق معنوية بني مستويات اشتراك املبحوثني يف صفحة “احتضر    الفرض الثاني:

  اإلنتاج) باختالف حجم متابعتهم للصفحة. -املساهمة -لألخضر” (التعرض
الثالث لا املبحوثني يف صفحة  فرض  بني مستويات مشاركة  إحصائًيا  دالة  توجد عالقة   :

  حو البيئة.اإلنتاج) وشدة اجتاههم ن-املساهمة-“احتضر لألخضر”(التعرض 

المبحوثین  حجم متابعة 

 المعرفة البیئیة  

اتجاه المتابعین نحو  
 ایا البیئة قض

 السلوك 

اشتراك الجمھور في  
 الصفحة

 ) النموذج اإلجرائي للدراسة3(شكل توضیحي
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توجد عالقة دالة إحصائًيا بني حجم متابعة املبحوثني لصفحة “احتضر  الفرض الرابع:  
  يئة.لألخضر” على الفيسبوك واجتاهاتهم نحو الب

: توجد عالقة طردية دالة إحصائًيا بني حجم متابعة املبحوثني لصفحة  الفرض اخلامس
 “احتضر لألخضر” وحجم سلوكهم البيئي.

البيئية ملتابعي صفحة “احتضر لألخضر” كلما    :الفرض السادس كلما زاد حجم املعرفة 
  زادت شدة اجتاههم نحو البيئة.

ة البيئية كلما زاد حجم ملبحوثني نحو االستدامكلما زادت شدة اجتاه ا: الفرض السابع 
  سلوكهم البيئي.
يؤثر متغير حجم املعرفة البيئية ملتابعي صفحة “احتضر لألخضر” على    الفرض الثامن:

 العالقة بني حجم متابعتهم للصفحة وسلوكهم البيئي. 
التاسع البيئ   الفرض  جتاه  لألخضر”  “احتضر  متابعي صفحة  اجتاه  شدة  متغير  ة :يؤثر 

  على العالقة بني حجم متابعتهم للصفحة وسلوكهم البيئي.
  املنهجية للدراسة:اإلجراءات 

  نوع الدراسة ومنهجها: 
اكتشاف  تستهدف  التي  الوصفية،  املسحية  البحوث  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 
ووصف   اجلمهور،  من  معني  نوع  على  والتعرف  للدراسة،  املختلفة  املتغيرات  بني  العالقة 

ال كما هي  الظاهرة  دراستها  يتم  من    ،)2001(طايع،  تي  كل  بتوظيف  الدراسة  وستقوم 
  حتليل املضمون واملسح بالعينة على النحو اآلتي: 

  أوًال: حتليل املضمون:
بأنه:   املضمون  حتليل  احلميد"  عبد  "محمد  التي  "ُيعرف  املنهجية،  اخلطوات  مجموعة 

والعال املحتوي،  الكامنة يف  املعاني  اكتشاف  إلى  من  تسعى  املعاني،  بهذه  االرتباطية  قات 
(عبداحلميد،    نظم للسمات الظاهرة يف هذا املحتوى"خالل البحث الكمي، املوضوعي وامل

  وسوف تعتمد الدراسة على حتليل املضمون الكمي.، )220، صفحة 2000
  اإلجراءات املنهجية لتطبيق حتليل املضمون:

  حتديد مجتمع الدراسة التحليلية وعينتها: . 1
مجيتمث نشر  ل  إلى  تهدف  التي  احلكومية  املبادرات  التحليلية يف صفحات  الدراسة  تمع 

التواصل  مواقع  على  املصري  املجتمع  يف  البيئية  االستدامة  وحتقيق  البيئي  الوعي 
 االجتماعي.  
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  عينة الدراسة التحليلية املكانية:
استطالعية حتليلية دراسة  بإجراء  الباحثة  الصفحات  قامت  رصد  الرسمية   استهدفت 

البيئي عبر مواقع التواصل االجتماعي، وتوصلت الباحثة إلى وجود صفحة    لنشر الوعي 
رسمية واحدة تابعة لوزارة البيئة، هي األولي من نوعها التي تتناول املبادرة البيئية األولى،  

ثة أسلوب  صفحة “احتضر لألخضر”، حيث حتمل الصفحة املسمى نفسه، واختارت الباح
الشا قاحلصر  التي  للمنشورات  يناير  مل  يف  إطالقها  منذ  الصفحة  حتي    2020دمتها 

  وقت انتهاء الدراسة. 2/9/2020
  عينة الدراسة التحليلية الزمانية:
بفترة   الزمنية  العينة  حتديد  يناير    9مت  بدأت  الصفحة،    2020شهور،  إطالق  عبر 

أكبر1/9/2020وانتهت   حتليل  إلمكانية  وذلك  املنشورات،    ،  من  حجم  عدد  وقياس 
  التفاعل.

التحليل: .2 للعد    وحدة  ويخضعه  الباحث  يختاره  املحتوى  يف  جزء  أصغر  هي 
  ، والقياس، ويعبر ظهوره أو غيابه، وتكراره، عن داللة معينة يف رسم نتائج التحليل 

كوحدة حتليل، وقد بلغ عدد املنشورات    Postوتعتمد هذه الدراسة على املنشور  
  شورًا. من 161التي حللتها الباحثة 

  فئات حتليل املضمون وتعريفاتها اإلجرائية: . 3
  فئات حتليل املضمون   )2جدول (

  كيفية قياسها   فئات الشكل: كيف قيل؟ 
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 نص مصاحب لصورة 

  نص مصاحب لفيديو

  نص مصاحب لـ"لينك" 

  جدولة املنشورات على الصفحة، 

يقصد بجدولة احلملة وضع الرسائل 

والوسائل يف جداول زمنية تبني: متى؟  

ماذا يتم؟ وهي تعني رسم البرنامج  

التنفيذي للرسائل التي ستنشر أو  

  نشورات يف أشهر الدراسة التحليلية.كثافة امل
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التوزيع الزمني لألبعاد البيئية املختلفة على أشهر الدراسة   )

  التحليلية. 

 
  التحلیلیة بمالحق الدراسة.  إجراءات الدراسة  
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تعرض أو تذاع خالل الفترة التي سيتم 

حتديدها لتقدمي احلملة االتصالية  

  خاللها، ووفًقا للشكل الذي ستتخذه

  احلملة االتصالية. 

  كيفية قياسها   فئات املضمون: ماذا قيل؟

در
ص

امل
  

  األبعاد البيئية التي تناولتها املبادرة، 

باحثة باألبعاد البيئية التي  دت الاسترش

  اتفق عليها الباحثون يف مجال البيئة.  

  

سيتم قياسها يف الدراسة من خالل عدد املنشورات التي  

  وضعتها الصفحة، وتتناول املوضوعات اآلتية:

احلفاظ  -تلوث املاء، وتشمل (احلفاظ على املاء العذب-1

  على البحار واملحيطات). 

  التدوير).-اضياألر (تصحراألرض، وتشمل -2

  التنوع البيولوجي -3

  الزراعة  -4

  الطاقة  -5
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 االستماالت املستخدمة يف املنشورات

 :ــة ــتماالت العقليــ ــد  االســ تعتمــ

علــى مخاطبــة عقــل املتلقــي، 

ــراهني  ــج والبـ ــدمي احلجـ وتقـ

  والشواهد املنطقية.

  :تعتمـــد االســتماالت العاطفيـــة

 ســـــــتماالت علـــــــىهـــــــذه اال

التركيـــز علـــى وتـــر العاطفـــة 

 للجمهور املستهدف.

  

  االستماالت العقلية وتشمل: 

  األدلة والشواهد  

  احلقائق العلمية 

  األرقام واإلحصائيات 

  االستماالت العاطفية وتشمل: 

 املسئولية االجتماعية  

  التجميل 

  التخويف 
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ارسات البيئة التي نحو املماالجتاه 

  تطرحها الصفحة 

االجتاه اإليجابي، ويقاس بعدد التعليقات املؤيدة للممارسات 

  باملبادرة. املطروحة 
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جتاه  السلبية  االنطباعات  بحجم  ويقاس  السلبي،  االجتاه 

  املمارسات البيئية يف تعليقات املتابعني. 

  رسة السلوك: من مما املنفعة

البيئية: -1 بها   املنفعة  يقصد 

تعود  التي  العامة  املصلحة 

سوف يتم القياس من خالل عدد املنشورات التي تركز على 

  املصلحة التي ستعود على البيئة والكائنات احلية. 
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تركز على سوف يتم القياس من خالل عدد املنشورات التي  

 املصلحة التي ستعود على الفرد اقتصادًيا وصحًيا. 
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  على املجتمع.

الفردية: -2  بها   املنفعة  يقصد 

الفرد من  الذي يعود على  العائد 

  ممارسة السلوك. 

اإلستراتيجية االتصالية التي توظفها  

  الصفحة:

اإلستراتيجية املعلوماتية  . 1

  األحادية. 

اإلستراتيجية التفاعلية  . 2

 ثنائية االجتاه. 

س حجــم تفاعــل الصــفحة مــع اجلمهــور وأشــكال قيــا ســيتم

  تعليقات اجلمهور.التفاعل من خالل الرد على 
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اشتراك اجلمهور يف االتصاالت  

  اإللكترونية للعالمة التجارية: 

يعبر مصطلح اشتراك املستهلك عن 

األفعال السلوكية التي يقوم بها 

اه ماركة ما أو منتج ما،  املستهلك جت

التي تتعدى عمليات التبادل والشراء، 

    باطة باملنتج ووالئه له.وتعكس حجم ارت

  سيتم قياس اشتراك املستهلك يف الدراسة من خالل: 

  عدد املشاهدات للمنشورات -1

 اإلعجابعدد  -2

 عدد التعليقات -3

 وضع منشورات على الصفحة -4

 وضع مواد إعالمية أو إعالنية على الصفحة -5
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 عرض ممارسات بيئية جيدة أشكال تفاعل املتابعني على املنشورات
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  عرض مناذج سلوكية سيئة

  املشاركة بأفكار حلل املشكالت البيئية 

 املشاركة مببادرات تطوعية مت تنفيذها فعلًيا

  
  إجراءات الصدق والثبات:  . 4

األ املراحل  استكمال  التحبعد  أداة  بناء  يف  إخضاعها  ساسية  الباحث  على  يتعني  ليل، 
إلى   الطبيعة املوضوعية والعلمية عليها، والصدق يشير  والثبات من أجل إضفاء  للصدق 

عن   اإلجابات  استقاللية  دقة  درجة  مدى  إلى  وبالتالي  للبحث،  العرضية  الظروف 
الثب أما  لقياسه،  وضعت  ما  لقياس  البيانات  جمع  أداة  إلى وصالحية  أساًسا  فيشير  ات 

مت حتقيق صدق االستمارة من خالل تعريف الفئات تعريًفا إجرائًيا  ، وقابلية تكرار النتائج
حثة يف الدراسة، أما الثبات يستند إلى مصادر سابقه مشابهة، وهو ما اعتمدت عليه البا

الد واتساقها  العبارات  ثبات  لقياس  املعامالت اإلحصائية  الباحثة  اخلي،  فقد استخدمت 
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ومت التحليل بعد   أساتذة متخصصني يف مجال اإلعالم  3كما مت عرض االستمارة على  
املحللني بأحد  الباحثة  واستعانت  املحكمني،  تعليقات  امل   مراجعة  حتليل  ضمون،  إلعادة 

وذلك لضمان صدق التحليل، وقد بلغت درجة التطابق بني التحليل الذي أجرته الباحثة  
  وهي نسبة مقبولة. %،89وحتليل املحلل  

  أداة الدراسة التحليلية: . 5
السابق  واملضمون  الشكل  فئات  تضمنت  التي  املضمون  حتليل  استمارة  الدراسة  وّظفت 

  شرحها. 
  املسح بالعينة: :ثانًيا

يستهدف اكتشاف العالقة بني املتغيرات املختلفة للدراسة، والتعرف على نوع معني من  
منه الباحثة  استخدمت  وقد  بني  اجلمهور،  العالقة  الختبار  وذلك  بالعينة"،  "املسح  ج 

  متغيرات الدراسة. 
  اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية:

  مجتمع الدراسة وعينتها: . 1
متابعي صفحة “احتضر لألخضر” على موقع التواصـل يتمثل مجتمع الدراسة يف  

متــــــابع للصــــــفحة  197.000االجتمــــــاعي (الفيســــــبوك)، ويبلــــــغ عــــــددهم 
)https://www.facebook.com/livegreen.eg ــلوب ــتخدام أســـ ــد مت اســـ )، وقـــ

تقسيم عينة الدراسة وفًقا ملتغيري املدة الزمنية العينة العمدية املتاحة مع مراعاة  
  مفردة). 200وحجم متابعة الصفحة إلى فئات، وقد بلغ حجم العينة (

  : يار العينةمبررات اخت
للمجتمع   .1 إطار  على  احلصول  لصعوبة  املتاحة  العمدية  العينة  على  االعتماد  مت 

  ميكن من خالله تطبيق أسلوب املعاينة العشوائية.
متثيل العينة للمتغير املستقل، وهو حجم املتابعة، الذي تطلب تقسيم حجم  ضرورة   .2

تأثير وقياس  املقارنات  إجراء  إلمكانية  فئات  إلى  على    املتابعة  املتابعة  حجم 
 املتغيرات التابعة، وفيما يأتي وصف العينة وكيفية متثيلها: 

 
   أسماء السادة محكمي االستمارة: 

ة  .1 ق العالقات العامة  -أ.د. علي ع غ  ف اذ ال ة اإلعالم- األس . -كل ة، والع األس   جامعة القاه
اء سامي أ.م.د.  .2 ق العالقات العامة  -عل اع  اذ ال ة االعالم- األس ة. - كل  جامعة القاه

ال .3 فى  أ.م.د. م ة.  -م ی امعة ال ال ن  ف ل اع ورئ ق اإلذاعة وال اذ ال  األس
   معیدة بقسم اإلذاعة وزمیلة الباحثة في إعادة التحلیل.   -استعانت الباحثة بـ أ. فاطمة محمود  
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وصف عينة الدراسة امليدانية   3 جدول  

  البيانات الشخصية
 اإلجمالي 

 % ك

 النوع 

 %50 100  ذكور 

 %50 100 إناث 

 100.0  200 اإلجمالي 

 السن

29-18  66 33.0 

39-30 90 45.0 

49-40 35 17.5 

 4.5 9 فوق ا فم 50

 100.0 200 اإلجمالي 

 دخل األسرة شهرًيا

 10.0 20  3000أقل من 

 68.5 137 6000إلى   3000من 

 15.5 31 10000إلى   6000

 6.0 12 10000أكثر من 

 100.0  200 اإلجمالي 

 املستوي التعليمي 

 15.5 31  متوسط 

 68.5 137 جامعي

 9.5 19 ماجستير 

 6.5 13 دكتوراه 

 100.0  200 جمالي إلا

إلى   الذكور  نسبة  تساوي  امليدانية،  الدراسة  عينة  بوصف  اخلاص  اجلدول  من  يتضح 
للعينة،   اجليد  للتمثيل  بالتساوي  النوع  متغير  متثيل  على  الباحثة  حرصت  حيث  اإلناث؛ 

بني   للمبحوثني  العمرية  الفئات  فوق    18وتراوحت  ما  إلى  نسبة 50سنه  جاءت  وقد   ،
فما فوق األقل، ويرجع    40ني جاءت الفئة العمرية من  للشباب األعلى، يف حالفئة املمثلة  

استخدامهم   من  ثبت  ملا  ألكبر  بنسبة  الشباب  فئة  دراسة  على  الباحثة  حرص  إلى  ذلك 
وجاءت  الدراسة،  لعينة  االقتصادي  املستوى  وتراوح  االجتماعي،  التواصل  ملواقع  األعلى 
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3إ  1
39% 

6إ  3
28% 

فأ  6
33% 

 المتابعة في الیوم ) عدد ساعات 2(رسم بیاني

 ) من  للدخل  األعلى  اجن  6000-3000الفئة  عن  تعبر  التي  االقتصادي  يه)،  ملستوى 
املستويات   بني  األعلى  اجلامعية  الشهادة  على  احلاصلني  فئة  جاءت  كما  املتوسط، 

 %.68.5التعليمية، وبلغت نسبتهم 
  

  حجم متابعة العينة لصفحة “احتضر لألخضر”

 
 ) حجم متابعة العينة للصفحة 1(رسم بياني

من   اليتضح  صفحة  الرسم  ملتابعة  الزمنية  املدة  ملتغير  وفًقا  الدراسة  عينة  توزيع  بياني 
يتابعون 33.5احتضر، وبلغت نسبة متابعي الصفحة أقل من شهر   يليها مباشرة من   ،%

%، وأخيًرا من  17أشهر بنسبة    6أشهر حتى    3%، ثم من  33أشهر    6الصفحة ألكثر من  
التالي عدد ساعات متابعة املبحوثني    البياني  ضح الرسم%، كما يو16.5شهر إلى ثالثة  

أن   حيث  يومًيا؛  إلى  39للصفحة  ساعة  من  يتابعونها  و  %3  من  33ساعات،  أكثر   %6  
  ساعات يومًيا.  6إلى  3% من 28ساعات، و 

 

 

 

 

 

  

  أدوات جمع البيانات:  -2
اعتمدت    التي  البيانات  جمع  أدوات  استمارة    عليها تتحدد  يف  البحث  محل  الدراسة 

استبيان حرصت من خاللها على    ستبياناال استمارة  الباحثة  اإللكترونية، حيث صممت 
الدراسة كافة، واإلجابة عن تساؤالتها، والتحقق من فروضها، وذلك من   حتقيق أهداف 

  12خالل مجموعة متنوعة من األسئلة املفتوحة واملغلقة واملقاييس املختلفة، بلغ عددها  
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استبعاد   مت  وقد  غي   30سؤاًال،  الصاحلة  عينة  االستمارات  عدد  وبلغ   200ر صاحلة، 
االستمارة يف سبتمبر  الدراسة، وقد مت جمع  متغيرات  كاٍف الختبار  استمارة، وهو عدد 

  ، ودارت األسئلة حول املحاور اآلتية: 2020
  حجم متابعة املبحوثني لصفحة “احتضر لألخضر” محل الدراسة. .1

 راسة.محل الدمصادر معرفتهم بصفحة “احتضر لألخضر”  .2

 اجتاهات متابعي صفحة “احتضر لألخضر” نحو االستدامة البيئية. .3

 حجم املعرفة البيئية ملتابعي صفحة “احتضر لألخضر” محل الدراسة. .4

 حجم ممارسة متابعي صفحة “احتضر لألخضر” للسلوكيات البيئية السليمة. .5

  .مقاييس الدراسة وإجراءات الصدق والثبات بالدراسة: 3
البا املحددت  اإلجرائي  حثة  الدراسة  لنموذج  وفقاَ  والوسيطة  والتابعة  املستقلة  تغيرات 

إلى   الباحثة  وقد جلأت  املتغيرات،  تلك  لقياس  مقاييس  واستخدمت  الذي سبق شرحه، 
الدراسات السابقة يف جمع عبارات املقاييس من مقاييس صاحلة مت اختبارها مسبًقا يف  

دراسة مقياسي (ليكرت) السباعي، حيث  وظفت الدراسات لها عالقة مبوضوع الدراسة، و
رقم   و  ١يعبر  املوافقة،  شدة  و  5عن  احلياد،  استخدمت   7عن  وقد  الرفض،  شدة  عن 

الباحثة املعامالت اإلحصائية لقياس الثبات واالتساق الداخلي لالستمارة وما حتتويه من  
استخدمت   حيث  "   معاملمقاييس؛  كرونباخ  لتحليل Gronbach Alphaألفا  ثبات    " 

كما  للمقياس،  املكونة  العبارات  بني  الداخلي  االتساق  بتقدير  واملقاييس  االستمارة 
يوضح   جدول  يلي  وفيما  املقاييس،  صدق  لقياس  الذاتي  الصدق  معامل  استخدمت 
ونسبة  املقاييس،  صياغة  يف  الباحثة  إليها  رجعت  التي  واملصادر  املستخدمة،  املقاييس 

وقد مقياس،  لكل  والصدق  إذا حصل    الثبات  للتطبيق  املقياس صاًحلا  الدراسة  اعتبرت 
ثبات   درجة  املقياس   0.7على  صالحية  على  للحكم  املتبع  العاملي  املعيار  وهو  فأكثر، 

  للتطبيق.
   اختبار الثبات(Reliability):  

يقصد به الوصول إلى اتفاق متوازن يف النتائج بني الباحثني عند استخدامهم األسس   

نفسها، تخفيض    واألساليب  الباحثة  محاولة  أي  نفسها،  اإلعالمية  املادة  على  بالتطبيق 

العوامل التي تؤدي لظهوره يف كل   السيطرة على  نسب التباين ألقل حد ممكن من خالل

  النحو اآلتي:و ما مت على  مرحلة من مراحل البحث، وه
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استط   دراسة  خالل  من  إلكترونية  استقصاء  باستمارة  املقاييس  الباحثة  العية طبقت 

أغسطس    ميدانية شهر  يف  الباحثة  بها  متثل    2020قامت  عينة  العينة  25على  من   %

واستيعاب  العبارات  سهولة  من  الباحثة  وتأكدت  االستبيان،  صحيفة  حتكيم  بعد  األصلية 

% من املبحوثني بعد أسبوعني 5املبحوثني لها، ثم أعادت تطبيق االختبار مرة ثانية على عينة  

األ االختبار  إلمن  وصل  الذي  للتطبيق 95ى  ول،  االستمارة وصالحيتها  ثبات  يؤكد  %، مما 

 .وتعميم النتائج 

  . مقاييس الدراسة: 4
لصياغة   إليه  الرجوع  مت  الذي  واملصدر  املقاييس،  عبارات  يوضح  جدول  يلي  فيما 

  العبارات، ودرجة ثبات املقاييس وصدقها ومصادرها وكيفية قياسها:

  مقاييس الدراسة  4 جدول
  معامل االتساق   ألفا   املصدر   العبارات  ياسقامل

حجم متابعة  

  املبحوثني للصفحة.

  مت قياس حجم املتابعة من خالل: 
  قياس املدة الزمنية للمتابعة.  .1
عدد ساعات متابعة الصفحة   .2

 يومًيا. 

    0.739-0.760  

 املعرفة البيئية

تشير املعرفة البيئية  

إلى فهم الفرد  

لألشياء واألشياء  

  البيئة  املوجودة يف 

(Lee, 2011, p. 
26)  

أو حصيلة املعلومات 
املتوفرة لدى الفرد 

  عن البيئة 
،  2014(صديق، 

  ) 4صفحة 

مت قياس املعرفة البيئية من خالل ستة  
أسئلة مغلقة دارت حول األبعاد البيئية التي  
مت حتليلها يف صفحة “احتضر لألخضر”،  
وقد استعانت الباحثة بالعبارات املعبرة عن  

عرفة البيئية بتلك األبعاد من  حجم امل
الدراسات السابقة، وقد مت إعطاء اإلجابة  

ومت   ) واخلاطئة (صفر)،1الصحيحة (
جتميع اإلجابات الصحيحة بكل سؤال  

،   3  - 1لتكون مقياس املعرفة البيئية من 
عن املعرفة الضعيفة،    1حيث يعبر رقم 

ورقم اثنني عن املعرفة املتوسطة، وثالثة عن  
 القوية حول األبعاد التالية: املعرفة  

  التنوع البيولوجي  .1
 احلفاظ على املوارد الطبيعية .2

 تدوير النفايات  .3
 والتوازن البيئي التشجير  .4

 االحتباس احلراري .5
 التلوث والصحة  .6

(A
ha

m
ad

& 
Ar

iff
in
, ,

 2
01

8,
 p

. 3
36

)
 

0.813 0.699-0.873 

 
  .إجراءات الدراسة االستطالعیة المیدانیة بمالحق الدراسة 
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االتصال الشفهي  

  اإللكتروني 

أشارك املنشورات التي تنشرها  
  على صفحتي اخلاصة.  الصفحة

أدعو أصدقائي لالنضمام إلى    0.626-0.857 0.843  
  الصفحة. 

لكل معاريف عبر الواتس  أرسل الصفحة 
  اب للمشاركة يف الصفحة. 

االجتاه نحوالبيئة  

يشير إلى مزيج  

من املعتقدات جتاه  

الظروف اخلاصة  

للبيئة، والبيئة  

بأكملها، 

واألشخاص أو  

األشياء ذات  

لة املباشرة  الص

  بالبيئة. 

يشتمل على تقييم  

شامل ميكن أن  

يكون موافقة أو  

 اعتراًضا.

(Zheng, 
2018)  

   يجب تشجيع األفراد واملنظمات على
  التدوير لتوفير األموال. 

(Ş
ah

in
 &

 E
rk

al
, 2

01
7,

 p
p.

 1
50

-1
51

)
  

0.888 0.626-0.805  

   أدعم املمارسات التي تفرضها الدولة
  للحفاظ على البيئة.

   أحب املشاركة يف األعمال التطوعية
  التي تشجع احلفاظ على البيئة. 

  بالقلق جتاه نضوب املوارد  أشعر
الطبيعية مما يجعل ترشيد االستهالك  

  حاجة ملحة. 

   أحاول دائًما نشر املمارسات البيئية
السليمة إلقناع اآلخرين بأهمية  

  احلفاظ على البيئة.

القيمة املدركة من  

  لصفحةا

  .الصفحة متدني مبعلومات قيمة عن البيئة  

(H
o 

et
 a

., 
20

18
)

  

0.956  0.746-0.856  

   الصفحة تساعد على نشر ممارسات
  بيئية تسهم يف رفاهية املجتمع. 

   التفاعل على الصفحة مع اآلخرين
يساعدني على مشاركة اهتماماتي  

  البيئية.
   الصفحة تسهم يف نشر الوعي البيئي

  جتمع. يف امل
   الصفحة تساعد يف نشر التنمية

  املستدامة. 
   التفاعل يف الصفحة يشعرني بأهميتي

  يف نشر السلوك البيئي. 
   الصفحة تسهم يف تقبل املجتمع

للقوانني والتشريعات التي حتافظ على 
  البيئة. 
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  السلوك البيئي: 

أي فعل أو تصرف  

فردي أو جماعي  

موجه مباشرة  

ل  لعالج أو ح

القضايا  

  واملشكالت البيئية 

(Nagra&Man
ning, 1997, 

p. 11)  
مت وضع مقياس  

  10مكون من 

عبارات وطلب من  

املبحوث حتديد  

درجة قيامه بتلك  

  السلوكيات

   اشتركت يف زراعة املنطقة التي أسكن
  بها.

(X
u 

& 
H

an
, 2

01
9)

  

(L
an

ge
 &

 D
ew

itt
e,

 2
01

9)
  

0.964 0.655-0.898  

 امة أو الدراجة  أستخدم املواصالت الع
غالبية مشاويري لتقليل استخدام  يف 

 السيارة.
  أحرص على استخدام منتجات حتافظ

  على البيئة. 
   أغلق األجهزة الكهربائية والنور ملدة ال

  تقل عن ساعتني باليوم.
  أحرص على فرز النفايات يف أمكانها

  بشكل صحيح. 
  .أستخدم منتجات مت إعادة تصنيعها  
  عدم إلقاء أي مخلفات  أحافظ على

  ميكن أن تؤذي األسماك يف البحر. 
   أحاول أن أقلل من استخدام املواد

البالستيكية واالعتماد على مواد  
  كرتونية. 

   أشارك يف تنظيف املنطقة املحيطة بي
  من املخلفات. 

  أشتري الطعام بكميات قليلة لعدم هدر
  الطعام.

 سيارتي لرمي  يف  يس قمامةأحتفظ بك
  املخلفات. 

   أعيد تدوير بعض املنتجات واالستفادة
  منها يف البيت. 

االشتراك يف  

  الصفحة

سيتم قياس  

االشتراك من خالل  

املستويات  التي قام   

muntinga et 

al.  2011عام  

بتحديدها يف  

  دراسته وهي: 

  

  املستوى األول لالشتراك (التعرض) 

(M
un

tin
ga

 e
t a

l.,
 2

01
1)

  (S
ch

iv
in

sk
i e

t a
l.,

 2
01

7)
 

0.878  0.738-0.936  

  أقرأ املنشورات التي تضعها الصفحة  
   أقرأ التعليقات التي يضعها املشاركون

  على الصفحة 
   أتابع الصفحة وأضعها يف قائمتي

  املفضلة 
   أشاهد الصور والفيديوهات التي

  تضعها الصفحة 
  يشاركها متابعو  أقرأ املنشورات التي

  الصفحة
  املستوى الثاني لالشتراك (املساهمة)

   أضغط إعجاب باملنشورات التي تعجبني
  على الصفحة 

   أشارك بالتعليق على املنشورات التي
  تضعها الصفحة 

   أشارك يف احلوارات حول املنشورات
  على الصفحة 

  املستوى الثالث (اإلنتاج) 
  وأضعها على الصفحةرات منشوأكتب  
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   أضع صورًا وفيديوهات متعلقة بالبيئة
  على الصفحة 

  أصور أشياء لها عالقة بالبيئة وأضعها
  على الصفحة 

  أصور فيديوهات متعلقة بالبيئة وأضعها
  على الصفحة 

   أصنع إعالنات أو مواد دعائية خاصة
  بالبيئة وأضعها على الصفحة 

  نات:حصائي للبياالتحليل اإل
اإلحصائي    الباحثةاستعانت    التحليل  الدراسة  (SPSS)ببرنامج  بيانات  لتحليل  وذلك   ،

الفروض   اختبارات  يف  احلالية  الدراسة  فى  املعتمد  الداللة  مستوى  ويتمثل  امليدانية، 
ند درجة  والعالقات االرتباطية ومعامل االنحدار، يف قبول نتائج االختبارات اإلحصائية ع

 فأقل.  0.05أي عند مستوى معنوية   % فأكثر،95 ثقة
 األساليب اإلحصائية املستخدمة: 

 أوًال: املقاييس الوصفية:  
 التكرارات البسيطة والنسب املئوية. 

  .املتوسط احلسابي  
   االنحراف املعياري، وهو الذي يحدد مدى تباعد أو تقارب القراءات عن وسطها

  احلسابي.
  املعادلة:  النسبى الذي يحسب منالوزن 
  ) ÷ الدرجة العظمى للعبارة. x 100(املتوسط احلسابي  

  ثانًيا: االختبارات اإلحصائية:  
  ) اختبار (ت) للمجموعات املستقلةIndependent-Samples T-Test .(  
 2كا  )Chi square  اختبار استقاللية العبارة، ويستخدم لدراسة معنوية الفروق (

 مجموعات املتغيرات االسمية.بني 
 حت) الواحد  البعد  ذو  التباين  )  Oneway Analysis of Varianceليل 

    ANOVAاملعروف اختصارًا باسم 
  : Correlationثالًثا: معامالت االرتباط  

 ) معامل ارتباط بيرسونPearson Correlation Coefficient .( 
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  النتائج العامة للدراسة التحليلية:
عن  تسعى   اإلجابة  إلى  التحليلية  معالدراسة  تتم  كيف  هو:  للدراسة  رئيس  اجلة  تساؤل 

من   الفيسبوك  موقع  على  لألخضر”  “احتضر  مبادرة  بصفحة  البيئية  االستدامة  قضايا 
  حيث الشكل واملضمون؟

  وفيما يأتي اإلجابة عن التساؤالت الفرعية املنبثقة من التساؤل الرئيس:

  صري لصفحة “احتضر لألخضر”؟ما حجم متابعة اجلمهور امل  . 1
  تابعة املبحوثني للصفحةحجم م  5جدول 

 197000  متابعة الصفحة

 194000 اإلعجاب بالصفحة

 14182 عدد التعليقات على الصفحة 

 161 160عدد املنشورات التي وضعتها الصفحة 

 97 عدد مشاركات املتابعني مبنشورات على الصفحة

 7 تنفيذها من اجلمهورعدد املبادرات التي مت 

 3 مبواد إعالمية مشاركة املتابعني 

 يتضح من نتائج اجلدول السابق ما يأتي: 

متابعي    .أ عدد  بلغ  حيث  لألخضر”،  “احتضر  صفحة  متابعة  نسبة  ارتفاع 

  ألف متابع. 197أشهر  9الصفحة خالل 

 ألف شخص.  194وصل عدد اإلعجاب بصفحة “احتضر لألخضر”   .ب

 تعليًقا. 14182التعليقات على الصفحة بلغ عدد   . ج

مشاركات  .د عدد  مبنش  بلغ  الصفحة  املتابعني  على  مشاركة   97ورات 

(community) . 

للجمهور املصري، كما تعكس    .ه الصفحة وجذبها  انتشار  النتائج  تلك  - وتعكس 

 ارتفاع تفاعل اجلمهور مع الصفحة. -أيًضا 
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املتعلقة  2 البيئية  األبعاد  “احتضر  .ما  صفحة  على  تناوًال  األكثر  املستدامة  بالتنمية 
 لألخضر”؟ 

 األبعاد البيئية على الصفحة 6 جدول

 % ك  املوضوع
 %47.83 77 التدوير 

 %10.56 17 التنوع البيولوجي 

 %8.07 13 ترشيد الطاقة 

 %6.83 11 الزراعة والتشجير 

 %6.21 10 احلفاظ على نظافة الشوارع 

 %6.21 10 ترشيد الطعام

 %6.21 10 ترشيد املياه 

 %3.73 6 تلوث الهواء 

 %3.11 5 تلوث البحار

 %1.24 2 احلماية من الكورونا

 %100 161 ن 

 
  

  
 ) األبعاد البيئية3رسم بياني(

  يتضح من الشكل التوضيحي السابق ما يأتي: 
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حيث   .أ االستخدام؛  وإعادة  التدوير  تناولت  التي  باملنشورات  الصفحة  اهتمت 
بنسبة  لألخضر”  “احتضر  صفحة  تناولتها  التي  املوضوعات  مقدمة  يف  جاءت 

يف حني جاء التلوث يف مقدمة املوضوعات التي تناولتها صفحات البيئة  %،  47.8
تلف هذا الترتيب مع ، كما يخ(Ji et al., 2018) يف الصني، يليه حماية الغابات  

النفايات    )،2020(ذباح،  دراسة   من  احلد  جاء  اجلزائر، حيث  أجريت يف  التي 
صف تناولتها  التي  املوضوعات  مقدمة  يف  والتلوث  الوطنية  الصلبة  الوكالة  حة 

اختالف   إلى  الدراسات  بني  املوضوعات  ترتيب  يف  االختالف  ويرجع  للنفايات، 
ي منوذج  ل واملبادرات يف األبعاد البيئية التي تركز عليها، وفيما يأتأولويات الدو

  من املنشورات التي عرضتها الصفحة. 

 
و  .ب احلية  الكائنات  على  احلفاظ  خالل  من  البيولوجي  التنوع  من  جاء  حمايتها 

بنسبة   الثانية  املرتبة  يف  وقد10.56االنقراض  خالل    %،  من  الباحثة  رصدت 
على   البيولوجي  بالتنوع  املتعلقة  املنشورات  تركيز  الصفحة  واستقراء  املالحظة 
حماية الكائنات البحرية من خالل منشورات إرشادية، مثل عدم استخدام املواد 

املخل  وإلقاء  البحر،  االهتمام مبوضوع  البالستيكية على  ويتوافق  البحار،  فات يف 
ة التنوع البيولوجي، الذي ظهر على الصفحة بداية من شهر أغسطس، مع األجند

الب التنوع  على  تركز  التي  العاملية،  من  البيئية  احلية  الكائنات  وحماية  يولوجي 
أولويات    االنقراض؛ احتل  الدورة  حيث  يف  الصدارة  العامة   75مركز  للجمعية 

وفيما يأتي منوذج من املنشورات   ،(www.unep.org, 2020)املتحدة  لألمم  
 التي أطلقتها الصفحة حول التنوع البيولوجي.
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بنسبة    . ج الثالثة  املرتبة  يف  الكهربائية  الطاقة  ترشيد  الحظت  8.7جاء  وقد   ،%
الطاقة   توظيف  لكيفية  تعليمية  بإرشادات  الصفحة  من  اهتماًما  الباحثة 

(ا مثل  التكييفاتالكهربائية،  دوري  -ستخدام  بشكل  األجهزة  استخدام   - صيانة 
  اللمبات املوفرة). 

 
%، 6.8لتشجير يف املرتبة الرابعة بنسبة  يأتي كل من تلوث البحار والزراعة وا  .د

يف   واالشتراك  األسطح  لزراعة  متابعيها  الصفحة  دعوة  الباحثة  الحظت  وقد 
ال طرحتها  التي  املبادرات  خالل  من  التشجير،  مبادرة أنشطة  مثل  صفحة، 

 "شّجرها" لزراعة األسطح.
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الطعام يف املرتبة  جاء كل من احلفاظ على نظافة الشوارع، ومنشورات ترشيد    .ه
 %.6.2اخلامسة بنسبة 

ما األسلوب الذي تتبعه الصفحة يف جدولة منشوراتها؟ وكيف تتم جدولة األبعاد  .3
  البيئية عبر الصفحة؟ 

  
 رات) كثافة املنشو4رسم بياني (

الصفحة    .أ إطالق  كثافة  اختالف  السابق  البياني  الرسم  نتائج  من  يتضح 
منشورات    5التحليل؛ حيث بدأت بنسبة منخفضة ال تتعدى  للمنشورات عبر فترة  

أعلى   مارس  شهر  ويعد  فبراير،  شهر  التصاعد يف  يف  بدأت  ثم  يناير،  شهر  يف 
، ثم انخفضت  منشورًا يف الشهر  37فترة شهدت إطالق للمنشورات، وصلت إلى  

  النسبة مرة أخرى يف شهري أبريل ومايو، لتستقر يف شهري يوليو وأكتوبر، قرابة 
  منشورًا بالشهر الواحد. 20

أسلوب    .ب الصفحة  اتباع  واملالحظة  االستقراء  خالل  من  الباحثة  اكتشفت 
اجلدولة املستمرة يف التوزيع الزمني للمنشورات؛ حيث لم يحدث انقطاع لعرض  

(التركيز على بعد بيئي خالل فترة زمنية معينة)؛ حيث تركز شهرًيا  املنشورات مع  
يأ وفيما  معني،  بعد  من  على  البيئية  لألبعاد  الصفحة  لتناول  توضيحي  تي شكل 
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الدراسة   شهور  خالل  بعد  لكل  الصفحة  أطلقتها  التي  املنشورات  عدد  خالل 
  التحليلية: 

  
 حليل ) توزيع االبعاد البيئية على شهور الت5رسم بياني(

والدعوة  التشجير  تناولت  التي  املنشورات  ارتفاع نسبة  السابق  البياني  الرسم  يتضح من 
التشجير يف شهر يناير، واحتل التدوير أجندة النشر يف شهور    مبادراتإلى االشتراك يف  

املوارد   على  احلفاظ  وجاء  مارس،  بشهر  كانت  ذروته  أن  إال  وأبريل؛  ومارس  فبراير 
التنوع    أولويات الطبيعية يف مقدمة   ويونيو، يف حني جاء  ومايو  مارس  البيئية يف  األبعاد 

 األبعاد التي ُنشرت يف شهر أغسطس.البيولوجي على قائمة 
  

  التعليق: 
معينة   زمنية  فترة  يف  بيئية  أبعاد  على  التركيز  أسلوب  تتبع  الصفحة  أن  القول  ميكن 

ذلك أن  إال  عليه؛  الضوء  تسليط  مع  آخر  بعد  إلى  املتابعني    واالنتقال  تذكير  مينع  لم 
البيئية   إليه  األخرى، باألبعاد  توصل  ما  مع  النتيجة  هذه  يف (Ji et al., 2018)   وتتفق 

البيئة بالصني؛ حيث توصلت  دراستهم لصفحة إحدى اجل  معيات غير الربحية يف مجال 
والتذكير  واحد  بعد  على  شهرًيا  التركيز  خالل  من  البيئية  األبعاد  الصفحة  تناول  إلى 

  باألبعاد األخرى. 
صفحة  4 على  األبعاد  عرض  يف  املستخدمة  الفنية  القوالب  الصفحة  توظف  كيف   .

  “احتضر لألخضر”؟
الصفح استخدام  الباحثة  الصورة  رصدت  مع  النص  بني  جتمع  التي  الفنية  القوالب  ة 

والفيديوهات، ولم ترصد منشورًا واحًدا اعتمد على النص فقط، وقد اعتمدت الصفحة  
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نشوراتها على الصورة أكثر من الفيديو، كما هو موضح بالرسم البياني التالي؛  يف عرض م
املنشورات   للمنشورات  24.4  % يف مقابل 75.6حيث بلغت نسبة استخدام الصور يف   %

  التي اعتمدت على الفيديو: 
  

  
 ) حجم استخدام القوالب الفنية بالصفحة 6رسم بياني (

توصل أن  سبق  ما  مع  النتيجة  هذه   ,Conte,Vitale,Vollero&Siano)إليه    وتتفق 
يف دراستهم التحليلية لصفحات التنمية املستدامة على الفيسبوك؛ حيث أظهرت    (2018

تفضيل استخدام تلك الصفحات للقوالب الفنية املصورة من صور وفيديوهات، كما تتفق  
دراسة   مع  الفيسبوك،  )2020(ذباح،  كذلك  على  الطاقة  وكالة  لصفحة  التي   التحليلية 

عرض املنشورات البيئية، يليها الفيديوهات، وفيما توصلت إلى ارتفاع استخدام الصور يف 
 يلي جدول يوضح تناول الصفحة لألبعاد البيئية من خالل القوالب الفنية: 

  
 القوالب الفنية للمنشورات  7 جدول

 %  صورة ونص  % فيديو ونص  املوضوع
 %58.68 71 %15.38 6  التدوير

 %11.57 14 %7.69 3 بيولوجي التنوع ال

 %4.96 6 %10.26 4 نظافة الشوارع احلفاظ على 

 %5.79 7 %7.69 3 الزراعة والتشجير 

 %1.65 2 %30.77 12 ترشيد الطاقة 

 %4.13 5 %10.26 4 ترشيد الطعام 

 %4.13 5 %15.38 6 ترشيد املياه

 %2.48 3 %2.56 1 تلوث البحار 

 %5.79 7 %0.00 0 تلوث الهواء 

 %0.83 1 %0.00 0 احلماية من فيروس كورونا 

 %100.00 121 %100.00 39 ن 
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 يتضح من اجلدول السابق ما يأتي: 
وّظفت صفحة “احتضر لألخضر” الفيديوهات بنسبة كبيرة يف املنشورات املتعلقة    .أ

الفيديو   استخدمت  التي  املنشورات  نسب  جاءت  حيث  الطاقة،  ترشيد  مبوضوع 
بواقع  30.7قة األعلى، فبلغت  مع موضوعات ترشيد الطا يليها    %12  منشورًا، 

بنسبة   والتدوير  املياه  هذا 15.38ترشيد  استخدام  الباحثة  رصدت  وقد   ،%
لترشيد  واملياه  للطاقة  السليم  االستخدام  كيفية  اجلمهور  لتعليم  الفني  القالب 

  االستهالك. 
وقد    .ب الثابتة،  الصور  خالل  من  املوضوعات  بعض  تناول  الصفحة  جاء  فّضلت 

ا املوضوعات  مقدمة  بنسبة  التدوير يف  الصور  على  الصفحة  فيها  اعتمدت  لتي 
58.8 %  

  
 ) القوالب الفنية املستخدمة مع األبعاد البيئية7رسم بياني (

العقلية) يف املوضوعات البيئية -اإلقناعية (العاطفية  كيف توظف الصفحة االستماالت.5
   على الصفحة؟

 
 لصفحة الستماالت اإلقناعية يف ا) حجم توظيف ا 8رسم بياني(
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يتضح من الشكل التوضيحي السابق ارتفاع توظيف الصفحة لالستماالت العاطفية؛ حيث  
% تخاطب االستماالت  44العاطفية، يف حني    االستماالت  تخاطب% من املنشورات  56أن  

من   (Zhang&Skoric, 2020)العقلية، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة  
اار البيئة تفاع  للربح يف مجال  الهادفة  املنظمات غير  املنشورات لصفحة إحدى  ستخدام 

  ألسلوب االستماالت العاطفية.  

  
 االستماالت اإلقناعية مع االبعاد البيئية) توظيف 9رسم بياني(

  يتضح من الرسم البياني السابق ما يأتي: 

اإلقناعية العاطفية،    اعتمدت الصفحة يف تناول بعض املوضوعات على االستماالت  .أ
استخدمت   وقد  الشوارع،  نظافة  على  احلفاظ  يليها  التدوير،  موضوعات  ومنها 
موضوع   مع  البيئة)  جتاه  للفرد  االجتماعية  (املسئولية  مثل  االستماالت  الصفحة 
موضوعي  يف  واملحاكاة  التجميل  وّظفت  حني  يف  الشوارع،  نظافة  على  احلفاظ 

كم والتشجير،  والزراعة  مع   االتدوير  ضئيل  بشكل  التخويف  استماالت  استخدمت 
 Ji)املوضوعات املتعلقة بتلوث البحار، وتتفق تلك النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة  

et al., 2018)    ألطر بالتحليل  الدراسة  تناولتها  التي  املنشورات  توظيف  من 
  املسئولية االجتماعية يف تناول املوضوعات البيئية. 

امل   .ب يف  الصفحة  على  ش ناعتمدت  باحلفاظ  اخلاص  البيئي  البعد  تناولت  التي  ورات 
املياه)،  -ترشيد الطعام-املوارد الطبيعية، ومنها موضوعات (ترشيد الطاقة   ترشيد 

 على االستماالت اإلقناعية العقلية، مثل تقدمي األدلة واحلقائق املنطقية. 
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لغال  . ج تناولها  والعقلية يف  العاطفية  املوضوعات؛ يبجمعت الصفحة بني االستماالت  ة 
البيولوجي،   التنوع  أكبر يف موضوع  املشترك بشكل  األسلوب  اعتمدت على  أنها  إال 
حيث خاطبت مسئولية الفرد جتاه احلفاظ على التوازن الطبيعي والكائنات احلية،  
من  احلية  الكائنات  على  احلفاظ  أهمية  على  تدل  وحقائق  أرقام  تقدمي  مع 

 االنقراض. 
 ورات صفحة “احتضر لألخضر”؟طبها منشالتي تخا.ما املنافع 6

  
 ) املنافع التي ركزت عليها الصفحة10رسم بياني(

خالل  من  لألخضر”  “احتضر  صفحة  تركيز  السابق  التوضيحي  الشكل  من  يتضح 
% من املنشورات رّكزت  47البيئية يف مخاطبة اجلمهور؛ حيث إن    املنافعمنشوراتها على  

تعود على  التي  العامة  املنفعة  السليمة، يف حني    على  البيئية  املمارسات  املجتمع ككل من 
السليم،  18زت  ركّ  البيئي  السلوك  ممارسة  من  الفرد  على  تعود  التي  املنفعة  على   %

ممارسة  35وجمعت   من  املتحققة  والفردية  البيئية  املنافع  عرض  بني  املنشورات  من   %
  وك البيئي السليم.  السل

  - (املعلوماتيةتتبعها الصفحة مع اجلمهور املستهدف  . ما اإلستراتيجية االتصالية التي  7
  التفاعلية)؟ 

  اإلستراتيجية االتصالية للصفحة 8جدول 

  %  ك   التفاعل مع الصفحة 

 85.4  2053  التفاعل بالرد التلقائي 

 8.1 195 التفاعل بالرد على االستفسار

  6.5  157 التفاعل بالرد على شكوى 

 100.0  2405 اإلجمالي 
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الباحثة الصفح  رصدت  الصفحة  تفاعل  إدارة  حيث حرصت  املتابعني؛  مع  كبير  بشكل  ة 
على الرد على اجلمهور، إما من خالل رسالة الشكر، أو الرد على استفسارات املتابعني،  

الباحثة   التي رصدتها  الردود  عدد  بلغ  وقد  املتابعني،  شكاوى  على  الرد  رًدا،    2053أو 
%، يليها  85بعني التي بلغت نسبتها  بالشكر للمتاع نسبة الرد  ويوضح اجلدول السابق ارتفا

الصفحة   تشجيع  الباحثة  رصدت  كما  الشكاوى،  على  الرد  ثم  االستفسارات،  على  الرد 
للمتابعني على االشتراك يف األنشطة التي تقوم بها وزارة البيئة من خالل طرح استمارة  

تفاعل  ستراتيجية اليف الصفحة إلتسجيل اشتراك للراغبني يف التطوع؛ مما يعكس توظ
االتصال   متيز  التي  اخلصائص  من  وهو  االتصال،  التواصل    البيئييف  مواقع  عبر 

التقليدية، كما تختلف االتصاالت   البيئية عبر وسائل اإلعالم  االجتماعي عن االتصاالت 
يف   نظيرتها  عن  البيئة  مجال  يف  الربحية  واملنظمات  الدولة  بها  تقوم  التي  البيئية 

سم االتصاالت البيئية غير الربحية بتوظيف التفاعل وتشجيع املؤسسات الربحية؛ حيث تت 
للشركات   املستدام  التسويق  اتصاالت  تتسم  حني  يف  االتصاالت،  يف  اجلمهور  اشتراك 
الواحد  االجتاه  ذات  املعلوماتية  باإلستراتيجية 

(Giacominin,Zala,Daredi&Mazzoleni, 2020) .  
متاكيف  .8 حيث يستجيب  من  البيئية  للموضوعات  لألخضر”  “احتضر  صفحة  بعو 

    مستويات االشتراك يف الصفحة؟
  مستويات االشتراك يف الصفحة:   .أ

 املستوى األول: االشتراك غير النشط (املشاهدة) 
  حجم مشاهدة املنشورات على صفحة “احتضر لألخضر”  . 1

 حجم مشاهدة املنشورات  9 جدول

 % ك  املوضوع
 %42.10 3,158,100.00  طاقة  ترشيد

 %20.90 1,567,800.00 على نظافة الشوارع  احلفاظ

 %14.85 1,113,700.00 مياه  ترشيد
 %11.36 852,400.00 والتشجير  الزراعة 

 %6.28 470,900.00 طعام ترشيد

 %3.04 228,000.00 البولوجي  التنوع
 %0.90 67,300.00 البحار تلوث 

 %0.57 42,600.00 التدوير 

 %100.00 7,500,800.00 اإلجمالي 
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يتضح من اجلدول السابق ارتفاع حجم التعرض للمنشورات التي حتتوي على فيديوهات؛  
ألف مشاهدة، وفيما يأتي رسم توضيحي    500مليون و  7حيث بلغ إجمالي املشاهدات  

 ألكثر املوضوعات التي شاهدها متابعو الصفحة. 

  
 ) حجم املشاهدات 11(رسم بياني 

ترشيد الطاقة على أعلى نسبة مشاهدة من متابعي صفحة “احتضر  حصلت فيديوهات  
بلغت   (42.10لألخضر”  و%3  على    200مليون  احلفاظ  فيديوهات  يليها  مشاهدة)، 

بنسبة   الشوارع  و20.90نظافة  (مليون  بنسبة    %500  املياه  ترشيد  ثم  % 14.8ألف)، 
والتشجير    100(مليون و الزراعة  يليها  التنوع  11.36ألف)،  ثم  البيولوجي، يف حني  %، 

اعتماد   ارتفاع  إلى  النتيجة  تلك  وترجع  القائمة،  ذيل  يف  والتدوير  البحار  تلوث  جاء 
الصفحة يف تناول منشورات ترشيد الطاقة على الفيديوهات، وقد حصل منشور "نظافة  

ألف مشاهدة،   400على أعلى حجم مشاهدة، بلغت مليون و   2020-1-12البيئة" يوم "
"احلي منشور  يوم  ليه  النفايات"  من  بلغت    2020-6-11د  مشاهدة،  أعلى  ثاني  على 

  ألف.   200مليون و
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  التعليق) -املستوى الثاني لالشتراك (اإلعجاب
  حجم اإلعجاب باملنشورات  

  حجم االعجاب باملنشورات  10جدول 

 % ك  املوضوعات 

 %18.93 68,883.00  طعام ترشيد

 %18.27 66,488.00 ولوجي يالب التنوع

 %15.41 56,075.00 طاقة  ترشيد

 %12.78 46,500.00 مياه  ترشيد

 %12.12 44,095.00 التدوير 

 %10.68 38,841.00 الهواء  تلوث 

 %7.92 28,830.00 على نظافة الشوارع  احلفاظ

 %2.51 9,148.00 والتشجير  الزراعة 

 %1.34 4,889.00 البحار تلوث 

 %0.03 94.00 الكورونامن   احلماية 

 %100.00 363,843.00 ن 

 يتضح من اجلدول السابق ما يأتي: 

احلد  يبلغ  حيث  لألخضر”؛  “احتضر  صفحة  على  باملنشورات  اإلعجاب  نسبة  ارتفاع 
لإلعجاب   األقصى  4889األدنى  احلد  وصل  حني  يف  البحار،  تلوث  ملنشورات  وكان   ،

ترشيد    68883لإلعجاب   باملنشورات  ملنشورات  اإلعجاب  إجمالي  وبلغ  الطعام، 
363.843 .  

 
 ) حجم اإلعجاب باملنشورات 12( رسم بياني
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  يتضح من نتائج الرسم البياني ما يأتي: 

حازت منشورات ترشيد الطعام أعلى نسبة إعجاب من قبل متابعي الصفحة بلغت    .1
إعجابًا، وتتفق تلك النتيجة مع ما سبق أن   68.883%؛ حيث حصلت على  18.93

إليه   دراستهم   (Ji et al., 2018)توصل  باملوضوعات    يف  االعجاب  ارتفاع  من 
% 18.27تبة الثانية بنسبة  اخلاصة بترشيد الطعام، وجاء التنوع البيولوجي يف املر

بنسبة  66488( الطاقة  ترشيد  يليها  املياه %56075( 15.4)،  ترشيد  ثم   ،(
)، ثم احلفاظ  38841)، ثم تلوث الهواء (44095)، يليها تلوث التدوير (46500(

  )  9148)، والزراعة والتشجير (28830على الشوارع ( 
يوم   .2  " األسبوعية  حاجاتك  واشتري  "فكري صح  منشور  على   5/5/2020حصل 

إلى   وصلت  إعجاب  نسبة  استهالك  31100أعلى  ترشيد  منشورات  أحد  وهو   ،
 الطعام، وهو البعد الذي حصل على أعلى نسبة إعجاب عن األبعاد البيئية األخرى. 

 
 
  
  
  
  
  

  منشورات الصفحة: حجم التعليقات على  
  حجم التعليقات على املنشورات  11جدول

 % ك   املوضوعات 

 %14.13 2,028.00  مياه  ترشيد

 %13.80 1,980.00 طعام ترشيد

 %13.28 1,906.00 التدوير

 %13.08 1,877.00 طاقة ترشيد

 %12.61 1,809.00 البولوجي  التنوع

 %11.17 1,603.00 على نظافة الشوارع  احلفاظ

 %9.74 1,398.00 والتشجير  ةالزراع

 %8.55 1,227.00 تلوث الهواء 

 %3.63 521.00 البحار  تلوث

 %0.01 2.00 احلماية من الكورونا 

 %100.00 14,351.00 ن
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أطلقتها   التي  املنشورات  على  اجلمهور  تعليقات  عدد  ارتفاع  السابق  اجلدول  من  يتضح 
على   التعليقات  إجمالي  وصل  التحليل    املنشوراتالصفحة؛ حيث  فترة   14.351خالل 

تعليًقا، مما يعكس ارتفاع اشتراك املتابعني من خالل التفاعل، الذي يعد املستوى الثاني  
ب رسم  يلي  وفيما  الصفحة  لالشتراك،  منشورات  على  املتابعني  تعليق  نسبة  يوضح  ياني 

در إليه  توصلت  أن  سبق  ما  النتيجة  تلك  أكدت  وقد  تتناوله،  الذي  للموضوع  اسة  وفًقا 
(Conte,Vitale,Vollero&Siano, 2018)    من حتفيز املنشورات املتعلقة بالبيئة على

لتنمية املستدامة املتعلقة  اشتراك اجلمهور من خالل اإلعجاب والتعليق، بعكس منشورات ا
 باألبعاد االجتماعية واالقتصادية. 

  
  ) نسب التعليقات على املنشورات13رسم بياني (

  اني ما يأتي: يتضح من الرسم البي

تعليــق  500ارتفــاع حجــم التعليقــات علــى املنشــورات بشــكل عــام؛ حيــث تعــدت  .1

تفاعـل كبيـرة مـن تعليق كحد أقصى؛ مما يعكس نسـبة    2500كحد أدنى، وتعدت  

  متابعي الصفحة مع املنشورات التي تطلقها الصفحة.

ابعني حصلت املنشورات املتعلقة بترشيد املياه علـى أعلـى حجـم تعليقـات مـن املتـ .2

ا، يليهــا منشــورات ترشــيد الطعــام وبلغــت  2028بلغــت  ا، ثــم  1980تعليقــً تعليقــً

، ثـم 1809لبيولـوجي ، يليها التنـوع ا1877، يليها ترشيد الطاقة 1906التدوير  

، ثـم تلـوث 1398، يليهـا الزراعـة والتشـجير 1603احلفاظ على نظافة الشـوارع  

 تعليًقا. 521حلد األدنى  ، ثم تلوث البحار الذي حصل على ا1227الهواء 
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"فــتح الثالجــة وتأثيرهــا علــى اســتهالك جــاء أعلــى حجــم تعليقــات علــى منشــور  .2

 تعليق. 1100التعليقات ؛ حيث بلغ عدد 3/6/2020الكهرباء" يوم  

  
  
  

  
 ) نوع التعليقات على املنشورات14رسم بياني (

لصفحة إلى مشاركة  توصلت الباحثة من خالل حتليلها لتعليقات اجلمهور على منشورات ا
املتابعني من خالل إبداء املعلومات حول املوضوع الذي يتم تناوله عبر الصفحة، وقد بلغ  

) مبعلومات  املتابعون  فيها  شارك  التي  التعليقات  شارك  839إجمالي  كما  تعليًقا،   (
م  مناذج  بعرض  املمارسات  املتابعون  إعادة  ن  كيفية  مثل  للبيئة،  الصديقة  السلوكية 

عدد    استخدام بلغ  وقد  الطعام،  ترشيد  كيفية  أو  أخرى،  مرة  املنزلية  األدوات  بعض 
)، كذلك شارك املتابعون بأفكار جديدة منبثقة من جتاربهم الشخصية،  1132التعليقات (
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) املشاركات  تلك  عكست  التي  التعليقات  عدد  بلغ  املتابعني  )636وقد  بعض  وطرح   ،
  ) تعليًقا. 63وقد بلغت عدد التعليقات (مبادرات أهلية لتدعيم التنمية املستدامة 

  .كيف استجاب اجلمهور للمنشورات من حيث النوايا السلوكية؟ 9
  

  نية املبحوثني للسلوك  12جدول

 % ك  املوضوع 

 30 814  التدوير 

 28 777 ترشيد الطاقة 

 23 625 ترشيد املياه 

 4.2 110  تلوث الهواء

 4.13 112 الزراعة والتشجير 

 3.2 87 فة الشوارع احلفاظ على نظا

 3.2 87 ترشيد الطعام

 2.3 63 التنوع البيولوجي 

 1.9 32 تلوث البحار

 99.93 2707 اإلجمالي 

لالشتراك يف تنمية البيئة والوعي البيئي بلغ إجمالي التعليقات التي عكست نية املتابعني  
مع ما توصل إليه تعليقات، وتتفق هذه النتيجة    2707والقيام باملمارسات البيئية اجليدة  

(Shin, 2017)    ملواقع التواصل ودورها يف تشجيع التنمية املستدامة والنوايا   دراستهيف  
 السلوكية جتاه البيئة.

  
 ) النية للسلوك 15رسم بياني (
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أظهرت نية املتابعني    التييتضح من الرسم البياني السابق، الذي يعكس حجم التعليقات  
  يها املنشورات، ما يأتي: لتبني املمارسات التي تدعو إل

م ارتفاع نية املتابعني للممارسات التي تدعو إلى التدوير، مثل إعادة االستخدا .1
تعليًقا، ثم ترشيد الطاقة    48تعليًقا، يليها ترشيد املياه    52وبلغ عدد التعليقات  

تعليًقا، وحصل التنوع البيولوجي على أقل عدد من   26تعليًقا، ثم التدوير    36
  ت التي عكست نية للسلوك. التعليقا

يوم   .2 مستمرة"  بطريقة  الثالجة  "فتح  منشور  أعلى    3/6/2020حصل  على 
الصحيح؛ حيث حصلت على  عدد   السلوك  التباع  النية  أظهرت   600تعليقات 

 تعليق يظهر النية لدى املتابعني التباع اإلرشادات الصحيحة. 

 
رات مع اآلخرين (االتصال .ما حجم مشاركة متابعي صفحة “احتضر لألخضر” للمنشو10

  الشفهي اإللكتروني)؟ 
  حجم مشاركة املنشورات  13جدول

 % ك  املوضوع 

 %21.61 5,311.00  ترشيد الطاقة

 %19.03 4,678.00 التنوع البيولوجي 

 %16.34 4,015.00 ترشيد املياه 

 %11.49 2,824.00 التدوير 

 %10.07 2,476.00 ترشيد الطعام 

 %9.25 2,273.00 رعاحلفاظ على نظافة الشوا

 %6.98 1,715.00 تلوث الهواء 
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 %3.51 863.00 الزراعة والتشجير

 %1.68 413.00 تلوث البحار 

 %0.04 9.00 احلماية من الكورونا

 %100.00 24,577.00 إجمالي

إجمالي   بلغ  حيث  الصفحة؛  ملنشورات  املشاركة  حجم  ارتفاع  السابق  اجلدول  من  يتضح 
للم  الكلية  املتابعني  22.545نشورات  املشاركات  مشاركة  يف  ارتفاًعا  يعكس  مما   ،

إليه   توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتختلف  اإللكتروني)،  الشفهي  (االتصال  للمنشورات 
السالم،  دراسة   وعبد  الطالب  ،  )2019(حمدي  مشاركة  انخفاض  إلى  توصلت  التي 

مشا نسب  الباحثة  ورصدت  بالبيئة،  املتعلقة  للمنشورات  املتابعني  اجلزائريني  ركة 
املتابعون  يشاركها  التي  املوضوعات  على  للتعرف  املنشور  ملوضوع  وفًقا  للمنشورات 
وفًقا  للمنشورات  املبحوثني  مشاركة  نسب  يوضح  بياني  رسم  يلي  وفيما  للصفحة، 

  لموضوع: ل

  
 ) نسب مشاركة املنشورات 16( رسم بياني

  يتضح من الرسم البياني السابق ما يأتي: 

%، وقد 21.61ترشيد الطاقة على أعلى نسبة مشاركة بلغت    حصلت منشورات .1

، يليها منشورات التنوع  5311بلغ إجمالي املشاركات ملنشورات ترشيد الطاقة  

) مشاركة، ثم ترشيد املياه  4678% (19.03البيولوجي وبلغت نسبة املشاركة  

(16.34بنسبة   ب%4015  الرابعة  املرتبة  التدوير يف  وجاء  % 11.49نسبة  )، 
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بنسبة  2824( الطعام  ترشيد  يليه   ،(10.07 ) منشورات  %2476  ثم   ،(

الشوارع   نظافة  على  (9.25احلفاظ  املرتبة  %2273  الهواء يف  تلوث  وجاء   ،(

(6.98السابعة   الثامنة  %1715  املرتبة  يف  والتشجير  الزراعة  وجاءت   ،(

3.51) األخيرة  %863  قبل  املرتبة  يف  البحار  وتلوث   ،(1.68  % )413 ،(

  مشاركة منشورات احلماية من فيروس كورونا يف املرتبة األخيرة.  وجاءت

حصل منشور "فتح الثالجة وتأثيرها على استهالك الكهرباء" يوم   .2

على أعلى نسبة مشاركة على الصفحة خالل فترة التحليل؛ حيث   3/6/2020

 مشاركة. 3600بلغ حجم مشاركة املنشور

  
   مهور يف اتصاالت حوارية حولها؟لتي اشترك اجل .ما املوضوعات البيئية ا11

 تفاعل اجلمهور حول املنشورات  14جدول

  املوضوع  عدد املنشورات  التكرار  %

 ترشيد الطاقة  7  344  34.12

 التدوير 16  320 31.7

 ترشيد املياه 6  98 9.7

 نظافة الشوارع  احلفاظ على 8  82 8.13

 البيولوجي  التنوع 1  57 5.6

 ترشيد الطعام  4  42 4.2

 والتشجير  الزراعة 5  39 3.7

 تلوث الهواء  3  26 2.8

 ن  50  1008 99.95

  



 

 
1734 1734 

 ) نسب التفاعل بین الجمھور علي المنشورات 17رسم بیاني (

التعليقات على   املتابعني من خالل  الذي يرصد حجم تفاعل  السابق،  يتضح من اجلدول 
خالل   من  اجلمهور  تفاعل  التي  التعليقات  عدد  أن  الصفحة،  أطلقتها  التي  املنشورات 

إلى   وصل  رصدتها  7  بنسبة  تعليقات  1008املناقشات  التي  التعليقات  إجمالي  من   %
) بلغ  الذي  املنشورات  على  جيد 14.356الباحثة  تفاعل  وجود  يعكس  مما  تعليًقا،   (

ويعكس   للصفحة،  اإللكتروني  املجتمع  االشتراك يف    -أيًضا–للجمهور يف  ارتفاع مستوى 
  (Chwailkowska, 2019)االتصاالت، وتتفق تلك النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة  

أكدت  حيث  االجتماعي؛  التواصل  وسائل  على  املستدامة  التنمية  ملنشورات  التحليلية 
تشجيع تلك املنشورات للتفاعل والنقاش حول موضوعات التنمية املستدامة بني اجلمهور،  
والسلوكي  الفكري  التقارب  احداث  يف  اإللكترونية  املجتمعات  تلك  أهمية  يدعم  مما 

األقران بني  االتصال  اجلمهور  ،  ويشجع  بني  تفاعل  دار  التي  املوضوعات  أكثر  عن  أما 
بنسبة   املوضوعات  الطاقة يف مقدمة  التفاعل  34.12حولها، فقد جاء ترشيد  %، وجاء 

حول   املناقشات  دارت  كما  عليها،  والرد  السيئة  للنماذج  عرض  شكل  يف  اجلمهور  بني 
للمشكلة،   احللول  وعرض  الطاقة  لترشيد  واألفكار  الوسائل  على  وحأفضل  التدوير  صل 

بنسبة   الثاني  بنسبة  31.7املركز  الثالثة  املرتبة  يف  املياه  ترشيد  وجاء  يليه  9.7،%   %،
بنسبة   البيولوجي  التنوع  ثم  الشوارع،  نظافة  على  الهواء يف 5.6احلفاظ  تلوث  وجاء   ،%

  %. 2.8املرتبة األخيرة بنسبة 
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   تطرحها الصفحة؟ي ما اجتاهات اجلمهور نحو املمارسات البيئية الت. 12
  

  
 ) اجتاه اجلمهور نحو املمارسات البيئية 18( رسم بياني

جتاه   الصفحة  ملتابعي  اإليجابية  االجتاهات  ارتفاع  السابق  البياني  الرسم  من  يتضح 
املمارسات البيئية التي طرحتها الصفحة يف مقابل انخفاض االجتاهات السلبية بشكل  

خالل   من  الباحثة  رصدت  وقد  تأييدهم  ا كبير،  املتابعني  لتعليقات  االستقرائي  لتحليل 
ترشيد   مثل  الطبيعية،  املوارد  على  املطروحة، خاصة جتاه احلفاظ  البيئية  للممارسات 
الطعام، وترشيد الطاقة؛ مما يعكس تقبل متابعي الصفحة للحلول التي تقدمها الدولة  

 للمشكالت البيئية. 
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  امليدانية: نتائج الدراسة  
  : النتائج العامة للدراسة: أوًال 

  مصادر معرفة املبحوثني بصفحة “احتضر لألخضر” . 1

 
 ) مصادر معرفة املبحوثني بالصفحة 19رسم بياني (

“احتضر   لصفحة  املبحوثني  ملعرفة  األول  املصدر  أن  السابق  البياني  الرسم  يوضح 
إلى   يرجع  ملوضوعلألخضر”  تصفحهم  عند  التي  ظهورها  اهتماماتهم  أن  أي  البيئة؛  ات 

يف  اإلعالم  وسائل  وتأتي  الصفحة،  على  تعرفهم  يف  سبًبا  كانت  الفيسبوك  عليها  تعرف 
إلى جنب يف   تعمل جنًبا  أن  التقليدية ميكن  اإلعالم  أن وسائل  يعني  الثانية، مما  املرتبة 

  بة األخيرة.يح األصدقاء لها يف املرتالتعريف بصفحات الفيسبوك، يف حني يأتي ترش
  حجم املعرفة البيئية للمبحوثني: . 2

  مقياس املعرفة البيئية  15 جدول

      املقياس 

 1.0 2  ضعيف 

 5.0 10 متوسط  

 94.0 188 قوي

 100.0 200 اإلجمالي 

 دال)    0.000مستوى املعنوية :   2درجة احلرية:    331.720:  2مؤشرات إحصائية ( كا

ا السابق  اجلدول  نتائج  من  من  يتضح  الدراسة  عينة  لدى  البيئية  املعرفة  حجم  رتفاع 
كا نتائج  أظهرت  حيث  لألخضر”؛  “احتضر  صفحة  املعرفة    2متابعي  حجم  يف  اختالًفا 

%، وقد جاء االختالف لصالح املعرفة املرتفعة، وبلغت نسبة  99البيئية بدرجة ثقة بلغت  
عرفة الضئيلة، وتتوافق تلك  % لدى فئة امل1% يف مقابل  94ة  املبحوثني ذوي املعرفة املرتفع

متابعي   لدى  البيئي  الوعي  ارتفاع  من  السابقة  الدراسات  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة 
 ,Ahmad)منشورات التنمية املستدامة وصفحات البيئة على مواقع التواصل االجتماعي  
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Juhdi & Awadz, 2010)  (Salem&Alanadoly, 2020)  (Han&Xu, 2020)  
باألبعاد  وفيم  )2012(فتيحة،   املبحوثني  معرفة  حجم  عن  يعبر  توضيحي  شكل  يلي  ا 

 البيئية:

 
 ) حجم معرفة املبحوثني باألبعاد البيئية20رسم بياني (

يوضح الشكل البياني السابق ارتفاع معرفة املبحوثني مبوضوع التدوير؛ حيث حصل على  
بلغت   نسبة  نتائج  96.8أعلى  وأظهرت  التدوير  %،  مفهوم  يف  ارتفاًعا  املبحوثني  إجابات 

املتعلقة   التحليلية  الدراسة  نتائج  إلى  وبالرجوع  النفايات،  مشكلة  من  احلد  يف  وأهميته 
يف  جاء  التدوير  أن  يتضح  لألخضر”  “احتضر  صفحة  على  تناوًال  األكثر  باملوضوعات 

بني النتيجتني، يف حني  ناوًال على الصفحة مما يظهر اتساًقا  مقدمة املوضوعات األكثر ت
أظهرت نتائج الدراسة التحليلية أن التنوع البيولوجي جاء يف املرتبة الثانية يف املوضوعات 
األكثر تناوًال على الصفحة، وجاء حجم املعرفة به يف املرتبة قبل األخيرة، وجاءت معرفة  

املياه يف املرتبة الثانية؛  الطبيعية يف املرتبة الثالثة، وتلوث  املبحوثني باحلفاظ على املوارد  
 مما يظهر أيًضا اتساًقا بني نتائج الدراستني التحليلية وامليدانية.

   حجم مشاركة املبحوثني يف صفحة “احتضر لألخضر” ومستويات املشاركة . 3
  مقياس مشاركة املبحوثني  16 جدول

 

  %  ك  املقياس 
 9.0 18  ضعيف 

 13.5 27 متوسط 

 77.5 155 قوي

 100.0 200 اإلجمالي 

مستوى املعنوية :       2درجة احلرية:       176.170:  2مؤشرات إحصائية ( كا
  دال)    0.000
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يتضح من نتائج اجلدول السابق ارتفاع مشاركة املبحوثني يف صفحة “احتضر لألخضر”؛  
كا نتائج  أظهرت  املشاركة    2حيث  لصالح  جاءت  املشاركة  حجم  يف  كبيرة  فروق  وجود 

%، يف  77.5يشير املقياس إلى ارتفاع حجم املشاركة القوية والتفاعل نسبة املرتفعة؛ حيث 
%، وتتفق تلك النتيجة مع ما سبق أن توصلت إليه  9حني جاءت نسبة املشاركة الضعيفة  

ن تشجيع صفحات البيئة م  (Huang,Clarke,Heldsinger&Tian, 2019)دراسة  
ة يف اتصاالت البيئية، وما توصلت إليه مبواقع التواصل االجتماعي املتابعني على املشارك

السالم،  دراسة   وعبد  يف  )2019(حمدي  الباحثة  إليها  توصلت  التي  النتيجة  وتؤكد   ،
خالل   من  املتابعني  مشاركة  نسبة  ارتفعت  حيث  النتيجة؛  تلك  التحليلية  الدراسة 

  املشاركة مع الغير). -التعليق-اب(اإلعج

  
 ) اشتراك املبحوثني مع الصفحة 21(ني رسم بيا

صفحة   تنشرها  التي  باملنشورات  اإلعجاب  ضغط  أن  السابق  البياني  الشكل  يوضح 
بنسبة   الصفحة  متابعو  بها  يشارك  التي  األنشطة  مقدمة  يف  تأتي  لألخضر"  "احتضر 

قائمة  93 يف  ووضعها  الصفحة  متابعة  ثم  والفيديوهات،  الصور  مشاهدة  يليها   ،%
املبحوثني   التفضيالت، غالبية  ممارسة  يعكس  ما  لالشتراك  وهو  األول  للمستوى   

توصلت   ما  النتيجة  هذه  وتدعم  النشط)،  غير  (االشتراك  عليه  يطلق  ما  أو  (التعرض)، 
من ارتفاع املشاركة غير    )2015(بلخضر،  ، و(Chaung&Chiu, 2020)إليه دراستا  

وتأ الفيسبوك،  البيئة على  للجمهور مع منشورات  بالتعليق  النشطة  املبحوثني  تي مشاركة 
ما  وهو  متوسطة،  مراتب  البيئية يف  واملشكالت  املنشورات  احلوارات حول  واملشاركة يف 

الت األنشطة  أما  (املساهمة)،  االشتراك  من  الثاني  للمستوى  املبحوثني  ي  يعكس ممارسة 
على    تعكس ممارسة املبحوثني للمستوى الثالث لالشتراك، مثل كتابة منشورات ووضعها

يف   تأتي  الصفحة،  على  ووضعها  إعالمية  مواد  وإنتاج  للمبحوث،  الشخصية  الصفحة 
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من   الثالث  للمستوى  املبحوثني  ممارسة  تعكس  التي  األنشطة  وهي  األخيرة،  املراتب 
إلى   وبالرجوع  (اإلنتاج)،  ترتفع  االشتراك  التحليلية  الدراسة  الباحثة يف  إليه  توصلت  ما 

املشاركة غير   النشطة من خالل  بالفعل حجم  املشاركة  اإلعجاب عن  النشطة من خالل 
  التعليق والتفاعل وإنتاج املواد.

  حجم ممارسة املبحوثني االتصال الشفهي اإللكتروني   . 4
 مقياس االتصال الشفهي اإللكتروني للمبحوثني  17جدول

  %  ك   املقياس 

 11.5 23  ضعيف 

 34.5 69 متوسط 

 54.0 108 قوي

 100.0 200 اإلجمالي 

 مؤشرات إحصائية ( كا2: 54.310      درجة احلرية:  2       مستوى املعنوية : 0.000   دال)

يتضح من نتائج اجلدول السابق ارتفاع ممارسة املبحوثني لالتصال الشفهي اإللكتروني؛  
% بشكل 34.5% من املبحوثني يرشحون الصفحة ألصدقائهم دائًما، يف حني  54حيث إن  

و بشكل11.5متوسط،  اإللكتروني    %  الشفهي  لالتصال  املبحوثني  ممارسة  وتتخذ  نادر، 
% 82عبر الصفحة لألصدقاء لالنضمام إليها، حيث إن  عدة أشكال، أبرزها إرسال دعوة  

تنشرها   التي  للمنشورات  املبحوثني  مشاركة  يليه  النشاط،  هذا  ميارسون  املبحوثني  من 
ائهم للمشاركة يف الصفحة،  الصفحة عبر صفحاتهم الشخصية، وإرسال الصفحة ألصدق

دراسة   إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  من    (Rahim&Jalaladeen, 2016)وتتفق 
ارتفاع مشاركة متابعي صفحات البيئة للمنشورات مع اآلخرين عبر صفحاتهم، كما تتفق  

دراسة   إليه  توصلت  ما  ملنشورات    (Fang, 2012)مع  السويديني  مشاركة  ارتفاع  من 
(حمدي  يئية عبر مواقع التواصل االجتماعية، يف حني تختلف مع دراستي  االستدامة الب

السالم،   انخفاض    )2015(بلخضر،  و  )،2019وعبد  وأظهرتا  باجلزائر  أجريتا  اللتان 
باإلعجاب   مشاركتهم  ارتفاع  من  بالرغم  البيئة  ملنشورات  اجلزائريني  الطالب  مشاركة 

كبيًرا من املتابعني للصفحة يف نشرها، وذلك والتعليق عليها، وتعكس تلك النتيجة اهتماًما  
 يأتي رسم بياني يعكس تلك النتيجة.  إلدراكهم للمنفعة املتحققة من الصفحة، وفيما 
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 ) االتصال الشفهي اإللكتروني للمبحوثني 22رسم بياني(

 اجتاهات املبحوثني نحو االستدامة البيئية  . 5
  هات املبحوثني نحو االستدامة البيئيةمقياس اجتا 18 جدول

“احتضر لألخضر”؛  تظهر نتائج اجلدول السابق وجود تباين يف اجتاهات متابعي صفحة  
كا معامل  قيمة  جاءت  التباين  310.84  2حيث  وجاء  قوي،  تباين  وجود  يعكس  مما   ،

أظهر   البيئية حيث  االستدامة  نحو  القوي  االجتاه  فئة  العينة اجتاهات 92لصالح  من   %
% كما هو 90قوية، وقد حصلت عبارات املقياس جميعها على تأييد من املبحوثني تعدى  

  ياني التالي. موضح يف الرسم الب

  %  ك  املقياس

 1.0 2  ضعيف 

 7.0 14 متوسط 

 92.0 184 قوي

 100.0 200 اإلجمالي 

 دال)    0.000مستوى املعنوية :      2درجة احلرية:         310.840:  2مؤشرات إحصائية ( كا
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بحوثني نحو االستدامة البيئية) اجتاهات امل23رسم بياني(  
فئة   داخل  الزالت  أنها  إال  البيئية؛  االستدامة  نحو  املبحوثني  اجتاهات  شدة  تباينت 
االجتاهات الشديدة التأييد، وقد حصلت عبارة القلق جتاه نضوب املوارد الطبيعية على  

للنفقات  %، يليها تأييد التدوير كسلوك موفر  98.7  أعلى نسبة تأييد من اجلمهور بلغت
98.% 

 حجم ممارسة املبحوثني للسلوك البيئي . 6
  مقياس السلوك البيئي للمبحوثني  19 جدول

    ك  املقياس 

 13.5 27 متوسط 

 86.5 173 قوي

 100.0 200 اإلجمالي 

مؤشرات إحصائية ( كا2: 106.580      درجة احلرية:  1   مستوى املعنوية : 

دال)    0.000  

السابق ارتفاع ممارسة متابعي صفحة “احتضر لألخضر” للممارسات يتضح من اجلدول  
املتوسط   بني  املقياس  شدة  تراوح  اجلدول  نتائج  تعكس  حيث  للبيئة؛  الصديقة  البيئية 
السليمة   البيئية  املمارسات  على  يحرصون  الذين  املبحوثني  نسبة  جاءت  وقد  والقوي، 

 هم للسلوكيات البيئية السليمة: فيما يلي جدول يوضح نسبة ممارست%، و86.5بشكل قوي 
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  السلوك البيئي للمبحوثني   20 جدول

 العبارة 
 إطالًقا  أحياًنا  دائًما 

 املتوسط
 االنحراف 
 املعياري 

الوزن 
 النسبي 

 الترتيب
 % ك  % ك  % ك 

أحتفظ بكيس 
قمامة يف 

سيارتي لرمي  
 املخلفات 

186 93.0 11 5.5 3 1.5 2.92 .329 97.3 1 

أحافظ على  
عدم إلقاء أي 
مخلفات ميكن 

أن تؤذي 
األسماك يف  

 البحر 

182 91.0 18 9.0 - - 2.91 .287 97.0 2 

أحرص على 
توفير استهالكي 

 من املياه
182 91.0 13 6.5 5 2.5 2.89 .391 96.3 3 

أغلق األجهزة  
الكهربائية 

والنور ملدة ال 
تقل عن ساعتني  

 يومًيا

180 90.0 18 9.0 2 1.0 2.89 .344 96.3 3 

أحرص على 
استخدام  

منتجات حتافظ  
 على البيئة

177 88.5 23 11.5 - - 2.88 .320 96.0 4 

أحرص على 
فرز النفايات يف 
أمكانها بشكل 

 صحيح 

173 86.5 19 9.5 8 4.0 2.82 .475 94.0 5 

اشتركت يف  
زراعة املنطقة  
 التي أسكن بها

160 80.0 33 16.5 7 3.5 2.77 .501 92.3 6 

أشارك يف 
تنظيف املنطقة 
املحيطة بي من  

 املخلفات 

157 78.5 36 18.0 7 3.5 2.75 .509 91.7 7 
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أحاول أن أقلل 
من استخدام 

املواد  
البالستيكية 

واالعتماد على  
 مواد كرتونية

141 70.5 56 28.0 3 1.5 2.69 .495 89.7 8 

أعيد تدوير  
بعض املنتجات  
واالستفادة منها 

 يف البيت

141 70.5 45 22.5 14 7.0 2.63 .611 87.7 9 

أستخدم 
منتجات متت 
 إعادة تصنيعها 

127 63.5 59 29.5 14 7.0 2.57 .623 85.7 10 

قمت بزراعة  
سطح العمارة  

 وتلوينه 
139 69.5 26 13.0 35 17.5 2.52 .776 84.0 11 

 يتضح من نتائج اجلدول السابق ما يأتي: 

%، يليها  97.3تعلقة بعدم رمي النفايات يف املرتبة األولى بوزن نسبي  جاءت املمارسات امل
عدم رمي األكياس البالستيكية يف البحر للحفاظ على الكائنات البحرية يف املرتبة الثانية  

%، يليها يف املرتبة الثالثة والرابعة ترشيد استهالك املياه والكهرباء، وجاء 97بوزن نسبي  
%، ويأتي فرز النفايات  96يئة يف املرتبة اخلامسة بوزن نسبي  ء منتجات صديقة للبشرا

%، 92.3%، يليه التشجير يف املرتبة السابعة بنسبة  94يف املرتبة السادسة بوزن نسبي  
%، يف حني  85.7وجاء تدوير املنتجات وإعادة استخدامها يف املرتبة العاشرة بوزن نسبي  

  %. 84بة ملرتبة األخيرة بنسجاءت زراعة األسطح يف ا
   .القيمة املدركة من الصفحة 7

  القيمة املدركة من الصفحة  21 جدول

  %  ك  املقياس 

 2.5 5  ضعيف 

 6.5 13 متوسط 

 91.0 182 قوي

 100.0 200   اإلجمالي 

 دال)   0.000مستوى املعنوية :      2درجة احلرية:        299.770: 2مؤشرات إحصائية ( كا
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بق ارتفاع إدراك املبحوثني للمنفعة املتحققة من الصفحة يف يتضح من نتائج اجلدول السا
كا اختبار  نتائج  أشارت  البيئي؛ حيث  الوعي  جاءت   2رفع  كبيرة  معنوية  فروق  وجود  إلى 

% من املبحوثني أن الصفحة تسهم بشكل قوي يف رفع  91لصالح القيمة املرتفعة، ويرى  
  الوعي البيئي.

 
 ) القيمة املدركة من الصفحة 24بياني(رسم 

 يتضح من الرسم البياني السابق ما يأتي: 

جاءت العبارات املعبرة عن إدراك املتابعني ألهمية الصفحة يف نشر الوعي البيئي يف   . 1

بني   تراوحت  بنسب  املدركة  املنافع  إلى  96.7مقدمة  قيمة %96.3  وجاءت   ،%

امل يف  اآلخرين  مع  للتفاعل  كوسيلة  بنسبة  الصفحة  اخلامسة  وتؤيد  94.3رتبة   ،%

خالل املقابالت    (Chwailkowska, 2019)تلك النتيجة ما سبق أن توصل إليه  

املتعمقة من أهمية صفحات التنمية للمستدامة كوسيلة لبناء املجتمعات االفتراضية  

على   اجلمهور  تسهم  كوسيلة  منفعتها  وتأتي  اجلماهير،  بني  التفاعل  على  القائمة 

البيئة يف املرتبة قبل األخيرة، ثم تقبل سيا سات وتشريعات احلكومة للحفاظ على 

  لتطوع يف العمل البيئي.مساعدة الفرد على ا
 ثانًيا: نتائج اختبارات فروض الدراسة: 

األول:  املبحوثني لصفحة “احتضر    الفرض  دالة إحصائًيا بني حجم متابعة  توجد عالقة 

  بيئية.لألخضر” على الفيسبوك وحجم معرفتهم ال
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  العالقة بني حجم املتابعة وحجم املعرفة البيئية  22 جدول

   متابعة املبحوثني لصفحة “احتضر لألخضر”                  
 

  املعرفة البيئية

معامل ارتباط 
 بيرسون 

 الداللة  مستوى املعنوية 

  دال 0.000 ** 0.552

ب القائل  األول  الفرض  صحة  ثبوت  السابق  اجلدول  نتائج  من  دالة  يتضح  عالقة  وجود 
الفيسبوك وحجم   إحصائًيا بني حجم متابعة املبحوثني لصفحة “احتضر لألخضر” على 

أي  ،  0.552%، وقد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون  99بدرجة ثقة  معرفتهم البيئية،  
مما يعني أنه كلما زادت حجم املتابعة واملدة الزمنية  أن العالقة متوسطة متيل إلى القوة،  

لدى  للمتاب البيئية  املعرفة  حجم  زاد  كلما  وتتفق    متابعيعة  لألخضر”،  “احتضر  صفحة 
هذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت إليها الدراسات السابقة التي أثبتت فاعلية مواقع 

لدى اجلماهير   البيئي  الوعي  ورفع  البيئية  املعرفة  نشر  االجتماعي يف  (قويدر،  التواصل 
 . (Han&Xu, 2020)و )،2012(فتيحة، و )،2017

توجد فروق معنوية بني مستويات اشتراك املبحوثني يف صفحة “احتضر    الفرض الثاني:

  اإلنتاج) باختالف حجم متابعتهم للصفحة. -املساهمة -لألخضر” (التعرض
  الفروق بني مستويات االشتراك   23 جدول

  حجم متابعتهم للصفحة  
 املتوسط العدد   مستويات اشتراك اجلمهور 

ف االنحرا 
 املعياري 

 إحصائية مؤشرات 

 االختبار
درجة 
 احلرية 

مستوى  
 املعنوية 

 التعرض 

 76755. 2.3235  34  ضعيف 

ف= 
26.258 

2 
197  

0.000 
 دال 

 53957. 2.7500 80 متوسط 
 00000. 3.0000  86 قوي

 51974. 2.7850  200 اإلجمالي 

 املساهمة 

 85749. 2.1471  34 ضعيف 

ف= 
27.577 

2 
197  

0.000 
 دال 

 62844. 2.6000 80 متوسط 

 21183. 2.9535  86 قوي

 61748. 2.6750  200 اإلجمالي 

 اإلنتاج 

 96876. 1.9706  34  ضعيف 

ف= 
25.784 

2 
197  

0.000 
 دال 

 87728. 2.3000 80 متوسط 

 36390. 2.9070  86 قوي

 80823. 2.5050  200 اإلجمالي 
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ال الدراسة،  الختبار مصدر  عينة  املبحوثني  بني  بعدًيا  فروق  اختبارًا  الباحثة  بطريقة   PostHocأجرت 

LSD:كانت نتيجته على النحو اآلتي ، 

  االختبار البعدي ملستويات االشتراك   24 جدول

مستويات اشتراك اجلمهور يف  
  املجموعة املقارنة   املجموعة   صفحة “احتضر لألخضر” 

الفرق بني 
  املتوسطني

اخلطأ 
 ياري املع

مستوى  
 املعنوية 

  التعرض 

  ضعيف 
 000. 09502. -42647.-* متوسط 

 000. 09403. -67647.-* قوي

 متوسط 
 000. 09502. 42647.* ضعيف 

 قوي
*-.25000-  .07210 .003 

 قوي
  ضعيف 

*.67647  .09403 .000 

 متوسط 
*.25000  .07210 .003 

 املساهمة 

  ضعيف 
 000. 11230. -45294.-* متوسط 

 قوي
*-.80643-  .11113 .000 

 متوسط 
 000. 11230. 45294.* ضعيف 

 قوي
*-.35349-  .08521 .000 

 قوي
  ضعيف 

*.80643  .11113 .000 

 متوسط 
*.35349  .08521 .000 

 اإلنتاج 

  ضعيف 
 087. 14805. -32941.- متوسط 

 قوي
*-.93639-  .14650 .000 

 متوسط 
 087. 14805. 32941. ضعيف 

 ويق
*-.60698-  .11233 .000 

 قوي
  ضعيف 

*.93639  .14650 .000 

 000. 11233.  60698.* متوسط 

 يتضح من نتائج اجلدولني السابقني ما يأتي:
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أثبتت نتائج اجلدولني السابقني صحة الفرض القائل بوجود فروق معنوية بني   .1
-اهمة  املس-املبحوثني يف صفحة “احتضر لألخضر” (التعرضمستويات اشتراك 

  اإلنتاج)، باختالف حجم متابعتهم للصفحة.
(التعرض   .2 الصفحة  متابعي  الشتراك  والثاني  األول  املستوى  يف  فروق  توجد 

بلغت   ثقة  بدرجة  وذلك  الصفحة،  متابعتهم  وفًقا حلجم  الصفحة  يف  واملساهمة) 
التباين99 معامل  قيمة  بلغت  وقد   ،%  ANOVA  )26.58  ،األول للمستوى   (
ى الثاني؛ مما يعني وجود تباين متوسط بني الفئات. وأظهرت  ) للمستو27.55و(

البعدي   االختبار  املجموعات    POST HOCنتائج  متوسطات  بني  فروق  وجود 
جاءت لصالح املتابعة القوية؛ حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغت قيمته  

معياري (3.00( بانحراف  وبلغت (0.000)  األول،  للمستوى  للمستوى  2.95)   (
  ).0.211اني بانحراف معياري (الث

: توجد عالقة دالة إحصائًيا بني مستويات مشاركة املبحوثني يف صفحة  الفرض الثالث

 اإلنتاج) وشدة اجتاههم نحو البيئة.-املساهمة-“احتضر لألخضر” (التعرض
  ه املبحوثني العالقة بني مستويات االشتراك واجتا 25جدول

 اجتاه املبحوثني          
   ستدامة البيئيةنحو اال 

 مستويات اشتراك 
  املبحوثني يف االتصاالت   

معامل ارتباط  
 بيرسون 

مستوى  
 املعنوية 

 الداللة 

  دال  0.000 ** 0.769 التعرض 
  دال  0.00 ** 0.614  املساهمة 

  دال  0.000 ** 0.371  اإلنتاج 

  كلما زاد مستوى اشتراك   السابق ثبوت صحة الفرض القائل بأنهيتضح من نتائج اجلدول  
زاد اجتاه املبحوثني    اإلنتاج) -املساهمة  -املبحوثني يف االتصاالت على الصفحة (التعرض

البيئية االستدامة  وذلك  نحو  بلغت    بدرجة،  االرتباط 99ثقة  معامل  قيم  وتعكس   ،%
)؛  0.769بيرسون قوة العالقة بني االجتاه والتعرض؛ حيث بلغت قيمة معامل االرتباط (

بني  العالقة  قوة  يعني  لالشتراك  مما  الثاني  املستوى  بني  العالقة  وجاءت  املتغيرين،   
)، يف حني  0.614اط ((املساهمة) واالجتاه متوسطة القوة؛ حيث بلغت قيمة معامل االرتب

الثالث لالشتراك (اإلنتاج) واالجتاه ضعيفة؛ حيث بلغت   العالقة بني املستوى  جاءت قوة 
) االرتباط  معامل  الن0.371قيمة  هذه  وتعكس  تعرض  )،  بني  قوية  عالقة  وجود  تائج 
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االستدامة  نحو  واجتاههم  لألخضر”  “احتضر  صفحة  منشورات  مع  وتفاعلهم  املتابعني 
  البيئية. 

توجد عالقة دالة إحصائًيا بني حجم متابعة املبحوثني لصفحة “احتضر   :رض الرابع الف

  لألخضر” على الفيسبوك واجتاهاتهم نحو البيئة.
  متابعة املبحوثني واجتاهات املبحوثني  العالقة بني حجم   26 جدول

   حجم متابعتهم لصفحة “احتضر لألخضر”            
  

  البيئي االجتاه نحو االستدامة 

معامل ارتباط  
 بيرسون 

مستوى  
 املعنوية 

 الداللة 

  دال  0.000 ** 0.455

وجود عالقة دالة إحصائًيا يتضح من نتائج اجلدول السابق ثبوت صحة الفرض القائل ب
حجم متابعة املبحوثني لصفحة “احتضر لألخضر” على الفيسبوك واجتاهاتهم نحو    بني

%، وتعكس قيمة معامل االرتباط بيرسون وجود عالقة  99وذلك بدرجة ثقة بلغت  البيئة،  
بني   القوة  املبحوثني  0.455(  املتغيرين متوسطة  متابعة  زاد حجم  كلما  أنه  يعني  )؛ مما 

  يمهم لالستدامة البيئية. واملدة الزمنية للتعرض زاد تدع
توجد عالقة طردية دالة إحصائًيا بني حجم متابعة املبحوثني لصفحة    :الفرض اخلامس

  “احتضر لألخضر” وحجم سلوكهم البيئي.
 العالقة بني حجم املتابعة والسلوك البيئي   27 جدول

حجم متابعتهم لصفحة “احتضر       
   لألخضر”

  سلوكهم البيئي

 ن معامل ارتباط بيرسو
مستوى  
 املعنوية 

 الداللة 

  دال  0.028 * 0.155

وجود عالقة دالة إحصائًيا يتضح من نتائج اجلدول السابق ثبوت صحة الفرض القائل ب
بني حجم متابعة املبحوثني لصفحة “احتضر لألخضر” على الفيسبوك واجتاهاتهم نحو  

ضعف العالقة بني  %، وتعكس قيمة معامل االرتباط بيرسون  98وذلك بدرجة ثقة  البيئة،  
) مما يعني أن شدة املتابعة ليس لها تأثير كبير على  0.155(  قيمته املتغيرين؛ حيث بلغت  

النتيجة بشكل كبير مع ما   وتتفق هذه  السليم،  البيئي  للسلوك  ممارسة متابعي الصفحة 
إليه   توصل  أن  تأثير    (Ho&So, 2017)سبق  وجود  أثبتت  جتريبية  دراسة  خالل  من 

ملجموع سلوكضعيف  تغيير  على  بالبيئة  اخلاصة  الفيسبوك  املجموعات،  ات  متابعي  يات 
دراسة   مع  تتفق  متغيري حجم    (Xu & Han, 2019)كما  بني  وجود عالقة  من حيث 

املتابعة والسلوك البيئي؛ إال أنها تختلف معها يف شدة العالقة، حيث أثبتت الدراسة وجود  
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ملنشورات البيئة على الفيسبوك وسلوك إعادة  عالقة قوية االرتباط بني متابعة املبحوثني  
  تدوير النفايات.

: كلما زاد حجم املعرفة البيئية ملتابعي صفحة “احتضر لألخضر” زادت  الفرض السادس

  شدة اجتاههم نحو البيئة. 
  العالقة بني حجم املعرفة واالجتاه  28 جدول

   حجم معرفة املبحوثني البيئية        
  

  ة البيئي االجتاه نحو االستدام

معامل ارتباط  
 بيرسون 

مستوى  
 املعنوية 

 الداللة 

  دال  0.000 ** 0.634

كلما زاد حجم املعرفة البيئية يتضح من اجلدول السابق ثبوت صحة الفرض القائل بأنه  
” كلما زادت شدة اجتاههم نحو البيئة، وذلك بدرجة ثقة  لألخضرملتابعي صفحة “احتضر  

االرتبا99 معامل  قيمة  وعكست  بني  %  العالقة  شدة  بيرسون  بلغت  ط  حيث  املتغيرين 
)0.643 . (  

كلما زادت شدة اجتاه املبحوثني نحو االستدامة البيئية كلما زاد حجم   الفرض السابع :

 سلوكهم البيئي
 العالقة بني االجتاه والسلوك   29 جدول

 اجتاه املبحوثني نحو االستدامة البيئية      
   

   حجم سلوكهم البيئي

رتباط  معامل ا
 بيرسون 

مستوى  
 املعنوية 

 الداللة 

 غير دال  0.713 0.026

كلما زاد اجتاه املبحوثني  يتضح من نتائج اجلدول السابق عدم ثبوت صحة الفرض القائل  
البيئي حيث بلغ مستوى املعنوية   البيئية كلما زاد حجم سلوكهم   0.713نحو االستدامة 

املبحو اجتاه  بني  عالقة  وجود  عدم  يعني  وسلوكهم  مما  البيئية  االستدامة  نحو  ثني 
التي توصلت إلى عدم   (Park & Yang, 2012).وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  البيئي

ت دراسة  وجود  مع  تختلف  البيئي يف حني  السلوك  على  االجتاه  ملتغير   ,Ahmad)أثير 
Juhdi & Awadz, 2010)    نحو اجلمهور  اجتاهات  بني  عالقة  وجود  أثبتت  التي 

  ة البيئية وسلوكهم البيئي.االستدام
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يؤثر متغير حجم املعرفة البيئية ملتابعي صفحة “احتضر لألخضر” على    :الفرض الثامن
  بني حجم متابعتهم للصفحة وسلوكهم البيئي.  العالقة

  العالقة بني حجم املتابعة والسلوك من خالل املعرفة البيئية 30جدول

  ألخضر”حجم متابعتهم لصفحة “احتضر ل           
  

  وحجم السلوك البيئي 
 

معامل ارتباط 
 بيرسون 

 الداللة  مستوى املعنوية 

  دال  0.028 *0.255

  غير دال   0.139 0.105  بعد عزل املتغير الوسيط (املعرفة البيئية)  

حجم املعرفة البيئية للمبحوثني  يتضح من اجلدول السابق ثبوت صحة الفرض القائل بأن  
 م متابعتهم لصفحة “احتضر لألخضر” وحجم السلوك البيئي؛يؤثر على العالقة بني حج 

معامل   أوضح  املستقل   االختبارحيث  املتغير  بني  العالقة  معنوية  عدم  بيرسون  اجلزئي 
السلوك   (حجم  التابع  واملتغير  لألخضر”)  “احتضر  لصفحة  املبحوثني  متابعة  (حجم 

  البيئي)، وذلك بعد عزل املتغير الوسيط (املعرفة البيئية).
التاسع البيئة الفرض  لألخضر” جتاه  “احتضر  متابعي صفحة  اجتاه  متغير شدة  يؤثر   :

  على العالقة بني حجم متابعتهم للصفحة وسلوكهم البيئي.
  العالقة بني حجم املتابعة والسلوك من خالل االجتاه   31 جدول

   حجم متابعتهم لصفحة “احتضر لألخضر”        
  

   حجم سلوكهم البيئي

باط معامل ارت
 بيرسون 

 الداللة  مستوى املعنوية 

  دال  0.028 *0.155
بعد عزل املتغير الوسيط (اجتاه املبحوثني نحو االستدامة  

  دال  0.030 *0.154  البيئية)  

اجتاه املبحوثني نحو  يتضح من نتائج اجلدول السابق عدم ثبوت صحة الفرض القائل بأن  
البيئية حجم   االستدامة  بني  العالقة  على  “احتضر    يؤثر  لصفحة  متابعتهم 

البيئي؛ االستدامة   لألخضر”والسلوك  نحو  (االجتاه  الوسيط  املتغير  عزل  يؤثر  لم  حيث 
“احتضر   لصفحة  املبحوثني  متابعة  (حجم  املستقل  املتغير  بني  العالقة  على  البيئية) 

البيئي)، وقد   التابع (السلوك  نتائج اختبار بيرسون اجلزئي  لألخضر”)، واملتغير  أظهرت 
  معنوية العالقة قبل عزل املتغير وبعده، كما جاءت قيمة معامل االرتباط ضعيفة للغاية.

  مناقشة نتائج الدراسة:  
استهدفت   التي  احلالية،  الدراسة  الرسمية  انتهت  الصفحات  به  تقوم  الذي  الدور  قياس 

التواصل   وسائل  عبر  دعم    االجتماعياملصرية  املستدامةيف  البيئية  املجتمع  التنمية    يف 
على    املصري، النواجت  من  مجموعة  حتقيق  يف  لألخضر”  “احتضر  صفحة  جناح  إلى 

  السلوكي) التي تناقش خالل السطور اآلتية:   -الوجداني–املستويات (املعريف 
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لصفحة  . 1 املصري  اجلمهور  متابعة  حجم  ارتفاع  التحليلية  الدراسة  نتائج  أظهرت 
؛ حيث وصل عدد 2019يسمبر“احتضر لألخضر” التي أطلقتها وزارة البيئة بشهر د
ألف متابع)، مما   197(  2020املتابعني للصفحة منذ بداية إطالقها وحتى سبتمبر  

نتائج  أظهرت  كما  نحوها،  املصري  اجلمهور  انتباه  جذب  يف  الصفحة  جناح  يعكس 
هو  لألخضر”  “احتضر  بصفحة  املتابعني  ملعرفة  األول  املصدر  أن  امليدانية  الدراسة 

ا الفيسبوك  البيئية؛ ترشيح  باملوضوعات  املبحوثني  اهتمامات  لتتبعه  كنتيجة  لصفحة 
الفيسب أهمية  يعكس  بالصفحات  مما  املصري  اجلمهور  انتباه  جلذب  كوسيلة  وك 

معرفة   مصادر  كأحد  اإلعالم  وسائل  وجاءت  املستدامة،  والتنمية  بالبيئة  املتعلقة 
إليه   توصل  ما  مع  النتيجة  هذه  وتختلف  بالصفحة،   ,.Severo et al)املتابعني 

البيئة  (2019 مبنشورات  البرازيلي  الشباب  اهتمام  انخفاض  من  دراستهم  على   يف 
  مواقع التواصل االجتماعي.

جاء التدوير يف مقدمة املوضوعات التي رّكزت عليها صفحة “احتضر لألخضر”، يليه  . 2
(تر الطبيعية  املوارد  على  باحلفاظ  املتعلقة  املوضوعات  ثم  البيولوجي،  شيد التنوع 

املياه-الطاقة الدراسة    -ترشيد  أظهرت  كما  املياه)،  املوضوعات  ترشيد  أجندة  توافق 
التي طرحتها الصفحة مع األجندة البيئية العاملية، فعلى سبيل املثال، يتوافق االهتمام 
مع  أغسطس  شهر  من  بداية  الصفحة  على  ظهر  الذي  البيولوجي  التنوع  مبوضوع 

الت العاملية  البيئية  الكائنات احلية من األجندة  البيولوجي وحماية  التنوع  تركز على  ي 
أولويات    االنقراض؛ الدورة  حيث احتل  الصدارة يف  العامة لألمم   75مركز  للجمعية 

 . (www.unep.org, 2020) املتحدة
بني األبعاد البيئية التي تناولتها الصفحة ووعي املتابعني بهذه   أظهرت النتائج اتساًقا. 3

أكدته اختبارات الفروض؛ حيث ثبت وجود عالقة بني متابعة املبحوثني  األبعاد، وهو ما  
مع وارتفاع  أظهرت  للصفحة  كما  الدراسة،  لها  تطرقت  التي  البيئية  باألبعاد  رفتهم 

ما  يتفق مع  الصفحة، مما  متابعي  لدى  البيئي  الوعي  ارتفاع حجم  امليدانية  الدراسة 
البيئي لدى متابعي املنشورات البيئية  توصلت إليه الدراسات السابقة من ارتفاع الوعي

االجتماعي   التواصل  مواقع   (Ahmad, Juhdi & Awadz, 2010)على 
(Salem&Alanadoly, 2020)  (Han&Xu, 2020)  )  ،(قويدر،    )2012فتيحة

2017(.   
على .4 البيئة  ملنشورات  الزمني  التوزيع  يف  (املستمرة)  اجلدولة  أسلوب  الصفحة  تتبع 

التركيز مع  خالل    الصفحة،  من  الباحثة  رصدت  حيث  شهرًيا؛  معني  بيئي  بعد  على 
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وتتفق هذه النتيجة مع الدراسة التحليلية تركيز الصفحة شهرًيا على بعد بيئي معني،  
يف دراستهم لصفحة إحدى اجلمعيات غير الربحية (Ji et al., 2018) ما توصل إليه  

األ الصفحة  تناول  إلى  توصلت  بالصني؛ حيث  البيئة  البيئية من خالل يف مجال  بعاد 
  لتذكير باألبعاد األخرى.التركيز شهرًيا على بعد واحد وا

وقد .5 النص،  مع  املصورة  الفنية  القوالب  على  املنشورات  عرض  يف  الصفحة  تعتمد 
وّظفت الصفحة الفيديو مع املنشورات املتعلقة بكيفية احلفاظ على املوارد الطبيعية، 

الطاقة (ترشيد  املياه  -مثل  املتعلقة ترشيد  املوضوعات  مع  الصور  وّظفت  )، يف حني 
تلوث البحار)، وتتفق هذه النتيجة   -التنوع البيولوجي-الزراعة والتشجير  –ير  بـ(التدو

السابقة  التحليلية  الدراسات  إليه  توصلت  أن  سبق  ما  مع 
(Conte,Vitale,Vollero&Siano, 2018)    ،توظيف    )،2020(ذباح ويرجع 

الفن الفنية املصورة،الصفحات للقوالب  كما   ية املصورة إلى تفضيل اجلمهور للقوالب 
السابقة الدراسات  وأكدت   ,Conte, Vitale)  (Chaung& Chiu, 2020),  سبق 

Vollero& Siano, 2018)  ,(Khan,Wang, Ehsan, Nurunnabi& Hashmi, 2019)  

(Severo et al., 2019)  ،2012(فتيحة ( . 
ي وّظفتها الصفحة يف تناولها األبعاد البيئية املختلفة؛  اإلقناعية الت تنوعت االستماالت.6

االستماالتحيث   على  املوضوعات  بعض  تناول  يف  الصفحة  اإلقناعية   اعتمدت 
وقد  الشوارع،  نظافة  على  احلفاظ  يليها  التدوير،  موضوعات  ومنها  العاطفية، 

البي جتاه  للفرد  االجتماعية  (املسئولية  مثل  االستماالت  الصفحة  مع استخدمت  ئة) 
موضوع احلفاظ على نظافة الشوارع، يف حني وّظفت التجميل واملحاكاة يف موضوعي 

كم والتشجير،  والزراعة  مع التدوير  ضئيل  بشكل  التخويف  استماالت  استخدمت  ا 
 Ji et)املوضوعات املتعلقة بتلوث البحار، وتتفق تلك النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة  

al., 2018)   املنشو توظيف  املسئولية من  بالتحليل ألطر  الدراسة  تناولتها  التي  رات 
  االجتماعية يف تناول املوضوعات البيئية.

يف املنشورات التي تناولت البعد البيئي اخلاص باحلفاظ على    يف حني اعتمدت الصفحة
الطاقة   (ترشيد  موضوعات  ومنها  الطبيعية،  الطعام-املوارد  )  -ترشيد  املياه  ترشيد 

االستماالت   وجمعت  على  املنطقية،  واحلقائق  األدلة  تقدمي  مثل  العقلية،  اإلقناعية 
تناول يف  والعقلية  العاطفية  االستماالت  بني  أنها  الصفحة  إال  املوضوعات؛  لغالبية  ها 

حيث   البيولوجي،  التنوع  موضوع  يف  أكبر  بشكل  املشترك  األسلوب  على  اعتمدت 
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الطب التوازن  على  احلفاظ  جتاه  الفرد  مسئولية  مع خاطبت  احلية،  والكائنات  يعي 
 تقدمي أرقام وحقائق تدل على أهمية احلفاظ على الكائنات احلية من االنقراض. 

لنفعية التي وّظفتها الصفحة يف بلورة املوضوعات البيئية؛ حيث رّكزت تنوعت األطر ا.7
املوارد   على  احلفاظ  من  للفرد  املتحققة  الفردية  املنفعة  على  منشوراتها  بعض  يف 

، مثل الطاقة والطعام واملياه، يف حني استخدمت املنفعة العامة يف املنشورات  الطبيعية
الشوارع  نظافة  على  احلفاظ  تناولت  البيولوجي، التي  والتنوع  والتشجير،  والزراعة،   ،

وتلوث   احلراري،  االحتباس  مثل منشورات  النوعني،  املنشورات بني  وجمعت يف بعض 
  الهواء، واملياه.

تراتيجية االتصالية التفاعلية؛ حيث رصدت الباحثة ارتفاع حجم  وّظفت الصفحة اإلس.8
السريعة االستجابة  خالل  من  املتابعني  مع  الصفحة  على   تفاعل  والرد  للتعليقات، 

االستفسارات والشكاوى، كما حرصت الصفحة على تشجيع املتابعني على االشتراك  
استمارة تسجيل للراغبني يف   يف املبادرات التي تقوم بها وزارة البيئة، من خالل توفير 

من   التطوع؛ وهو  االتصال،  يف  التفاعل  إلستراتيجية  الصفحة  توظيف  يعكس  مما 
متيز االتصال البيئي عبر مواقع التواصل االجتماعي عن االتصاالت اخلصائص التي  

على  قدرة  لها  التفاعلية  اإلستراتيجية  أن  كما  التقليدية،  اإلعالم  وسائل  عبر  البيئية 
وأشار تدعيم   سبق  كما  املستدامة،  التنمية  نحو  االجتاه 

(Huang,Clarke,Heldsinger&Tian, 2019)    تختلف كما  دراستهم،  يف 
البيئة عن  االتص الربحية يف مجال  الدولة واملنظمات غير  التي تقوم بها  البيئية  االت 

ف نظيرتها يف املؤسسات الربحية؛ حيث تتسم االتصاالت البيئية غير الربحية بتوظي
التسويق   اتصاالت  تتسم  االتصاالت، يف حني  اجلمهور يف  اشتراك  وتشجيع  التفاعل 

املع باإلستراتيجية  للشركات  الواحد املستدام  االجتاه  ذات  لوماتية 
(Giacominin,Zala,Daredi&Mazzoleni, 2020) . 

إشراك  .9 يف  الصفحة  فاعلية  وامليدانية  التحليلية  الدراستني  من  كل  نتائج  أثبتت 
حددها املتاب التي  الثالثة  االشتراك  مستويات  خالل  من  البيئية،  االتصاالت  يف  عني 

(Muntinga et al., 2011)  الت) دراستهم  حيث  -املساهمة    -عرضيف  اإلنتاج)؛ 
املشاهدة  خالل  من  للصفحة  املتابعني  تفاعل  يف  كبيًرا  ارتفاًعا  النتائج  أظهرت 

األ املرتبة  يف  التعرض  وجاء  والتعليق،  خالل واإلعجاب  من  املساهمة  يليه  ولى، 
اإلعجاب والتعليق، ثم املشاركة من خالل وضع منشورات على الصفحة وصل عددها 

أو إنتاج مواد إعالمية، مثل الصور والفيديوهات وتطبيق هاتفي للصفحة    منشورًا،  97
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من أحد املتابعني، وتتسق هذه النتيجة مع ما سبق أن توصلت إليه الدراسات السابقة  
ا واإلنتاج  من  التعليق  عن  البيئية  االستدامة  مبنشورات  واإلعجاب  التعرض  رتفاع 

(Chaung&Chiu, 2020) متعددة ملشاركة املتابعني يف ، ورصدت الدراسة أشكاًال 
الصفحة تعكس جميعها ارتفاع االهتمام البيئي للمتابعني، مثل املشاركة باملعلومات عن  

املطروحة، وعرض مناذ البيئية  املتابعني  املشكالت  بعض  كما شارك  ج سلوكية جيدة، 
أهلية   مبادرات  وعرض  املشكالت،  لتلك  حلول  إيجاد  يف  واملساعدة  أفكار  بطرح 

مجتمع تط تكوين  يف  الصفحة  جناح  يعكس  مما  البيئية؛  االستدامة  لتحقيق  وعية 
الفكري   التقارب  إحداث  على  يساعد  اجلمهور  بني  التفاعل  على  قائم  إلكتروني 

بها مواقع والسلوكي بني  تتفرد  التي  املميزات  الذي يعد إحدى  املجتمع،   أعضاء هذا 
التقليدية  اإلعالم  وسائل  االجتماعي عن  توفر    التواصل  البيئية؛ حيث  االتصاالت  يف 

بيئة تفاعلية قائمة على إشراك اجلمهور وتفاعالته، مما ينتج عنه نشر القيم البيئية  
 .(Chwailkowska, 2019)وغرسها داخل املجتمع 

األكثر جذبًا  النفايات  وتدوير  الطبيعية  املوارد  على  باحلفاظ  املتعلقة  املوضوعات  وتعد 
باإل للمشاركة  وإهدار للجمهور  الطاقة  ملشكلة  بديلة  حلول  واقتراح  والتعليق،  عجاب 

النفايات وحتويلها ألعمال فنية، ويرجع اختالف  الطعام، ومناذج لكيفية إعادة تدوير 
ومستويات املتابعني    درجات  اهتمامات  الختالف  املختلفة  املوضوعات  جتاه  املشاركة 

اه األبعاد البيئية املختلفة، كما البيئية؛ حيث يتوقف حجم املشاركة على اهتماماتهم جت 
 . (Chaung&Chiu, 2020)سبق وأشار 

ممارسة .10 ارتفاع  إلى  وامليداني،  التحليلي  شقيها  خالل  من  الدراسة،  توصلت 
لالتص مع املبحوثني  الصفحة  منشورات  مشاركة  طريق  عن  اإللكتروني  الشفهي  ال 

الصفحة؛ حيث رصدت   بها  تتميز  التي  القوة  نقاط  إحدى  امليزة  تلك  وتعد  اآلخرين، 
انخف السابق  العلمي  للتراث  مسحها  خالل  من  املبحوثني  الباحثة  مشاركة  اض 

خاص  بشكل  والبيئة  املستدامة  التنمية  ملوضوعات 
(Conte,Vitale,Vollero&Siano, 2018)    ،السالم وعبد  ، )2019(حمدي 

قدرته   إلى  البيئية  املنشورات  نشر  يف  اإللكتروني  الشفهي  االتصال  أهمية  وترجع 
اإلقناعية على نشر السلوك البيئي السليم، وإقناع اآلخرين بتبني املمارسات واملنتجات  

  . (Salem&Alanadoly, 2020)الصديقة للبيئة 
يف نشر  صفحة “احتضر لألخضر” لقيمة الصفحة، وأهميتها  يرتفع إدراك متابعي  .11

للسياسات  املصري  اجلمهور  وتقبل  اجلمهور،  بني  التفاعل  وتشجيع  البيئي،  الوعي 
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البيئة،   الدولة يف إطار احلفاظ على  التي تضعها  النتيجة ما والتشريعات  تلك  وتؤيد 
ملتعمقة، من  من خالل املقابالت ا  (Chwailkowska, 2019)سبق أن توصل إليه  

التنمية للمستدامة ك القائمة على أهمية صفحات  وسيلة لبناء املجتمعات االفتراضية 
 التفاعل بني اجلماهير.

جنحت الصفحة يف تدعيم اجتاه املتابعني لها نحو البيئة ونحو املمارسات التي دعت  .12
نحو   الصفحة  متابعي  لدى  اإليجابية  االجتاهات  نسب  ارتفعت  حيث  الصفحة؛  لها 

للدراسا العامة  النتائج  موضح يف  هو  كما  من خالل  لبيئ،ة  الباحثة  كذلك رصدت  ة، 
استقراء تعليقات املتابعني للصفحة على دعمهم للسياسات واملمارسات التي تقوم بها  
وزارة البيئة ملعاجلة املشكالت البيئية، وهو ما أكدته نتيجة اختبار العالقة بني متابعة  

توسطة  هم نحو البيئة؛ حيث أظهرت وجود عالقة طردية ماملبحوثني للصفحة واجتاه 
 االجتاه بني املتغيرين. 

أظهرت نتائج الدراسة امليدانية ارتفاًعا يف حجم ممارسة متابعي صفحة “احتضر  .13
على  باحلفاظ  املتعلقة  السلوكيات  جاءت  وقد  للبيئة،  الصديقة  للسلوكيات  لألخضر” 

تلك السلوكيات، وأكدت الدراسة التحليلية    نظافة الشوارع وتدوير النفايات يف مقدمة
النتيجة؛ حيث ارتفعت نسبة التعليقات التي تعكس نية املبحوثني التباع السلوكيات   تلك

التي تدعو إليها الصفحة، وبالفعل جاءت النوايا السلوكية جتاه التدوير األعلى، يليها 
متابع حجم  بني  العالقة  اختبار  إلى  وبالرجوع  الطاقة،  للصفحة  ترشيد  املبحوثني  ة 

القة ضعيفة، مما يعني أن الصفحة ليس لها فاعلية قوية  والسلوك البيئي، جاءت الع
يف التأثير على السلوك؛ األمر الذي ميكن تفسيره يف ضوء ما سبق أن توصلت إليه 

 الدراسات السابقة،  
توصل   ضعيف    (Ho&So, 2017)حيث  تأثير  وجود  إلى  جتريبية  دراسة  خالل  من 

سلوكملجم تغيير  على  بالبيئة  اخلاصة  الفيسبوك  مما وعات  املجموعات،  متابعي  يات 
السلوك  على  مباشر  تأثير  لها  ليس  االجتماعي  التواصل  صفحات  متابعة  أن  يعني 
البيئي،  السلوك  على  تؤثر  وسيطة  وعوامل  متغيرات  وجود  إلى  يرجع  الذي  البيئي، 

القيمي النسق  منها  اإلعالم،  وسائل  متابعة  من    بخالف  املدركة  واملنفعة  للمجتمع 
 . (Akintunde, 2017, pp. 123-124)السلوك 

اشتراك .14 حجم  ملتغير  تأثير  وجود  للدراسة  اإلجرائي  النموذج  اختبار  نتائج  أثبتت 
اجتاه  تدعيم  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  البيئية  االتصاالت  يف  اجلمهور 

العال وجاءت  البيئية،  االستدامة  نحو  والثاني  اجلمهور  األول  املستويني  بني  قوية  قة 
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الثالث  لالشترا للمستوى  بالنسبة  القوة  متوسطة  وجاءت  واملساهمة)،  (التعرض  ك 
  (اإلنتاج).  

وحجم  .15 البيئية  االستدامة  نحو  املبحوثني  اجتاه  شدة  بني  عالقة  وجود  يثبت  لم 
ه الدراسة سلوكهم البيئي، وهي نتيجة مغايرة لنموذج تغيير السلوك الذي اعتمدت علي

 ,Ahmad, Juhdi & Awadz)ة مع دراسة  كإطار نظري، كما اختلفت هذه النتيج
، مما يعني أن العالقة    (Park & Yang, 2012)؛ إال أنها اتفقت مع دراسة  (2010

ومن قضية   مجتمع آلخر،  من  متغيرة  البيئية عالقة  والسلوك يف قضايا  االجتاه  بني 
 ألخرى. 

يعزز العالقة  مية متغير املعرفة البيئية كمتغير وسيط  أظهرت نتائج االختبارات أه.16
االجتاه  متغير  دور  يثبت  لم  البيئي، يف حني  وسلوكهم  للصفحة  املبحوثني  متابعة  بني 

 كعامل وسيط حلدوث العالقة بني حجم املتابعة وحجم السلوك. 
 اإلسهامات النظرية والعملية للدراسة:

ا .1 إليه  توصلت  أن  سبق  ما  الدراسة  السابقة  تستكمل   ,Xu & Han)لدراسات 
من تأثير متغير متابعة مواقع التواصل االجتماعي، باألخص الفيسبوك، يف    (2019

يف  اجلمهور  اشتراك  وتشجيع  البيئة،  مبشكالت  املصري  اجلمهور  وعي  رفع 
  االتصاالت البيئية.

عل .2 السلوك  تغيير  منوذج  الدراسة  من اختبرت  الفيسبوك  عبر  البيئي  االتصال  ى 
متغير    خالل أهمية  إلى  خالله  من  وتوصلت  الدراسة،  وضعته  إجرائي  منوذج 

نحو  اجلمهور  اجتاهات  تدعيم  على  البيئية  االتصاالت  يف  اجلمهور  اشتراك 
 االستدامة البيئية.  

قدمت الدراسة حتليًال شامًال لصفحة “احتضر لألخضر”، التي تعد أولى مبادرات   .3
ال التي تطلقها عبر مواقع  البيئة  إلى  وزارة  تواصل االجتماعي، وتوصلت من خالله 

القائمني على  بها، مما يساعد  والقصور  النجاح  وإبراز جوانب  املبادرة،  تلك  تقييم 
 تخطيط املبادرات املثيلة يف االستفادة مبا توصلت إليه الدراسة من نتائج.

 توصيات الدراسة النظرية والعملية: 
  والتطبيقية، جنملها يف اآلتي:  ت الدراسة مبجموعة من التوصيات النظريةخرج

التواصل االجتماعي  .1 التركيز على دور مواقع  البيئي إلى  حتتاج دراسات االتصال 
التعمق   يف  يساعد  الذي  التجريبي  املنهج  خالل  من  البيئي،  السلوك  نشر  يف 

  .(Ho&So, 2017)والوصول إلى نتائج دقيقة، مثل الدراسة التي أجراها 
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يف .2 البيئة  دراسات  زالت  النظرية  ما  للنماذج  اختبار  إعادة  إلى  بحاجة  مصر   
ضوء   يف  احلالية املطروحة  الدراسة  إليها  توصلت  التي  الوسيطة،  املتغيرات 

توصلت   أن  سبق  التي  واملتغيرات  البيئية)  االتصاالت  يف  اجلمهور  (اشتراك 
على   تأثيرها  إلى  السابقة  مثل الدراسات  البيئي،  للسلوك  اجلمهور  تبني 

 النسق القيمي). -املنافع املدركة -لبيئي(االنغماس ا
غير   .3 املنظمات  يف  البيئية  االتصاالت  تخطيط  على  القائمني  الدراسة  توصي 

البيئية، من   الربحية والربحية بضرورة االهتمام بإشراك اجلمهور يف االتصاالت 
ومجموعات   صفحات  إنشاء  مواقع  خالل  لتشجيع  عبر  االجتماعي  التواصل 

اجلمهو  بني  املجتمع  التفاعل  السلوكي يف  التغير  كوسيلة إلحداث  واستخدامها  ر، 
 املصري. 
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  مالحق الدراسة:
  أوًال: إجراءات الدراسة االستطالعية التحليلية:

للدراسة: الزمني  أغسطس   التوقيت  بشهر  حتليلية  استطالعية  دراسة  الباحثة  أجرت 

  م. 2020

  ء باملالحظة. : التحليل الكيفي واالستقرااملنهج املستخدم يف التحليل

  املكانية والزمانية، وقد شملت الدراسة اآلتي: : اختيار عينة الدراسة  الهدف من الدراسة

يوتيوب) -انستجرام-فيسبوك- إجراء مسح شامل ملواقع التواصل االجتماعي (تويتر .1

  للبحث عن الصفحات واملجموعات الرسمية التي تتناول قضايا البيئة. 

والتعليقا .2 املتابعة  حجم  على  حتليل  بالبيئة  املتعلقة  املنشورات  على  وردت  التي  ت 

 ع التواصل االجتماعي للتعرف على استجابة اجلمهور نحوها. مواق

 وتوصلت الباحثة إلى اآلتي: 

لم ترصد الباحثة صفحات أو حسابات رسمية ملبادرات توعوية أطلقتها وزارة البيئة  .1

  سوى صفحة “احتضر لألخضر” على موقع الفيسبوك.

ال .2 موقع  رصدت  على  رسمية  غير  وصفحات  مجموعات  وجود  الفيسبوك  باحثة 

مسمى   حتت  مجموعة  مثل  املصري،  اجلمهور  من  تطوعية  توعوية  كمبادرات 

 “احتضر لألخضر” جاءت يف إطار اجلهود التطوعية لدعم املبادرة الرسمية.

“احتضر لألخضر”،  .3 املصري لصفحة  من اجلمهور  مرتفعة  متابعة  الباحثة  رصدت 

رص عكما  مما  الصفحة؛  على  كبيرين  واشتراك  تفاعل  حجم  اهتمام دت  كس 

 اجلمهور املصري بقضايا البيئة.

 ثانًيا:إجراءات الدراسة االستطالعية امليدانية:

  **إجراءات الدراسة االستطالعية امليدانية:
  م.2020التوقيت الزمني للدراسة: أغسطس

بالتطبيق  املتاحة  العينة  استخدام  مت  الدراسة:  متابعي   50على    عينة  من  مفردة 

  لألخضر”.صفحة “احتضر 

صفحة   عبر  إرسالها  مت  إلكترونية  استقصاء  استمارة  االستطالعية:  الدراسة  أداة 

  الفيسبوك.
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مقاييس  واختبار  للصفحة  املبحوثني  متابعة  حجم  حتديد  الدراسة:  من  الهدف 

  اشتملت على املحاور اآلتية:الدراسة، وقد 

  للصفحة.  حجم متابعة املبحوثني -

  شكالت البيئية التي تعاني منها مصر. حجم وعي متابعي الصفحة بامل -

  اجتاهات متابعي الصفحة نحو االستدامة البيئية. -

  حجم ممارساتهم للسلوكيات البيئية الصحيحة.  -

  نتائج الدراسة االستطالعية: 
  توصلت الدراسة االستطالعية إلى ما يأتي:  

  أشهر.  6لصفحة "احتضر ألخضر" مرتفًعا، تعدى  جاء حجم متابعة املبحوثني-1

مت التأكد من سهولة إجابة املبحوثني على مقاييس الدراسة واستيعابهم للعبارات،   -2

%، وبلغت نسبة 90%، واالجتاه اإليجابي نحو البيئة  85وجاءت نسبة الوعي للمتابعني  

 %.87ممارساتهم للسلوكيات البيئية الصحيحة  
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