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   الملخص:

صحاوصقم  صيببوسيمل صتتهاف صحب ث سصا  ما  صتتاموا صح ةبمل صحعلايمل صحاامريل تلم  
اممممممي صاتسمممممموع صحاعلو مممممموس تممممممي حلكمممممموصسا صحا  يممممممل صحعوحايممممممل   مممممم   رص مممممم   وامممممموس 

، شإحمممم  صحتعممممرف تلمممم  ص ت وامممموس  تامممموا، شت ايمممما اشصامممم  امممم ص ص ت2019صأل مممموزش  
صحاعرفيل شصحو اصنيل شصحسلوكيل حل ةبمل صحعلايمل  ن مو تة يمل صحاوصقم  صيببوسيمل حة ميل 
صحاسصتل، ش عرال تة مياها حاوتليمل ام ل صحاوصقم  امي تة يمل صحكموصسا صحا  يمل، شصحتوصم  

أاصع  صح  ت وصر ا ل صحاوتليل. صتتاا صحب مث تلم   م هل صحاسمع صيت  مي، شش م 
 اممراع  ممي صح ةبممل صحعلايممل صحااممريل، ش ممي  126ص تممتايو  صيحكترشنممي حع  ممل قوص هممو 

نتمممو ل صحب ممممث  تاممموشس اس مممموس صتتاممموا صحاب ممممو  ي تلممم  تة يممممل صحاوصقممم  صيببوسيممممل 
  %   32,5باس ممممل  توتمممم ل ش %   47,6  ممممث صتتامممماح رص مممم   وامممموس صأل مممموزش   

س  وقمم  صح ممو   تل هممو  % 19,8باس ممل   ةا ممل،  ب  اممو صتتامما  باس ممل كا ممرع. تامماع
صحسمموا  قو اممل صحاوصقمم  صيببوسيممل صحتممي صتتامماس تل هممو صحاب و ممو ، شصتممت وص  صحاوصقمم  

تربممي تلمم  صحارصامم   24صيببوسيممل صحعوحايممل   مم  بممي بممي تممي شتممي       شارنسممو 
صحاتةا ممل حمما  ت  ممل صحاسصتممل، شأ  أامما اشصامم  ص تتامموا كونمما تا مم  صحتة يممل اوحاوسيممل 

 ممي صحاب ممو  ي ، اوي مموال  حمم  ت وتمم    % 84,1صحت ممايث صحاسممتار شاممو  ممو قممرسلش 
صحاب مو  ي. أ اتما صح تمو ل تما  ش موا ت قمل   مرشف  طايعمل صحوتم لل شصحا تمو   م 

صستبوطيممممل بمممم ي اس ممممل صتتامممموا صحاب ممممو  ي تلمممم  صحاوصقمممم  صيببوسيممممل شبمممم ي صت وامممموتها 
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ب  امو  اما ش موا ت قمل صستبوطيمل صتل، صحاعرفيه شصحو اصنيل شصحسلوكيل ن و ق يل صحاس 
ب ي تة يا صحاب مو  ي حاما  وماوحيل تة يمل صحاوصقم  صيببوسيمل ألاعموا كوس مل صأل موزش  
شبمم ي  سممتو  صحتمم   رصس صحو اصنيممل شصحسمملوكيل، كاممو  امما ش مموا ت قممل صستبوطيممل بمم ي 

 شصحو ماصني،تة يا صحاب و  ي حاقل  تة يل صحاوصق  صيببوسيل شب ي ص ت موا ي صحاعرامي 
ااممممو صت ممممع ش مممموا ت قممممل صستبوطيممممل بمممم ي تة مممميا صحاب ممممو  ي حامممما  اوتليممممل صحاوصقمممم  
صيببوسيممممل اممممي  اصسع صحكمممموصسا صحا  يممممل أ  مممموا تة يممممل  رص مممم   وامممموس صأل مممموزش  شبمممم ي 
 سممتو  صحتمم   رصس صحسمملوكيل، شتوصمملا صحاسصتممل  حمم  أ  أامما ت وصممر اوتليممل صحاوصقمم  

ا  يمممل امممي صح ممماوحيل شصحاقمممل شصحاو مممو يل شصحتممموصز  صيببوسيمممل امممي تة يمممل حكممموصسا صح
 صحو ياي شإاصسع صحكوسصا. 

: صحاوصقم  صيببوسيمل، صح ةبمل، صحكموصسا صحا  يمل، صأل موزش ، صيتم   الكلمات المفتاحية
 صحا  ي، صحتة يل صيببوسيل.
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Abstract: 

The research aimed at recognizing to what extent the Egyptian 

scientific elite depended on news websites in acquiring news 

and information about global environmental disasters such as 

Amazon wildfires, and determining the motivation of this 

dependency. It also aimed at knowing the most important news 

websites that are used in this regard, and the trends of the 

scientific elite towards the websites’ coverage of Amazon 

Wildfires and their assessment of the effectiveness of news 

sites coverage of environmental disasters by applying to the 

Amazon fires. And the study targeted reaching to the 

effectiveness elements of the coverage of the news websites. 

The approach of media Survey is used, and an electronic 

questionnaire for a sample of 126 individuals from the 

Egyptian scientific elite was employed.  Results of the 

research unveiled the variation of the elite’s degrees of 

dependency on news websites' coverage of the Amazon forest 

fires. As 47.6%  the sample depended moderately and 32.5%  

at a low degree, while only 19.8%  depended on it to a large 

degree. Elyoum elsabi website came on top of the news sites 

list the Egyptian scientific elite relied on in following up 

coverage, BBC and CNN(Arabic and English) and France 24 

occupied advanced positions in the dependency of the 

respondents. That the most important motives for dependency 

was that the coverage of these sites is immediate and 

constantly updated, which was decided by 84,1%  of the 
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respondents, in addition to being commensurate with the 

circumstances and time  of the respondents, The study proved 

that there is no associative relationship between the 

dependency degree of the respondents and their cognitive, 

emotional, and behavioral attitudes towards the issue of the 

study, while it has been proven that there is associative 

relationship  between the respondents assessment of the 

comprehensiveness of the coverage and their cognitive and 

emotional attitudes, The effectiveness elements of news 

websites coverage were comprehensiveness, accuracy, 

objectivity, balance and disaster management, 

Keywords: News websites, Elite, Environmental Disasters, 

Amazon, Environmental Information, News coverage. 
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 :مقدمة 

يسمممل ا يممموع صحب مممر، شيت صيممما ص اتامممو  س  تعتامممر صحة مممويو صحا  يمممل  مممي صحة مممويو صحا  
اوحع قممل بممم ي صيتمم   شصحا  مممل امممي  مم  ت صيممما ص اتامممو  صحعمموحاي ا ممم و  صحا  مممل 

ن مموا صألس  أت امم  صحعايمما  ممي صألطممرصف اممي  ايمم  ش  ممت تهو صحتممي اوتمما 
صحمممم ل  علهممممو  و ممممرع اممممي ، بوطهممممو ا ايمممم    ممممو س صح يمممموع صأل ممممر ست نظممممرص  

تموصا تما  ارصاامو  اموحااتارصس شص تاو يموس أش أحةما  صحاشحيمل شصحا وام صحع قوس 
 .اظ حهو تل  او ش صحةاا شصحا تايوس صحاشحيل

اي صيت       لصحةوص اايلألصسا صحا  يل  ي صحاو وتوس  صس صشتعتار صحكو 
حلتعممرف تلمم    صحاوسيمملل يببوسيممصتتو ممه  ح هممو كواممل شتممو   صيتمم   اوحتة يممل 

 ممممي بسممممو ر ا ممممريه ش  وايممممل شب  يممممل   ليممممل  ش ممممو يمممم  ا ت همممموأاعمممموا صحكوس ممممل 
و مممم   عهممممو  ممممي قامممم  صألطممممرصف تيفيممممل  اصستهممممو شصحتعصحتو يممممل بهممممو شبش  ،شتوحايممممل
صحسمممم  وسيواوس صحاسممممتةاليل حلتعممممواي  ممممي م وساممممو شحلوقويممممل  ممممي طممممر  ، ش صحاوتلممممل
و  وامموس صأل مموزش  صحاسمماوع  ع  س ممل ش  همم– شتعتاممر  رص مم  صحةوامموس .تكرصساممو

اممممموحتة ر صحا ممممموبي تلممممم    ستبوطهمممممو   مممممي أب مممممر صحة مممممويو صحا  يمممممل -صألس  
اممي تة ممر  بمم  ياتمما ح تسمما  ،صألس  صحمم ل   يتوقمم  أ ممرل ت مما أ ممواي صح رص مم 

صنةامو  ، ش شت صيما  اموف صحاسم  وس صحاو يمل ، شصستاوع  رصستهمو،صألس   وخ 
ا س  مموني أاسمم ا صحكربممو   اممو يسمما  صحك  ممر تامموع  عممس  عمما س صألاسمم  ي شص

ش امو  ومف فيمه أ   . ي صآل وس صحسلايل تل  ص ل صينسو  شصح  وص  شصح بوس
تممممياو صح ةبممممل    مممم  صاتاممممو  صح ةمممم  صحاةتلاممممل،  شكوصس هممممو اوتمممما حا  مممملق ممممويو ص

ب مموسع  -ا تمما  ممو أشت مما  ممي تلمما شاسصيممل –صحتممي تعممي صحعلايممل صحاتةااممل 
 ي ياسمممتةالي شتلممم  صحاسمممتو صحا  يمممل تلممم  صحاممما  صح ممموحي شصحصحة مممويو شصحكممموصسا 

اممي   مميل صحتة ممر صحا مموبيةاممي  طمموس ص اتاممو  صحعمموحاي اش  ،صحا لممي شصحعمموحاي
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شكمو   مي أبرزامو شأا رامو  ظموع  ، مرس ق ميل  رص م  صحةواموسأ  صألب مرع صآلشنل
 ةممموشف صحتمممي أ ممموسس ،  رص ممم   واممموس صأل ممموزش  اوحت ممموشال ص ت  مممي صحات ممم  

  . يوع تل  صألس صحشصلا  ح   ا تهايا  عاا ر 

شإ ص كممو  صحمماشس صيت  ممي حكواممل شتممو   صيتمم   اممي  عوح ممل صحكمموصسا صحا  يممل 
اإ    ل  صحتة يل صيببوسيل حتلف صحكوصسا  مي قام  صحاوصقم   ، ل و     لبو  يعا 

 ،اي     و ل صح اوا ر صحات صياع حألببوس صحاوسيل صيببوسيل يعا أا ر  ح و و  
شصحتممي  ،اممي  مموا صي تونمموس صيت  يممل صحهو لممل صحتممي تتاتمم  بهممو تلممف صحاوصقمم ش 

  .صاتساتهو  ي صي تونوس  صحتي تتي هو وبتل صينترنا شباو اهو صحاةتلال

اممإ  تممهو  صح ةمما تتمموصح  تلمم  صيتمم    ،شس مما ص اتاممو  صحعمموحاي اة ممويو صحا  ممل
ارصا  شتا   ،تايل اي ت وشحهووحاو بش  ،اوحتةا ر اي  عوح ل ق ويو صحا  ل صتهو و  

شامي صحوقمما  صتممه يعمموني صح اهموس صحعربممي  ممي  ممع   و،صحاسمو وس صحكوفيممل حهمم
صحمموتي صحا  ممي  اممو يامموقا  ممي   ممت ته صحا  يممل شي ممع   ممي قاصستممه تلمم  اممي 

ش موا اوي وال  ح    وتا شبوح ظر  ح  أز وس صحا  ل شكوصس هو،      صحتعو  
شتو يممه صح همموا صحب  يمممل  ي،ن ممر صحمموتي صحا  مم بهممو نةبممل تلايممل  تا مم ع   ممو   

  رصا اسصتل  ي اس، شصحةرصسصس صياصسيل حةا ل صحة ويو صحا  يل صحا ليل شصحعوحايل
ن مممو اوتليمممل تة يمممل صحاوصقممم   صحعلايمممل صحاامممريل صت واممموس صح ةبممملتلايمممل  ممموال 

س صيببوسيل حلكوصسا صحا  يل  صس صآل وس صحعوحايل اع اع صحاا       رص    واو
 .صأل وزش  

 مشكلة الدراسة:

ا شت صي ممممم ، تمممممتارصس ت مممممو ي   ممممما  سمممممتةا ي شتمممممو   صيتممممم   صح ايممممماع نظمممممرص  
حل اوال تل  صألببوس اي توحا تري  صحتة ر تل  صحاوصق  صيببوسيل  ص تتاوا

شب  ل تتسوسع شت رع كوصس هو شتهايااو حكوال أوتوال صح يوع تل   ، ت اا صألببوس
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 حمم   تواعممل أببمموس تلممف صأل مماصا صحا  يممل شتبعوتهممو اممي  ا صح و مملصألس ، شت صي مم
  مممموا شتممممو    ت  يممممل تتا مممم  اوحاوسيممممل شصحاوصابممممل صحل ظيممممل حأل مممماصا، شاممممي

امممممممي ص تمممممممت وص  تلممممممم  أتممممممماصا  صحاوصقممممممم  صيببوسيممممممملبممممممم ي  صح ممممممماياع صحا واسمممممممل
تة ميا شتو   صيت   تل  صح اهموس، ش  ت   ر حاسصتوس صحاستةا  ي، شصتتكاو   

ليل ا ل صحوتو   اي تة يل صأل اصا صح ةال صحارتب ل ا يوع صحب ر أاعوا اوت
  مممم  صحكمممموصسا صحا  يممممل  صس صألصمممماصا شصآل مممموس صحعوحايممممل   مممم   رص مممم   وامممموس 

 تا م ع   مو  بهمو ص طم ع ش وا نةبل تلايل  امريل شص يمل ش صأل وزش ، شاي 
   عمممه تلممم  كممم   مممو يمممرتبب اوحاممم ل شصحا  مممل   ليمممو  شتوحايمممو  ش وصااتمممه شصحتاوتممم

تت ماا ، امي  موا  ايم   مو تما  ل صحا  ل شصح اوظ تل همو ش اويتهموبهاف ت اي
تلممي  صحااممريل صحعلايممل  ممتلل صحاسصتممل اممي صحتعممرف تلمم   مما  صتتامموا صح ةبممل 

  وامممموس  رص مممم ب  يممممل توحايممممل اممممي  كوس مممملحاتواعممممل تة يممممل  صيببوسيمممملصحاوصقمممم  
ش عراممممل ، 2019أاتمممموبرتممممرع  ممممي يوح ممممو  حمممم  ااممممي صح صحتممممي  مممما ا ،صأل مممموزش  
، ت  مممل صحاسصتممملهممم ص ص تتاممموا تلممم  صحاعرفيمممل شصحو اصنيمممل شصحسممملوكيل ح صحتممم   رصس

 .ل ا ل صحتة يلحاوتلي تة يا ت  ل صحاسصتلصحتعرف تل  ش 
 تت ع أاايل صحاسصتل اي  وا ص تتبوسصس صآلتيل:  أهمية الدراسة :

 ، شأ  ه صينسو  شص ته ع صحكوصسا صحا  يل  شتهايااو ح يوعب وس  -1
شتوحايمممل تممم   ر تلمممف صحكممموصسا شت ممموشز  ةوطرامممو ح ممماشا  وصقعهمممو 
صح ةرصفيمممممل شص تممممماصا م وسامممممو حت ممممما   وصنممممم  صحكمممممرع صألس ممممميل  امممممو 

 ممممممي صح صشيممممممل  ش ممممممايرع اوحاسصتمممممملا يمممممموع صحب ممممممر  رتب ممممممل  همممممموي عل
 .صيت  يل

 ح مممممهرتهو نظمممممرص   صأل ممممموزش    واممممموس ح رص ممممم  صيت  يمممممل صألاايمممممل -2
 تيوتميل شصمرصتوس  وصقم   مي صمو اهو شحامو  رص ةهو، ش ةو ل
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 اوقما  ا م ع  ببوسيمل بتة يمل ت ظم   علتهمو توحايمل أاعموال شساشا
 صحتممممي  اريقيممممو  وامممموس  رص مممم    هممممو أبممممر   ب  يممممل امممموصسا تة يممممل
 . عهو ت ص  ا

 شصحاوصق  صيببوسيمل صيحكترشني شصيت   تو ل صيت   اشس أاايل -3
 اممم ص يممملش  و  ق مممويواو شت ل ممم  صحا  مممل وممم و    تواعمممل امممي بوصمممل
 صحالةمموع شصحاسمم وحيل ،صحا  يممل شصحكمموصسا ش صألز مموس  اصسع اممي صحمماشس
 اممممي ت ايمممماص   صيببوسيممممل شصحامممم وال تاو ممممو صيتمممم   تمممموت  تلمممم 

 ،شصحا تاعممممموس صألامممممرصا تو يمممممل بهممممماف صحا  يمممممل صأل ممممماصا تة يمممممل
  او مو   صحا  مل   مت س  م  صحاعموال حلتعو م  صحةمرصس صم وع شت ا  

 .ح عوعص ش رشصس صحب ر  يوع تل 

 اعمماص   ي ممي  صحعلايممل صح ةبممل مسصا صتتةامموا تلمم  صحاسصتممل ترك مم  -4
 ش ةممواي تلاممي ن ممل  ممي صحعلايمل صح ةبممل اممه تتا مم  حاممو ألاا تهمو 

 امممي صيببوسيمممل صحاوصقممم  اوتليمممل ألاعممموا صحممماق   صحتة ممميا  مممي ياتممم ها
 .صحا  يل صح  و   تة يل

 اممموح نظمممرص   صحا  مممي صيتممم     ممموال امممي صيت  يمممل صحب ممموا أاايمممل -5
 تلم  حت   رامو شاسصتمل صيت  يمل حل هموا تة ميا  مي تةايامه يات هو

 ت وشال اي شاوتل تهو أاص هو شت س ي حت ويراو ش ةتر وس صح اهوس
 .صحا  ل ق ويو

 شصحا  مل صيتم   بم ي تمربب صحتي صألاوايايل شصحب وا صحاسصتوس قلل -6
 ش ممممممه تلمممممم  صحا  يممممممل شصحكمممممموصسا صيتمممممم   شبمممممم ي تو ممممممل، ااممممممال

 صحا موط   مي صحك  مر امي صحا  يل صألش وع ترال  اس   صحةاوص
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 امم ل شتمم تي  مماش هو، أ ممواي بمموس  م مموسل ص تمماس ترايممو   صحعمموحا اممي
 .صحب  يل صحا  ةل ا ل تل  صح وا تسليب حتع ا صحاسصتل

 تهاف صحاسصتل  ح : أهداف الدراسة :

حاوصقمممم  تلمممم  تة يممممل ص صح ةبممممل صحعلايممممل صحااممممريل  مممما  صتتاممممواسصمممما  -1
 اشصامم شت ايمما ،  رص مم   واموس صأل مموزش   حكوس ممل صيببوسيمملصيحكترشنيمل 

 .ص تتاواا ص 

 صح ةبمل  اهموس تل همو صتتاما صحتم  صيببوسيمل صحاوصق  أااصحتعرف تل   -2
 صأل موزش  ش  واموس  رص م  تي  علو وس تل  صح اوال ا   صحعلايل
 .ص تتاوا ا ص اس وس

 مموزش  صحتمم   رص مم   وامموس صألل صحة ممويو صحارتب ممل اتوس مم أامما صحتعممرف -3
تلمم  تا ممي س صح ةبمممل ، ش صحاوصقمم  صيببوسيممل تواعهممو صحاب و ممو  تلمم 

  همممو ب حهممممو  قممما اصحعلايمممل فيامممو يتعلمممم  اوألومممتوال صحاممم فيل صحتممممي 
 .تة يل صحاوصق  حلكوصسا صحا  يل

صحتعرف تل  صت واوس صح ةبل صحعلايل ااتونوتهو )صحاعراي/ صحو اصني/  -4
 .كترشنيل ح رص    واوس صأل وزش  صحسلوكي( ن و  عوح ل صحاوصق  صيح

 عرامممممل تة ممممميا صح ةبمممممل صحعلايمممممل  حاوتليمممممل صحاوصقممممم  صيببوسيمممممل صحعربيمممممل  -5
 رص مم  صأل مموزش   ممي   ممث ومماوحيل صحتة يممل ، ة يممل شصأل  ايممل اممي ت

شصحاقممممل، شصحاو مممممو يل ، شصحتمممموصز  صحمممممو ياي، شاوتليممممل  اصسع صحكممممموصسا 
 .صحا  يل

  شباو امممهو صحاياو رصفيمممل  لصح ةبمممل صحعلايممم  عرامممل صحع قمممل بممم ي نممموع -6
 .صحاسصتل ل عوح ل صحاوصق   صيببوسيل حة يصت واوتهو ن و ب ي ش 
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امي  عوح مل صحكموصسا  صيببوسيملاوتليل صحاوصقم   ت وصرح   صحتوص    -7
  ببوسيلب ي ص تتاوا تل  صحاوصق  صي ي ب ال  ت ل   صحع قل  صحا  يل

 ا رص ممم  صأل ممموزش  صحاتعلةمممل اممي صح اممموال تلممم  صألببممموس شصحاعلو ممموس 
 .شب ي صت واوس صح ةبل صحعلايل

 تساؤالت الدراسة:

اممي  حاوصقمم  صيببوسيمملتلمم  ص صح ةبممل صحعلايممل صحااممريل  مما  صتتامموا ممو  -1
ح تتامممموا عهمممما  ممممو اشصاش  ؟صأل مممموزش   وامممموس  رص مممم   تة يممممل  تواعممممل 

  ؟تل هو

صحاوصقمم  صيببوسيممل صحتمم  صتتامما تل هممو  اهمموس صح ةبممل صحعلايممل  أامما  ممو  -2
صح امممموال تلمممم   علو مممموس تممممي  رص مممم   وامممموس صأل مممموزش ؟ ش ممممو امممم  
 ا ص ص تتاوا؟ وساس 

 رص    واوس صأل وزش  صحت  ت وشحتهو ل صحة ويو صحارتب ل اتوس  أاا  و -3
 ؟  وسك ي اي ص تتايو  واوس صحاشاةو يصحاوصق  صيببوسيل 

 أ  مموا صحاامريل صحعلايمل صح ةبمل ا ملتهو صحتممي صحام فيل صحا مو   أاما  مو -4
  صيببوسيل؟ صحاوصق  تل  صأل وزش   ح رص   صيببوسيل حلتة يل اعتهو تو

حممما  صحات ةةمممل  مممو  سمممتو  صحتممم   رصس صحاعرفيمممل شصحو اصنيمممل شصحسممملوكيل   -5
حة مممميل  رص مممم  صحاوصقمممم  صيببوسيممممل تة يممممل  ممممي  تممممواعتها حصحاب ممممو  ي 

  واوس صأل وزش  ؟

 صيببوسيممملصحاوصقممم   تة يمممل حاوتليمممل  ةبمممل صحعلايمممل صحاامممريلصحتة يا  مممو -6
   رص   صأل وزش  ؟صحا  يل  ي ب ال  تواعتها تة  تهو ح حلكوصسا
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صيببوسيممل حلكمموصسا صح ايكيممل كاممو صحاوصقمم  تة يممل  ممو ت وصممر اوتليممل  -7
 تعتسهو   واوس صحاب و  ي؟

 صآلتيه: ليصحر يس صحارش   ح  صبتبوس لصحاسصت تعا فروض الدراسة : 

اممي اس ممل ص تتامموا تلمم   بمم ي صحاب ممو  ي   اممو يو  تو مما اممرشل اصحممل  -1
 صحاوصقممم  صيببوسيمممل امممي  تواعمممل تة يمممل  رص ممم   واممموس صأل ممموزش  شاةمممو  

نمموع -صحتةامم  -صحااامم  -صحعاممر –حلاتة ممرصس صحاياو رصفيممل )صح مموع 
 .(صح ةبل

ل شصحو اصنيمممممل صحاعرفيممممم وسص ت واممممم امممممي   امممممو يو   اصحمممممل امممممرشل  تو ممممما -2
 اي صيببوسيل ق صحاوص تل  ص تتاوا تي لصح وت  حلاب و  ي شصحسلوكيل

 .صحاياو رصفيل حلاتة رصس تبعو   صأل وزش    واوس  رص   تة يل  تواعل

 صيببوسيل صحاوصق اس ل ص تتاوا تل  ب ي    او يو  تو ا ت قل اصحل  -3
 لصحاعرفيم وسص ت وامشبم ي  صأل موزش    واوس  رص   تة يل  تواعل اي

  .ل شصحسلوكيلصحو اصنيش 

 صحاب ممممو  ي تة مممميابمممم ي  حممممل   اممممو يل صس ا  صستبوطيممممل ت قممممل تو مممما -4
 ألاعمممممموا صحكوس ممممممل صحا  يممممممل شبمممممم ي صيببوسيممممممل صحاوصقمممممم  تة يممممممل ح مممممماوحيل

 .ل شصحو اصنيل شصحسلوكيلصحاعرفي وتهات واص

 حاقمل صحاب مو  ي تة ميا بم ي   او يل ا حل  صس صستبوطيل ت قل تو ا -5
 .شصحسلوكيل نيلصل شصحو اصحاعرفي وتهات واص شب ي صيببوسيل صحاوصق  تة يل

 صحاب ممممو  ي تة مممميا بمممم ي   اممممو يل ا حممممل  صس صستبوطيممممل ت قممممل تو مممما -6
ل شصحو اصنيمل صحاعرفيم وتهات وامص شبم ي صيببوسيمل صحاوصق  تة يلحاو و يل 

 .شصحسلوكيل
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 صحاب ممممو  ي تة مممميا بمممم ي   اممممو يل ا حممممل  صس صستبوطيممممل ت قممممل تو مممما -7
ل صحاعرفيمم وتهات واممص شبمم ي صيببوسيممل صحاوصقمم  تة يممل صحممو ياي اممي لتمموصز  ح

 .شصحو اصنيل شصحسلوكيل

 صحاب ممممو  ي تة مممميا بمممم ي   اممممو يل ا حممممل  صس صستبوطيممممل ت قممممل تو مممما -8
 هاوتت واممممممص شبمممممم ي حاوتليممممممل  اصسع صحاوصقمممممم  صيببوسيممممممل حلكوس ممممممل صحا  يممممممل

 .ل شصحو اصنيل شصحسلوكيلصحاعرفي

 ممموا شي مماس  ت ممما كممم  امممر  س ممميض تممماا  ممي صحامممرش  صحار يمممل يمممتا بيونهمممو أ 
 .تر  نتو ل صبتبوسصس صحارش 
 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

 ممم هل صحاسمممع حاسصتممموس صحوصمممفيل ، شصتتاممماس تلممم  ت تامممي صحاسصتمممل  حممم  ا مممل ص
 ممممي  صحااممممريل امممموحت ا   تلمممم  ت  ممممل  ممممي صح ةبممممل صحعلايممممل ،صحا مممماصني صحكاممممي

 رص مم   وامموس ي ااتواعممل صحة ممويو صحا  يممل ش  سمتةا ي وممبتل ص نترنمما شصحاهتامم 
،  تمم  ياتممي صح امموال تلمم  بيونمموس   ممااع تمموار أشصممواو  اوحت ايمما أل مموزش  ص

 .اايل ا يةل حلظوارع     صحاسصتل
 الدراسة: مجتمع

تةا ي وممبتل صحاعلو مموس صحاشحيممل يتا مم  اممي صح ةبممل صحعلايممل صحااممريل  ممي  سمم 
 .، ش ستةا ي صحاوصق  صيببوسيه ت اياص  نترنا( )

 مبررات اختيار مجتمع البحث:

حوقممممموع ق مممممويو صحا  مممممل امممممي صمممممايا تيممممموس صح ةبمممممل صحعلايمممممل صحاتةاامممممل صب تممممما
  مث صحعام  شصحتةام  شصح ةوامل صحعلايمل   تةااها شصاتاو ها ا تا طايعمل

يعمممماش  أا ممممر صحا مممموس تامممموت    مممم  صحة ممممويو صحعلايممممل شصحامممم يل شصحا  يممممل تلمممم  
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س تل  صحاماا كونها ي الو  أ   بهو  يو  ش ش سو ت ي صحا ليل شصحاشحيل شصألا ر صح
 اممو ي علهمما أقمماس تلمم  تة مميا  ،عامم   عظاهمما اممي   وصمم   يوايمملصحعلايممل شي

كامو أ  صقتمرصع صح ةبمل صحعلايمل  مي  ،اوتليل صحتة يمل صيببوسيمل حلكموصسا صحا  يمل
 رصامممم  صمممم   صحةممممرصس صحب  ممممي شصياصسل اممممي صحتةاامممموس صحارتب ممممل اوحامممم ل 

صألا ممموا   رصاامممإر فمممياي  ممموحها تممموصا اوحتو يمممل أش شصحا  مممل ياتممم ها  مممي صحتممم   
،  اممممو ي عمممم  اسصتممممل تمممم   ر صتتامممموااا تلمممم  صحاوصقمممم  شصحتو يممممه  ح همممموأصحعلايممممل 

 .صيببوسيل اي تة يل صحكوصسا صحا  يل  ايرص  اوحاسصتل

 إجراءات الدراسة  الميدانية:

 صتتامماس صحاسصتممل تلمم  أاصع ص تتةامموا :أسثثلوج جمثثع البيانثثاتأداة البحثثث و 
 .شت ايةه تل  ت  ل صحاسصتل ني ي ب ال تاايا صتتايو   حكترش 

تما توزيم  ص تمتاوسع تلم  ت  مل  مي صح ةبمل صحعلايمل  عينة الدراسثة الميدانيثة :
 ،ش و عممممممل صألزاممممممر ،صحااممممممريل و عمممممموس صحصحااممممممريل  ممممممي صألامممممموايا  ي  ممممممي 

  يممل   مم  صحاركمم  صحةممو ي حلب مموا، شبعمما صحارصامم  صحب ،صحةوصمملصح و عمموس ش 
ي اعما شل صحا وص  صياصسيمل صحقيوايمل امشك حف صح ةبل   ر صألاوايايل  ي  

بعمممما ، ش صحاتةااممممل اممممي صحا ممممو س صحعلايمممملصياصسصس شصحه  مممموس صح تو يممممل 
صحعو ل ي اي تاا  ي   ظاوس صحا تا  صحااني صحاهتامل اوحام ل شصحا  مل   م  
  ظامممممل صحاممممم ل صحعوحايمممممل  شصح اكيمممممل صح ايمممممل صح سمممممو يل صحاامممممريل ش   تممممما  

 ت وا صحعربي حل بوع شصحا  ل، شتما توزيم  سصامب   ظاوس صحا تا  صحااني ،  شص
) فممممميض بمممممو (  ص  تاممممموتي صحتوصصممممم  اعممممما  وصقممممم  بممممم ال ص تمممممتايو   مممممي

عمممماا صح هممممو ي صحا اوحممممل )شصتممممض مع شتل ممممرص  (، شكممممو  صح صحهوصتمممم  شت ايةمممموس
 . اراع 126حلا وسك ي 
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 طريقة سحب العينة :

شحاو يتسا اه صحا تا  نظرص  حعا   بوس   تا  صحب ث  ي  ستةا ي ص نترنا 
 ممي طمموا   اي ممو يتي  تة ممر، شتمما  ش مموا  طمموس تممو   تمموني أش ز مموني ي امم  

كممممرع صحمممم لل  أش صحع  ممممل صحاتكممممو رع  أش صحاب ممممو  ي،  تمممما تمممم   صحع  ممممل ا ريةممممل 
امممتا صبتيممموس  ،  مممث تعممم س صحوصممموال  حممم  ت  مممل ت ممموص يل اش  ت  ممم صح مممبتيل  

  مممل صحاتو مممل صحتمممي ت  اممم  تل همممو صحاامممراع صألشحممم  ا ريةمممل تاايمممل اوتمممتةاص  صحع
صحاتةاامل امي أل  مي صحا مو س يل حعلاص تاوس   تا  صحب ث  ي صح ةبل 

  مممم  صح مممم  شصحعلممممو  اارشتهاممممو شكمممم حف صحارتب ممممل اوحا  ممممل شصحامممم ل  صحعلايممممل 
، 60أحم  صاامر  مي  30صحا احل شصح سصتل، صح يي تترصش  أتاوساا ب ي أقم   مي 

ل  ممي صحبتمموحوسيوى  حمم  صحمماكتوسصل،  ممي شصح ممو ل ي حامماا س تلايممل   تةاامم
شصحاهتامم ي ااتواعممل صحة ممويو  سممتةا ي ص نترنمما ش تممواعي صحاوصقمم  صيببوسيممل  

 ممي صح  سمم ي، شتمما تو يممه ص تممتايو   صحا  يممل ش رص مم   وامموس صأل مموزش  ت ايمماص  
حهمما  مما  تواعممل صتممتارصسل  بمم ي أااممر تمماا  ممي صحاسممت  ا ي  ممي   تامم  صحب ممث 

بترومميع تمماا مبممر  ممي صألوممةوص  اممي تتمموصار امم ها ناممض   ممث يةممو  امما ا 
صحةاممممو   صحا لوبممممل شتسممممتار صحع  ممممل اممممي صحت صيمممما  اممممي  مممموا صحاوصصمممماوس 

 ممي قامم  صحبو  ممل حلت امما  ممي ت مموب  باممو     تامم  صحب ممث  صحا ممااع تمملاو  
 ممممممي  صحاسمممممتهافشتوصارامممممو اممممم ها، شاتمممممم ص  تممممم  يامممممم  صحبو مممممث  حممممم  صحعمممممماا 

  .صحا وسك ي



 

 

971 

 على النحو التالي: الدراسة عينةتوصيف وبيان 
 خصائص عينة الدراسةيوضح  (1جدول رقم )

 العدد خصائص العينة
النسبة 
 المئوية

 المجموع
النسبة 
 المئوية

 النوع
 40,5 51 ذكر

126 100% 
 59,5 75 أنثى

 العمر

 15,1 19 30اقل من 

126 100% 
 40,5 51 45الى  31من 

 30,2 38 60الى  46من 

 14,3 18 60من  اكبر

 المؤهل

 23,0 29 بكالوريوس

126 100% 

 4,0 5 دبلومه

 22,2 28 ماجستير

 46,0 58 دكتوراه

 4,8 6 دراسات عليا

 محل العمل

 40,5 51 جامعه حكومية

126 100% 
 20,6 26 جامعة خاصة

 7,9 10 منظمه دوليه )بيئية /صحية

–ية علم -إدارة حكومية )صحية
 بيئية

39 31,0 

 نوع النخبة

 55,6 70 نخبة أكاديمية

126 100% 

 44,4 56 نخبة غير أكاديمية

العضوية 
النقابية 
والعلمية 
 والرياضية

 77,0 97 نقابة علمية

126 100% 
 43,7 55 نادي رياضي

 25,4 32 هيئة علمية )صحية / بيئية(

 3,2 4 غير ذلك

التخصص 
 العلمي

 23,8 30 أسنان(-ب) بشريالط

126 100% 

 28,6 36 الصيدلة

 23,0 29 والتربية قسم العلوم -العلوم 

 19,8 25 الزراعة

 4,8 6 …غير ذلك
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 امممراع   ممم ها  126ونممما  مممي ( تممماوس صحع  مممل صحتمممي تك1يو مممع  ممماشال سقممما )
 امممراع( ،  51 مممي صحممم كوس ) % 40,5 امممراع( ش  75 مممي صينممموا ) % 59,5

، شيو مممع صح مماشال صحسممموب    ايممم  زع  أتاممموساا تلمم  أسبممم   ا ممموس تاريمملتتممو 
 .تاوس صحع  ل

 اإلطار الزمني لجمع البيانات:

اممي أاتمموبر  ممي نامممض  2019صن سممرس صحاو ممل صألب ممرع  ممي  رص ممم  صأل مموزش  
ح اتامممممو  صيت  مممممي  شامممممي صحاو مممممل صألوممممما شصألب مممممر شصألا مممممر  ممممم او   ،صحعمممممو 
 .2019وهر ايساارب ال ت ا   ص تتاوسع شتا ، يصحعوحا

 :  استمارة االستبيانصدق إجراءات 

 ممممي أتمممموت ع صيتمممم     تمممما تممممر  ص تممممتاوسع تلمممم    اوتممممل  ممممي صحا تامممم ي
، شقمممما أبمممما  اع ممممها    ظمممموس تمممما أبمممم او اممممي ص تتبمممموس شباممممرصا صي امممموا

 .حلوصوال  ح  صح ت  صأل    ح تتايو 
                                                           

  ()  ي قا  صحسواع صألتوت ع:تا ت تيا ص تتاوسع  
أ.ا.  اوال صح  وس: أتتو  صحام وال شصح  مر اتليمل صحاسصتموس صيتم  يل شصحعربيمل حلا موس اوحةموارل،  -

  و عل صألزار.
أ.ا.   اا شااص : أتمتو  صحام وال شصح  مر اتليمل صحاسصتموس صيتم  يل شصحعربيمل حلا موس اوحةموارل،  -

  و عل صألزار.
  و عل  ار صحاشحيل.  صحع قوس صحعو ل أ.ا. سزل تعا: أتتو  -
 أ.اتاا صحر يا اسشيش: شك   كليل صيت  ،  و عل ب ي توي . -
أ. .ا.ميوس س  و : أتتو  صحا وال شصح  ر صحاسوتا اتليل صحاسصتوس صيت  يل شصحعربيل حلا موس  -

 اوحةوارل،  و عل صألزار
حاسموتا،  اتليمل صحاسصتموس صيتم  يل شصحعربيمل أ. .ا.     تاما صح ل م : أتمتو  صحع قموس صحعو مل ص -

 حلا وس اوحةوارل،  و عل صألزار.
كليممل صيتمم   ،  و عممل  ) شصحةا ممر صي اممو ي(  ا.  امما تامما صح ا مما:  مماسى صحامم وال شصح  ممر -

 صألزار.



 

 

973 

 : Reliability ثباتالاختبار 

  اممو يل حلت امما  ممي صمم  يل  ةمموييض ص تممتايو ،  ممي تمما صتممتةاص   عممو  س 
 حف تمممما  سمممموع  عو مممم  أحاممممو كرشنبمممموخ   ممممث ص تسممممول صحمممماصبلي شصح بمممموس، شحمممم

()Cronbach Alpha  صحم ل يسمتةا  حت ل م   بموس صحاةموييضReliability 
Analysis  بتةمممماير ص تسممممول صحمممماصبلي بمممم ي صحكبمممموسصس صحاتونممممل حلاقيمممموى تممممي

ا بلةممما  يامممل ستبوطممموس بممم ي  بممموسصس صحاقيممموى، شقمممطريممم   سممموع  توتمممب ص 
 ص تممممتاوسع( شاممممي  ياممممل  رتاعممممل ح بمممموس  ةمممموييض 840, عو مممم  أحاممممو كرشنبمممموخ 

  .شقاوحهو

 االستمارة: سيمقاي

تلم  نظريمل ص تتاموا ، شص طم ع  ص تتاوسعتتااس صحبو  ل اي ب وا  ةوييض ص 
: ل شتما تكموييحاسصتمتل  صحاسصتوس صحسواةل شصحترصا صحعلامي صحامرتبب ااو موع ص

  صحاوصق   قيوى صحت   رصس صحاترتبل تل  صتتاوا صح ةبل صحعلايل صحااريل تل -
 همممو  رص ممم   واممموس تة يمممل أببممموس صحكممموصسا صحا  يمممل ش صيببوسيمممل  امممي  تواعمممل 

–صحو اصنيمممممل –صحاعرفيمممممل )صحتممممم   رصس     مممممل أتممممم لل حقيممممموى شي ممممما صأل ممممموزش  
صس ص ي وبيممممل شصحسمممملايل،  شتمممما ت ايمممما شحكمممم    هممممو تمممماا  ممممي صحكبمممموس  صحسمممملوكيل(

 .صح   ي حيترس صي وال تل  صحكبوسصس صحاقيوى اوتتةاص   قيوى

 قيوى صت واوس صح ةبل صحعلايل ن و اوتليل تة يل صحاوصق  صيببوسيل ألببوس -
باسممل أتمم لل حقيمموى  صحكمموصسا صحا  يممل امموحت ا   تلمم   رص مم  صأل مموزش  شي مما 

– صحممو ياي صحتمموصز   - صحاو ممو يل– صحاقممل– مماوحيلصح) تة مميا صحاب ممو  ي حامما 

                                                           

  ()   تتممرصش   ياممل  عو ممCronbach'Alpha  ا قمم  اممإ   حممف  0.6 ممو بمم ي صممار ششص مما، شإ ص كونمما صحقياممل
 يعار تي صنةاو   ستو   بوس صحاقيوى.
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امممي تة يمممل صحاوصقممم  صيببوسيمممل ح رص ممم   واممموس  صحا  يمممل( صحكممموصسا  اصسع وتليممملا
 ت ايمممما شتمممما  شصحسمممملايل، ص ي وبيممممل صحكبمممموسصس  ممممي تمممماا تمممماصال شحكمممم  صأل مممموزش  

 .صح   يحيترس   قيوى اوتتةاص  صحكبوسصس تل  صي وال
 ت:المعالجة اإلحصائية للبيانا

شتاريةهممو، تمما تر  مم  صحايونمموس  صحا اصنيمملاعمما ص نتهمموا  ممي  امم  بيونمموس صحاسصتممل 
شإابوحهمممممو  حمممممي صح وتممممم  صآلحمممممي،  ممممما  عوح تهمممممو شت ل لهمممممو شصتمممممتةرص  صح تمممممو ل 
صي امممو يل ش حمممف اوتمممتةاص  برنمممو ل  صح   مممل صي امممو يل حلعلمممو  ص  تاو يمممل 

 SPSS  (Statistical Package for Social Science، لصحبو  م اشقو م 
 اوتتةاص  ص بتبوسصس شصحاعوح وس صي او يل صآلتيل:

 .Percentشصح س  صحا ويل  Frequency،صحتكرصسصس صحبسي ل  .1

حاسصتمممل صحا حمممل صي امممو يل  (Chi Square Test) 2صبتبممموس كمممو .2
 .(Nominal)حلع قل ب ي  تة ريي  ي صحاتة رصس ص تايل 

اممي  وحممل  اوتهممو اممي صبتبمموس حقيمموى ومماع صحع قممل  (Phi) عو مم  اممول  .3
 ،2×2يقيض واع صحع قل ب ي  تة ريي صتا  ي اي  اشال ، شاو 2او

شقممممما صتتامممممرس صحع قمممممل  مممممكيال   ص كونممممما  يامممممل صحاعو ممممم  أقممممم   مممممي 
، شقويممل   ص 0,600:  0,300، ش توتمم ل   ص كونمما  ممو بمم ي 0,300

 .0,600اونا أا ر  ي 

تل واع شصت ول حاسص Pearson Correlation عو   صستبو  ب رتو   .4
 .صحع قل ص ستبوطيل ب ي  تة ريي  ي  تة رصس صحاسصتل 

 -Independent)(  حلا اوتوس صحاستةلل  T-Testصبتبوس )  .5

SamplesT- Test)  حاسصتل صحا حل ص  او يل حلارشل ب ي
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 ي   توت  ي  سوب  ي حا اوتت ي  ي صحاب و  ي اي أ ا صحاتة رصس
  (Interval or Ratio)نوع صحاسوال أش صح سبل 

ا ريةل أق  ارل  ع و   (Post Hoc Tests)ص بتبوسصس صحبعايل  .6
(LSD: Least Significance Difference)  حاعرال  ااس

صحتبويي شإ رصا صحاةوسنوس صح  و يل ب ي صحا اوتوس صحتي ي اا 
ANOVA  ب  هو   او يو  ش وا ارشل اصحل. 

( One Analysis of Varianceت ل   صحتبويي  ل صحبعا صحوص ا ) .7
حاسصتل  ستو  صحا حل  ANOVAصحاعرشف صبتاوسص اوتا 

صي او يل حلارشل ب ي صحاتوت وس صح سوبيل ألا ر  ي   اوتت ي 
 Interval Or ي صحاب و  ي اي ص ا  تة رصس صحا ل أش صح سبل )

Ratio). 
  تا تةسيا صحاسصتوس صحسواةل  ح    وسيي: :الدراسات السابقة

ول: دراسثثثات تناولثثثق العنقثثثة  ثثثيم وسثثثائا اإلعثثثن  والق ثثثا ا المحثثثور األ 
 :لبيئية وتشماوالكوارث ا

صتمتهااا صحتعمرف ش :Sai Krishna Theja Bhavaraju 2019(1)اسصتمل 
تلممم   ممما   سوتممميل  وصقممم  صحتوصصممم  ص  تاممموتي ) ا لمممل امممي  وقممم  تمممويتر( 

 ،2017-2013ي  مما ا اممي صحاتممرع  ممي صحتمم، حلتاوتمم   مم  صحكمموصسا صح ايكيممل
توصم ر أ )ارتب ل اوحكوصسا صح ايكيل صحشتا  ا  ت  ل ت وص يل  ي صحتةرياصس 

   مما  تامموتااو ش مماتهو  مما شتتبمم هممو مما ت ل ل ،(ش  رص مم   وامموس ش في ممونوس
 وقمم   صتتبمموسش ممي أامما نتو  هممو  . مم هل اسصتممل صح وحممل صتتاممواص  تلمم  ،امماشااو

 ،صحكممموصسا صح ايكيممملوس  ةتلامممل ت مممول ااسمممتوي  سوتمممو   ص تاو يمممو    اومممرص  ر تمممويت
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  ح ايعل ك   اا ت وع ناو   صحتاوت  تل   وصق  صحتوصص  ص  تاوتي تبعو  ش 
ش صحتمم   ر صحعمموطاي أكونمما  رص مم  صحةوامموس صألقمم  اممي تة  ممر  عمما س صحتةريمما ا

اعااو تي أ واي صحك واوس   حف  ح  اشتا  س وصحسلاي  ي ب ي تو ر صأل اصا 
 تممريعو نظممرص   اتممه تهمماأ ا صحاممرتبب  اوألتوصمم رصحتةريمما  أ مموصحسممتونيل صحعوحيممل، ش 

 .ته ا حةار

ت ل مممم  اشس  شصتممممتهااا : (2)2019شمبممممريي  Yuxiang Hongaاسصتممممل 
صحتعمر  حوتمو   صيتم   اممي تة  مر تملوكيوس صحت امم  ح مو س صح موصسلا اممي 

  امممراع 688ت  مممل قوص همممو   رصا صتمممتايو  تلممم إاممم حكممموصسا صح ايكيمممل شصحب مممريلص
نياو   بتبوس صحت   ر صح رطي حلتعمر   -  تة يل  ونسو  صتتةاصش  ،وحا يا

 .حوتممو   صيتمم   ت مما تامموس صحاةمموطر شتمملوكيوس صحت امم  ح ممو س صح مموصس  
أووسس صح تو ل  حم  أ  صحتعمر  حوتمو   صيتم    كمو  حمه تم   ر  ي موبي تلم  

أا    شأ  تاممموس صحاةممموطر، شتاممموس صحاةممموطر، تممملوكيوس صحت اممم  حل ممموصس  
ب بممم ي صحتعمممر  حوتمممو   صيتممم   شتممملوكيوس صحتعممموش  امممي   ممموال اشس صحوتمممي

بمممم ي  شتمممميب اشست مممموسع صحكمممموصسا صحسممممواةل حشأ   ،صحت امممم  ح ممممو س صح مممموصس  
  ممث أاصسس  ت مموسع صحكمموصسا   وتممو   صيتمم   شتامموس صحاةمموطرحصحتعممر  

صحع قمممل بممم ي تعمممر  شتمممو   صيتممم   شتممملوكيوس صحتعممموش  امممي   ممموال صحت اممم  
 .ح و س صح وصس  

اااا  ح  ش : Asim Sharif and Fabien Medvecky2018 (3)  اسصتل
تة ممر صحا مموخ  اممي شتممو    تة يملصحعوص مم  صحاسمماشحل تممي   اشايممل   صتتك موف

صيتممم   صحبواسمممتونيل،  امممو يممماال  حممم  ص ستبمممو  شصنةامممو   سمممتويوس صحممموتي 
شأ ممرس صحاسصتممل  ةمموا س وممبه  ة  ممل  مم  باممرصا  .بتة ممر صحا مموخ اممي اواسممتو 

صحعوص مممممممم  صحعلايممممممممل صحسيوتمممممممميل  أش مممممممم ا صح تممممممممو ل أ ش  .ش ه  ممممممم ي  ت   مممممممم ي
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شص قتاوايل شص  تاو يل شصح ةوفيل شصحتك وحو يل  تا ر تل  صحتة يل صيببوسيل 
سممتونيل شتمما صحت ا مما تلمم   ممع  صاتاممو  صحامم وال صحبوا ،حة ممويو تة ممر صحا مموخ

ل شص قتاممممموايل تممممم  ر صحتة يمممممل اوحعوص ممممم  صحسيوتممممميا ببممممموس صحتة مممممر صحا ممممموبي، ش 
امممما صحا ممممت س صحتممممي أ    ممممي أشص  تاو يممممل صح ةوفيممممل شصحعلايممممل شصحتك وحو يممممل، ش 

شصنةاممو   ،تو ممل صحاعلو مموس حلامم ا  ي توص ههممو صحتة يممل صيببوسيممل  ممع  
صحقيامممل صيببوسيمممل حلاو ممموتوس صحا  يمممل  ةوسنمممل اوحاو ممموتا صحسيوتممميل بو مممه 

 .ل صحا  بوص ، شقلل صحكوصاس صحا فيل صحاتةاال اي و و  
 Mahed-Ul-Islam Choudhury& Emdad Haqueدراسةةةة  

2018
(4)

امممااا صحممم  ستممما بري مممل  ت مممول صتمممتةاص وس شتاسممم رصس  اهمممو  ش  :
اي تيول صحكوصسا صح ايكيل  ي قا  صحا   صح و يل صحك ايل بم ال   صحارشنل 

شا مممم  صحت ممممو س صحة وبيممممل شأ راممممو تلمممم  صحتة  ممممر ،  2017-1996صحاتممممرع 
ح ةاممممميل اصبممممم  امممممي صحا مممممو س صحعاليمممممل شصحسيوتممممميل شصاهممممموس صحت مممممويلي حل 

 1996ت ل   صحة وع صحا اي اي صحاترع  مي ،  ي ب ال صحة وع صحا اي
أ همممرس صح تمممو ل ش ممموا صت مممول  ت صيممما ن مممو صتمممتةاص    اممم لع ش  ،2017صحممم  

ار يل أ   ش اوس ،ش و وتوس صحارشنل اي صحا   صحك ايل     صحتسع  يوس
صحا مممموح ي صح ةاممممي شصحعالممممي يت لمممم   تة  ممممر  وقمممم   صحتة  ممممر صحت ممممويلي اممممي

أاا صحة وع تل  صحتة  رصس ، ش صح وى شتلوكها شتاك راا ن و صحاةوطر صحا  يل
حت سمم ي ص تممت وال ش صحتعممواي  ممي صحكمموصسا  صي مموفيل تلمم   سممتو  صحسيوتممل

امممماس أكاممممو  .صحا  يممممل ، شحتلايممممل ص تيو مممموس صحسممممتو  صحات ممممرسيي  ممممي صحكمممموصسا
حتبسمميب تعلمما صحارشنممل  شت ا مم  صحممتعلا  تو  مم  صح همموا صحاا شحممل أاايمملصحاسصتممل 
،  حم  ب موا   اموع بم ي صألاموايا  ي ، شصح و لحتع ي   رشنل صحا تا  صحتاسي ي

 .شصحااوست ي ششص عي صحسيوتوس فياو يتعل  ااع   شصتتةاص   اهو  صحارشنل
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Juliet Pinto and Mercedes Vigón  2018دراسةة  
(5)

 ش وشحمما:  
عمممرف تلمممم  كيفيمممل تامممموير شتمممو   صيتمممم   صح وطةمممل اويتممممبونيل امممي كوبممممو صحت

ش  ممموع الوسيممماص  حلاةممموطر صحاتعلةمممل  اوستاممموع  سمممتو  صحب مممر ش  مممو   ص كونممما 
حلتة  ممممر أ  تكتاممممي اا ممممرا صحتة يممممل صحبسممممي ل  صحتة يممممل صيببوسيممممل تةمممما   لممممو   

ل صحتة يمممل شتممما صتمممتةاص  صحت ل ممم  صح ةمممواي شصأليمممايوحو ي حاهممما تاليممم ،حأل ممماصا
لاوصقمم  ت ل مم  ت  ممل  ممي صحاةممو س صحامم فيل حصيببوسيممل حألببمموس صحا  يممل، شتمما 

 2015ي موير  21صحم   2015اارصيمر  1صيببوسيل شصحااشنوس ب ال صحاترع  ي 
ش ممي نتممو ل صحب ممث  ،شاممي اتممرع ت صيمما صستامموع   سمموع صحب ممر اممي   مموع الوسيمماص
   عظمممممما اسصتممممممل، شصاو  مممممميل ق مممممميل صستامممممموع  سممممممتو  صحب ممممممر حمممممما  ت  ممممممل صح

ت  يمممممل تواعمممممل ح هممممموس  تو يمممممل أش ومممممبه صحاو ممممموتوس كونممممما امممممي شتمممممو     
 تو يممل، شكونمما  عظاهممو  تر اممه تممي شتممو   صيتمم   صح وطةممل اوين ل  يممل 
شحيسمممما  ممممي صبتكوساممممو، شص  صحتة يممممل صيببوسيممممل صحكوبيممممل سكمممم س تلمممم  اعمممما 

حت اعوس صحستونيل صح لوال     تة  ر صحسيوتوس صحا  يل صح تو يل شنة   رصا  ص
 .صحسو ليل

Carin Tunney 2017اسصتل 
(6)

صحم  صحتعمرف تلم  كيفيمل تم ط ر شتمعا  : 
صحتة يمممممل  صحاممممم   صأل ريتيمممممل حكوس مممممل ال  ممممما ششتمممممر صحا  يمممممل، شصحاةوسنمممممل بممممم ي

تا مممما صحاسصتممممل  مممم هل اسصتممممل صح وحممممل ، ، ش ببوسيممممل حلامممم   ت  ممممل صحاسصتمممملصي
  ريتيمممممممممممل أ   شصتتاممممممممممماس تلممممممممممم  أاصع  ت ل ممممممممممم  صحا ممممممممممماو  حممممممممممم  ا صممممممممممم

 Flint Journalش   Detroit Free press شNew York Timesامي 
أوموسس صح تمو ل صحم  صقتاموس ن مر . شحاماع أتماوع  2001اي صحاتمرع  مي ي موير 

 و وتوس صألز ل تل  صحاا وس صحاصبليل ، شصنةاو  صحاسو ه صحاةااه 
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و حلكممموصسا صحا  يمممل امممي صممم   ايترشيممما شال  ممما اعتمممض ن ويممموس  تمممويا ، كاممم
 .صحرتا  ي كااواس  ةوسنل اوح   واأووسس  ح  صن يوز صحا   حلاس وح ي 

صتمممممتهااا صحتعممممممرف تلمممممم  اشس ش  :(7) 2017شاصا   ممممممي صحمممممايي نمممممموس اسصتمممممل 
صحتعممرف تلمم   أامما أشحويمموس ق ممويو  الصيتمم   اممي  مم  ق ممويو صحا  ممل  ممي بمم 

حممموتي صحا  مممل امممي صحت ممموشال صيت  مممي  شصحممماشس صحممم ل ياايمممه صيتممم   امممي ن مممر ص
أ ممر صيتمم   شتة مميا صحا  ممي شصحا واظممل تلمم  صحاةو مموس صح ايكيممل شصح  مموسيل  

، امممي ت ة ممم  صحتممموصز  شتع يممم  ص نسممم و  بممم ي صح مممرص  صحسمممتوني ش ممموصسا صحا  مممل
شبلامما صحاسصتممل  ،اصع صحا  ظممه صحعلايممل صحا تظامملشأ ، مم هل صحاسممعاوتممتةاص  

 مما صحاتة ممرصس أ شيعتاممر ،لاممي ق ممويو صحا  مم س يسممو   اشسص  يمماال   صيتمم   أ   حمم
صحر يسيل امي تع يم  شترتميل صحااهمو  صحا  مي شاةمو حو مع ته امي ص تمترصتي يوس 

 ا أاشصس ن ر شت  يا صحت ايل صحاستاص ل أصحا  يل صحعو ل، كاو    صألت   يا   
صحاا يل تلي صحت مو ا شصحتمرصاب بم ي صحا  مل شتم   ي تم  تهو شصحت ايمل ص  تاو يمل 

  .شصحا ل

اممااا صحمم   عرامممل  مما  صتممتةاص  طممم ع ش : (8)2015تامما ا صحممموزص  تممل اصس 
ومممبوتوس صحات ةةمممل   مممه امممي زيمممواع صحممموتي يصح و عمممه حوتممم لل تمممويتر ش عرامممل ص

 ،ش ممم هل صحاسمممع ،شصيومممبوتوس نظريمممل ص تمممتةاص وس او تتاممموا تلممم  ،صحا  مممي
 وع صح و عموس صحسمعوايل بم ال ومهر امراع  مي ومب 300ص تتايو  تل   شأاصع 

شأش مم ا صح تممو ل أ  أتلمم  نسممبل  ممي صحع  ممل يسمموااو   اممي  .2015اتمموبر أ
اا صوتوال صحاسموااوس صحا  يمل امي أ   أش  ، يونو  أن ر  و وتوس تة  صحا  ل 
شأ  تة ممميا صحاب مممو  ي حتمممويتر كوتممم لل ح يمممواع  ،ن مممر صألببممموس تل همممو صحا مممايواوس

ات ةةمممه حممما    صيومممبوتوس صحأش  ،صحممموتي صحا  مممي تمممرصش   مممو بممم ي   ممما ش توتمممب
ت  يممممل   صحاب ممممو  ي  ممممي صتممممتةو ها حتممممويتر اممممي زيممممواع صحمممموتي صحا  ممممي كونمممما 
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ومبوتوس  رص بمل  اوحاس ل صألشح   تل هو صحاعرفيمل  ما ص  تاو يمل  فيامو تم برس 
 .صحا  ل صح  صحارتبل صألب رع

حمم  صحتعممرف تلمم  اشس شتممو   صيتمم     شتممعا: (9) 2015اسصتممل  صحمماشكوحي 
، شصتمممتةا ا صحاسصتمممل صتمممتاوسع صحممموتي صحا  مممي حممما  صح مممبوع ت ايمممل  صحل ايمممل امممي

اممما نتو  همممو صستاممموع نسمممبل صحاب مممو  ي أ ش مممي  .ص تمممتايو  كممم اصع ح اممم  صحايونممموس
  شتو   صيتم   تهمتا اوحة مويو شصحاو موتوس صحا  يمل حتام  أصح يي يعتةاش  

تامر   شتو   صيت   تعأارس تت اي  صحع  ل ص شأ  ، ل ح  أا ر  ي  ل ي صحع  
 تممبوع تا مم   صحع  ممل حوتممو  أامما أ ش ممي  ، ممي  اممواس صح ةواممل صحا  يممل  امماسص  

حتعممممرف تلمممم  صحا ممممت س صحا  يممممل شأتمممموح   صصيتمممم   كاامممماس حل ةواممممل صحا  يممممل 
 . وص هتهو

  أح  بيمو  صحماشس صحم ل ياتمي   شتعا: (10)2014اسصتل   ال   اا   ال 
حب مممث صحاممم هل صحت ل لمممي شصتمممتةا  ص .تممم   امممي ت ايمممل صحممموتي صحا  ممميصيياايمممه 

)برنمو ل صحسماا أب مر( امي  صحسمواصني  صتمل صحا ما ل رص صحاس ي حا او  ب
ح   ون    رصا اعا صحاةوا س ،  2010اارصير  -2009صحاترع  ي تاتاار 

ش ي أاا نتو ل صحاسصتل  ع  صحاسمو ل صحاةاامل حلا  مل امي .   يت       
ا مما صحسممواصني اممي  تمماصا شتةممايا شصتتامموا   صتممل صح ،و   صيتمم   صحسممواصنيلتممش 

شت ة مم  ا ممل صحقمميا صحا  يممل  % 100صحاممرص ل صحا  يممل تلمم  وممة  شص مما ب سممبل 
صحارتبمممل صألشحممم  بممم ي ا ممموس صحا تمممو  صحا  مممي  تل همممو ا مممل صحة مممويو شصحا مممت س 

  .صحا  يل    ترص   ا ل صحاعرال صحا  يل صح  صحارتبل صألب رل

Anne M, Leitch a , Erin L, Bohensky 2014اسصتمل
امااا ش :(11)

اممممي  ل صحارشنممم حااهممممو   وصحممم  ت ل مممم  ب ممموع صحامممم وال صألتمممترصحيل اممممي ت وشحهممم
   ممممي ةممممو 127ب مممموع ت  ممممل  ممممي    ممممث تمممما ،  وص هممممل صحكمممموصسا صح ايكيممممل
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  ، 2010صحممممم  2006  مممممي تمممممو  اتمممممرعصحصحاممممم   صألتمممممترصحيل حلت ل ممممم  بممممم ال 
ل   حةوا صح وا شأ هرس صح تو ل أنه اي   ي أ  صحة وع صيت  ي يسوتا ت

تلمم   ممو ي عمم  صحا تاعمموس صحا ليممل قممواسع تلمم   وص هممل صحكمموصسا اإنممه ياتممي 
تةممويا  امم لع صحارشنممل  مم ي يسممتةا   ممي قامم  صح همموس صحاوتلممل  ممي بمموس  

صحترك م  اعما صحكوس مل تلم  شت ما  صحا تا  صحاتم  ر ك تملوع صتمتعوسل ش  موزل،
اسمممموتاع صحةوس يممممل  تممممواع صحو مممم  صحممممرصاي بمممما   ممممي ت مممم ي  صحت مممموال، شأ  صح

صحاارطل أش صحاوزتل ااوسع   ر   اال تل  صحا تا  يهااص  صحكاواع صح صتيل 
كاممو أ هممرس   مم  صحة مموع صيت  ممي صألتممترصحي  حمم  تمما  صحتاك ممر  ،شصحتاوتممف

 .اي تعلا  و شسصا برص ل ص تتعاصا صحرتايل ، شإ  كو  يهتا بتبواال صحةارصس

صحتعممرف تلمم  صحمماشس صحمم ل تةممو  اممه  ش وشحمما: (12)2013اسصتممل  ةبممل صحمماي  
صحامم   صيحكترشنيممل اممي  عوح ممل صحا ممت س شصألز مموس صحا يممل ش مما  تممر  

 ممي بمم ال أاصع ت ل مم   ،امم ل صحا ممت س شاممي أل صألوممتوال شصحةوصحمم  صحامم فيل
 .صحامممممم   صيحكترشنيممممممل اممممممي امممممم ص صح مممممم   صحا مممممماو  حقيمممممموى  مممممما  اوتليممممممل

حا مماو    مموقعي صألاممرص    مم هل صحاسممع صحكاممي شصحكيامميصحاسصتممل  شصتممتةا ا 
امما نتممو ل صحاسصتممل ت مموع صألوممتوال صحت ريريممل أ ش ممي  .صيحكترشنممي شصح ممو  صحسمموا 

   ترص    ،ح  و  صحا  ل شأت او صحتةرير صحا اي يليه صحةار  لحلاوصا صحات وشح
 ت موا  امو  حلاو موتوس صحهماف صألشالشأ   ،ا ي صحاةوال شصح ايث صحام ا  ي

شص تلا صحاو موصتا صحا  يمل صحتمي  ، يل ااوسل كا ر صحا صحاعلو وس يليه صحتو يه
 تمممول تلممم    مممت س صحترت ممم  صألشال بممم ي صحاو ممموتوس صحا  يمممل صحا  ممموسع  ت  

شص تلممممممما  ،حا مممممممت س ب  يمممممممل لت امممممممو ااممممممموسل كا مممممممر صحاو ممممممموتوس صحات وشحممممممم
ب  اممممو  حا ممممت س ب  يممممل صحارتبممممل صألشحمممم  صحاو مممموتوس صحتممممي   تعممممر   لممممو   

 .ز وس صحا  يل صح  صحارك  صح وحثصألترص عا  و وتوس 
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حمممم  ا مممم  تمممم   ر ستممممو    اممممااا ش : (13)2012حبوتممممب بلمممم   اسصتممممل تامممما ص
صيتمم   صحاةتاممه اوحا  ممل تلمم   سممتويوس شتممي طلبممل  و عممل ب رزيمما ش مما  

 400قوص همو  لتر اته  ح  تلو  ،  ي ب ال صحا هل وبه صحت رياي تل  ت  م
تلم   ما   طوحم  75 مي  لتونم وال صح    اوتل ا      ل،طوح  شطوحب
 لش ر يمممل ش سممماوت لت  يمممل   اوتممم  شصممماا صحبو مممث نامممو     ،   مممل صومممهر

ش مم ا نتمو ل صحاسصتممل ت ا ما ت  مموس أش  . ما قمموى ت   رامو ،حكترشنيمملإش  لشتاوتليم
صحاسصتممل ايمموع ومم و  صحا  ممل  ممي شتممو   صيتمم   صحتممي يتعر ممو  حهممو، شتمماني 

حت ربمل ااعم  ايموع صحا  مل ك شحويمل امي  مي ص  صحوتي صحا  ي اي صحار لل صألشحم
 ممممي صحع  ممممل اوحرتممممو    % 67تمممم  ر لو ش مممم ا صح تممممأااممممو  ،صحا تامممم  تاو ممممو  

 .لصيت  يل صحتي ووااشاو اي صح و ع

يمل تة مر فصتتهااا صحتعمرف تلم  كيش : CHENG RONG  2009(14)اسصتل
صحتة يمممممل صيببوسيمممممل صحاممممم  يل حلا مممممت س صحا  يمممممل بممممم ال صحسممممم وصس صألب مممممرع، 

حممم  اهممما صت واممموس صح ممم ع صح ممم وتي صحاممم  ي ن مممو  حاسمممواال امممي صحتوصممم  شص
حا  يل  ي ب ال صحة ويو صحا  يل تي طري  اسصتل طرل تةايا صح  ع حلة ويو ص

حممم   ةوسنمممل صحا تمممو  صحا  ممموس تلممم   شتمممعا صحاسصتمممل  ،هصحاممم   صحاا لمممل حممم
    ممر تواعممل حممه  ممي  صح مم وتي  مم  صمم عصمما وس صحامم   صحتواعممل حل مم  

ت ل ممم   اوتمممتةاص  ، ممم  نظريتمممي ترت ممم  صأل  ممماع شصألطمممر صيببوسيممملبممم ال ت ا
وسع صحا مماو  صحكامممي ، شتا لمما ت  مممل صحاسصتممل امممي صحاةممو س صحاممم فيل صحا  ممم

حمم  يون ممو   2001و وح ممبمم ال صحاتممرل  ممي ييل يو يممل تلمم   مم ا صمم   صمم  
حممم  ت صيممما صحاو ممموتوس صحا  يمممل امممي صحاممم   صحممم  ا  ممم   شبلاممما  ،2007

 ي تة يل صحا   صحتواعل حل  ع صح  وتي ش  مر صحتواعمل حمه، ش وا تبوي وس ب
ةو س صحا  يل اي صحا   صح  و يل تي   راو ا  ث سصاس صحاسصتل ت صيا صح
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بممرصز اشس صح تو يممل اممي   مم  تا  هممو صح ةاممل صيي وبيممل اممي صحتة يممل  ممي نو يممل 
 هممملص اتامممو  اوحا  مممل اعتمممض صحاممم     مممر صحا تايمممل حل ممم ع صحتمممي تا ممما صحو 

 .اعوس لصح

حممم  صحتعمممرف تلممم  اشس صحتليا يمممو    تمممعاش  (15)2004اسصتمممل   سمممي اممموسى  
شصحامم وال اممي ترت مم  أشحويمموس ق ممويو صحا  ممل حمما  صح ممبوع اممي  قلمميا صحاممع ا 

شصحتعمممرف تلممم  ش همممل نظمممر صح مممبوع امممي  همممو  صحاممم وال  ،ت مممول ق مممويو صحا  مممل
ا اسصتممت ي شقممو  صحبو ممث اممإ رص ،شصحتليا يممو  اممي ت مموشال ق ممويو صحا  ممل اممي  اممر

كامو  اصااو ت ل ليل حع  ل  ي برص ل صحتليا يو  )صحة وع صح ونيمل شصحة موع صحسمواعل(  
،  ومو     قو  بت ل   صا ل صحا  ل اوألارص  شت ل    رياع صوس صحا يو ت لمي   

ومممممبوع صحامممممع ا امممممي   مممممي امممممراع  400اسصتمممممل   اصنيمممممل حع  مممممل ال أ مممممر  اامممممو 
صحاسصتممل  أ  ص ستبممو  بمم ي أ  مماع  امما نتممو لأ ش ممي  .  ممواظتي صحا يممو شتممواو 

ب  اممممو كممممو  ، ي مممموبيإصح ممممبوع حة ممممويو صحا  ممممل شأ  مممماع صحامممم وال صستبممممو  قممممول ش 
شأ  ص تاموال صح ةامي تو م  شتميب  ،  اع صحتليا يمو  أ    ص ستبو   توت و  

 شأ  ا مممو  ت قممل صستبمممو ، حمميض حممه تممم   ر شص ممع امممي تاليممل ش ممم  صأل  مماع 
  .صحا ليل   اع صحا  أصحا لي ش   اع صح بوع أي وبي قول ب ي  

المواقثثثثع بالصثثثثح  و تناولثثثثق عنقثثثثة النخبثثثثة المحثثثثور الثثثثثاني: دراسثثثثات 
 كترونية واإلخبارية:لاإل 

: صتمتهااا صحتعمرف تلم  تاموسصس صح ةبمل  (16)2019اسصتل  وا تموع صحرصاعمي
صحا فيل شصحعلايل صحااريل شتة ياوتهو  وال صحت و س شص ت واوس صح وحيل اي 

حعلايمممممل صيحكترشنيمممممل شصحا اوتمممممل، شصتتاممممماس تلممممم   ممممم هل صحاسمممممع صحاممممم وال ص
 اممممراع ، ش ممممي  75 اشصتممممتةا ا ص تممممتايو  صيحكترشنممممي حع  ممممل تاايممممل بلةمممم

نتو  همممممو أ  صحاسمممممو ل صحاةاامممممل ألببممممموس صحعلممممما امممممي صحاممممم   صحا اوتمممممل 
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صحب موا صحاا ماع  شأ  ن رحكترشنيل   تكاي  ي ش هل نظر  وحايل صحع  ل، شصي
صح ايممل شصحة ص يممل  مموا اممي  ةا ممل أش ممه صحتعمموش  بمم ي  سحا ممو حلا تامم  اممي ص

صحعلاوا شصحبو   ي    صحا ا  ي ، يليه ن ر مسصا صحعلاوا شصحةارصا اي صحة ويو 
صحا يل شصحا  يل شأ  صحت ايث صحاستار حا تمو  صحاوصاموس شصحاوصقم  صيحكترشنيمل 

امممي اتممما حلااتسممموس صحعلايمممل  مممي أاممما    مممع تو يممم  تك وحو يمممو ص تاممموال 
يليمه ص تمتعونل اوحرتمو  شصألومتوال  % 20,9صحا تو  صحا اي صحعلامي ب سمبل 

 . ب صحاتعااع حاتا صحا تو  صحعلايصحتو ي يل شصحوتو

: شاممممااا صحمممم  صحتعممممرف تلمممم  أبممممرز صحت ممممايوس (17)2019اسصتممممل س ممممو أ مممم ي 
صأل  يممل شصيوممتوحيوس صحتممي ت  ممول تل هممو  وصقمم  صحتوصصمم  ص  تامموتي، شتمما  

و اامممو ي ةممم  صأل مممي حألامممرصا شصحا تاعممموس شصحتعمممرف تلممم  اشسامممو امممي  وص هتهممم
 شأ ريممما صحاسمممع،  ممم هل تلممم  صحاسصتمممل شصتتاممماس ،صحتو يمممل شصحت قيممم  صأل  مممي

ش مممي نتو  همممو أ   عظممما  ،صح ةبمممل صيت  يمممل صحب ري يمممل  مممي  امممراع 250تلممم 
امموتي ي ممر صحاب ممو  ي يممرش  أ  صحا تممو  صحاةمما  تاممر  وصقمم  صحتوصصمم  ص  ت

 ل صأل  يل حلب ا.اوح وح

 صحاةتلامممل صألاعممموا تلممم   حممم  صحتعمممرف شتمممعا (18) 2018 ومممري  اسصتمممل نممما 
 امم  شصحتك وح يممل صحعلايممل ص ببمموس  امماص يل ن ممو صح اهمموس  ت وامموس صحاتونممل

  امممماص يل اس ممممل أ   حمممم  شص حكترشنيل،شبلامممما صحوس يممممل صحااممممريل صحامممم وال
 صحاممم    مممي أا مممر يممملص حكترشن صحاممم   اممم  شصحتك وح يمممل صحعلايمممل صألببممموس
  .صحةاس ب اض صحعو  شصح اهوس صح ة  حا  صحوس يل

شصتتهااا تةاي  ا  صحت ص   وصق  صحتوصص   (19)2017اسصتل   ال صحاص ر 
ص  تامموتي اوح مموصاب صحاه يممل شصألب  يممل ت ممما تة يممل صأل مماصا صأل  يممل امممي 

ت ا مممم  اه ممممي ش بوا ممممه صألب  يممممل، ش حممممف ب اممممر ا تممممض صحعامممم  صحامممم اي صح
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حسيوتيل شصيت  يمل صح ةبل صحااريل ص ي   اراع 125 تل  ت  ل  يتتايو  ص
أ  اتا صحتة يل صيت  يل اوحوتو ب صحاتعااع ت ا  شصألاوايايل ، ش ي نتو  هو

ت وشال  و موصتا صألز موس صأل  يمل تامر  وصقم  صحتوصصم  ص  تاموتي  موا امي 
ه صحتة يمل صحا تظامل  ةا ل أتبوع تا    صح ةبل  ةوسنل اوحوتمو   صألبمر  يليم

حأل اصا شإ تونيمل صحتاوتم   م  صح ماا اوحاعلو موس شصحاموس ش ةموط  صحا مايو، 
شأ   ةمممل صح ةبمممل صحاامممريل امممي صحاعلو ممموس صحاتو مممل تمممي صأل ممماصا شصألز ممموس 

همممو امممي ت ايةممموس صيتممم   صأل  يمممل صحا ممموسع امممي صيتممم   صحتةل مممال أاامممر  مممي  ةت
  يمل شصحاه يمل ت ما وال صحاعموي ر صألب  صت واوس صح ةبل صحااريل  صح ايا، شأ

 .ص  تاوتي  واس تلايل اي   الهو تار  وصق  صحتوصص تة يل صألز وس 

شصتمممتهااا سصممما شت ل مم  شتاسممم ر صت واممموس  (20)2017اسصتممل نايمممل صحةو ممي 
صح ةبل صحااريل ن مو  اصسع صحاوصقم  صيببوسيمل آلحيموس  مرشع صح  م  صحرصام  امي 

شصتتاممماس  ،صحتمممي تممما ر تلممم  اممم ل ص ت واممموساممملل  امممر شصحاتة مممرصس  صس صح
شأاماس صح تمو ل  .صحاامريل امراع  مي صح ةبمل  225حمم تل    هل صحاسع اوحع  مل

،  و مموع  مرشع صح  م  صحرصامم  امي  اممر مرص ت  مل صحاسصتممل تلم   تواعمل  
شأ  اهمما صأل مماصا كممو  صحسمما  صألشال حاتواعممل تلممف صحاو مموتوس تلمم  صحاوصقمم  

ا  كممو  أامما صحاوصقمم  حمما  صحاب ممو  ي، شأ   صيسامموع  صيببوسيممل شأ  صح ممو  صحسممو
شأ  ص لمم  صت وامموس صحاب ممو  ي كونمما  وس  ممرشع صح  مم  صحرصامم ،وممت   أامما محيمم

 .  وياع ت ول تة يل صحاوصق  صيببوسيل

: صحتممممي صتممممتهااا صحتعممممرف تلمممم  صت ممممول  (21)2017اسصتممممل صحةمممم صشل ش ليمممموني 
اشس صيت   ش   صأل ي صيت  ي صح ةبل ت  ل صحاسصتل شمسص ها ت ول تعايا  اهو 

ل صحاسمع صيت  مي حع  مل تبعما  م هشص ،ح ايا اي  وص هل صحت مرف شصيساموعص
 150. شبلةمممما صحع  ممممل صحااممممريل شصحسممممعوايل ، شصحامممم هل صحاةمممموس   ممممي صح ةبممممل 
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ش ي نتو ل صحاسصتل أ  صحاوصق  صيببوسيل يل همو فميض بمو  اتمويتر كونما   اراع.
يعتاممممما تل همممممو صحاب و مممممو  كااممممماس حلاعلو ممممموس أاممممما شتمممممو   صيتممممم   صحتمممممي 

 وحايمل صحاب مو  ي يعتاماش  تلمم  شصألببموس،  م  ترص م  صيتم   صحتةل ممال، شأ  
امي  عرامل صأل ماصا صيساوبيمل شق مويو صحت مرف باس مل  شتو   صيتم   صح ايما
اةب ي ةو  ا هو كاااس حلاعلو وس باس ل كا رع،  % 8اا رع، شس ا  حف اإ  

حمممرصاي امممي صحوقممما ص لمممف صحوتمممو  ت مممويو صيت  يمممل صحتمممي تت وشحهمممو شأ  أا مممر صحة
اممي صحة ممويو صحسيوتمميل يل هممو ص قتامموايل شأ اتمما شتمما ر تلمم  صأل ممي صحمموط ي 

بمم ي اس مموس صتتامموا صح ةبممل تلمم  شتممو      اممو يو  حاسصتممل ش مموا ت قممل اصحممل 
صيتممم   صح ايممما شصت واممموتها ن مممو تاع ممم  اشس صأل مممي صيت  مممي امممي  وص همممل 

 .حت رف شصيساوعص

:  اممااا صحاسصتممل  حمم  صحتعممرف تلمم  تمم   ر (22)2016اسصتممل امم   صحااا ممي 
ومممبتوس صحتوصصمممم  ص  تامممموتي اممممي صتممممتةاص وس صحلةممممل صحعربيممممل شصحك مممم  تممممي 
 ومممتوحيوس اممم ص صحتممم   ر ش ظممموارل  مممي بممم ال سصممما شت ل ممم  صت واممموس صح ةبمممل 

صتممتايو  تلمم   صحعربيممل ن ممول، صتتاممواص تلمم   مم هل صحاسممع صيت  ممي، بت ا مم 
صح بتيل  ع  ل اي صح و عوس صحسعوايل اوتتةاص  صح صألاوايا  ي صحعرع صحعو ل ي

 امممراع ، ش مممي نتمممو ل صحاسصتمممل أ  نسمممبل صحاهتاممم ي اارصتممموع قوصتممما  47 اإ اممموحي
توصصممممم  ص  تاممممموتي حممممما تت ممممموشز صحلةممممل صحعربيمممممل ت ممممما صحكتوامممممل امممممي وممممبتوس صح

 ةبممل صحعربيممل ااتواعممل تمم   ر ، ششصمم  صحبو ممث  حممف بترص مم  صاتاممو  صح53,2%
وممبتوس صحتوصصمم  ص  تامموتي اممي صتممتةاص وس صحلةممل صحعربيممل ش ممي ص ت وامموس 
صيي وبيمممل حلاب مممو  ي ن مممو ومممبتوس صحتوصصممم  ص  تاممموتي ت ي ممما صتتبوسامممو أ ممما 
صألش يممل صحاهاممل ح  ممر صحب مموا صحتممي تةمما  صحلةممل صحعربيممل، ش اممو يايمما ص ت ممول 
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   ممي صحع  ممل صتتبوساممو تمممو   %  74,5ي ممما صحسمملاي ن ممو وممبتوس صحتوصصمم  ت 
  .س يسو حظهوس صحلةوس صحه   ل

 حممم  صحتعمممرف تلممم   ممما  صتتاممموا : شامممااا (23)2016اسصتمممل  و ممما أبمممو  مممرصا 
ز موس، ش عرامل اترشنيل أ  موا صأليصح ةبل صحسيوتيل صحالس   يل تل  صحا وال ص

 عرامل  ال  حم اوي موكااماس حلاعلو موس ،  حمايها اس ل صح ةل صحتي تتات  بهمو
اوتمممتةاص  حكترشنيمممل ي ممموس صح وت مممل تمممي صتتاممموا صحاب مممو  ي تلممم  صحاممم وال صآلص

ت  مممممل ت ممممموص يل  تلممممم شصحاةوبلمممممل صحاة  مممممل، ص تمممممتايو  شأاصتمممممي  ممممم هل صحاسمممممع، 
ومممهرل صاتممموبر  صحالسممم   يل، بممم ال مممي صح ةبمممل صحسيوتممميل   ب و مممو   270هممموقوص 

ومممممبتل  و  سمممممتةا يصحع  مممممل   ايممممم أش ممممم ا صحاسصتمممممل أ  ش  ،2012شنممممموااار 
كترشنيممل باس ممل توحيممل حتلمم  صحامم وال صي يعتامماش   ي صحاب ممو شأ   ،نترنممايص

كترشنيمممممل ت يممممما صيحيعتامممممرش  أ  صحاممممم وال  ها ممممم % 20أ  ش ز ممممموس صألأ  ممممموا 
  كترشنيمل ت ما  عوح تهموصيحصحام وال  س تأ  أاما   مو  عراتها باس مل توحيمل

   .اسألز وس اي   هوحيل صحااح

ف تلمم   عمما س : شاممااا  حمم  صحتعممر  (24)2015 سممي   امما اسصتممل حايمموا  
صحااريل ح بتوس صحتوصصم  ص  تاموتي صأل  ايمل شصحعربيمل تعر  أارصا صح ة  

شت ل مم  اشصاعممه شسصمما وممبتوس صحتوصصمم  ص  تامموتي صألا ممر قمماسع تلمم   وممبوع 
ل بلةمما ، شتمما صبتيمموس ت  ممل تاايمم تلمم   مم هل صحاسممع صتتاممواص  ، امم ل صحمماشصا  

وقمم  فيسممماو  قو امممل صحاوصقممم  ، ش مممي أاممما نتممو ل صحاسصتمممل  تاممماس   اممراع 400
صألا ر قاسع تل   وبوع اشصا  تعر  صحاب و  ي يليه  وق  تويتر  ا يوت وع، 
شص   عرال أاكموس صآلبمريي  موا امي  ةا مل  اشصام  صحتعمر  شأ  أاما صألن م ل 
صحتممممي تةمممممو  بهممممو صح ةبمممممل اممممي  وصقممممم  صحتوصصمممم  امممممي صحا مممموسكل امممممي صأل ممممماصا 

 . تاو يل شصح و س صينسونيلص 
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  اومممممرصس تلممممم  صحممممم  صحتعمممممرف شامممممااا (25) 2014اسصتمممممل  ه تممممموع   اممممموا 
 ش  ممااصتهو صحااممريل صيحكترشنيممل صحامم    وصقمم  تة يممل  امماص يل شت وصممر
 ص قتاوا ألاصا )صألارص  شصحواا ش ارصشل( صحاوصاوس صيحكترشنيل تل  اوحت ا  
 صح ةبمل سؤيمل توصمي  سصا  ح  تعا ااو ، 2013 يونيل 30 اعا صحاارل 
 تلمم  امموحت ا   ،تل هممو صحامما رع شصحعوص مم  صينترنمما وممبتل حاامماص يل صحااممريل

 اوحع  مل صحاسمع  م هل شبتو يم  صحااريل، صح ةبل  ي  اراع200 قوص هو ت  ل
 ت ل م  أاشصس تلم  صحاسصتمل شصتتاماس صيببوسيمل، صحاوصقم   مي ت  مل صبتيوس اي

  تممو لصح ش ممي .صحاسصتممل بيونمموس ح امم  صحاة  ممل بلمملشصحاةو شص تتةامموا صحا مماو  
 قمماس شإ مماوا تل هممو، صحا  مموسع صحاعلو مموس تو  مم  تلمم  صحاسصتممل  وصقمم   ممرص

 شأ  قرص هو،  اهوس حا  صيت  يل  واتهو اي شصحاااص يل صحاو و يل  ي اا ر
 بممم ي صألتلممم  امممو  صينترنممما ومممبتل  اممماص يل حاسمممتو   صحاامممريل صح ةبممل  اسص 

 تل هممممو نظممممراا، ش هممممل  ممممي صألشال صحاركمممم  شص تلمممما صألبممممر     صيتمممم شتممممو  
 .صحا اوتل صحا  

: صتممممممتهااا سصمممممما شت ل مممممم  اشس شتممممممو    (26)2012اسصتممممممل  ممممممرشع ومممممما     
ص تامموال صيحكترشنيممل صح اي ممل اممي ت ممت   صت وامما صحممرأل صحعممو  صحااممرل ن ممو 

اسمع  وسع ي وير  ي بم ال نظريمل ص تتاموا تلم  شتمو   صيتم  ، اوتمتةاص  صح
 اممراع  ممي صح ةبممل صحسيوتمميل شصيت  يممل شصألاوايايممل  150اوحع  ممل صحتممي بلةمما 

ش ممممي نتممممو ل صحاسصتممممل أ   وحايممممل صح ةبممممل صحااممممريل يتممممواعو  شتممممو   صيتمممم   
ص حكترشنيممممل شاممممي  ةمممما تهو فمممميض بممممو  تليممممه صحاوصقمممم  صيببوسيممممل  مممما صحامممم   

 .ا يونيلصيحكترشنيل  ا يويتوع  ا تويتر  ا  وصق  صحة وصس صحتلي
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 التعقيب على الدراسات السابقة:

صح ايممما اممموحتعرف تلممم  اشس شتمممو   صيتممم    صحا ممموس صألشال  اتاممما اسصتممموسص 
، اممممي  عوح ممممل صحة ممممويو شصحا ممممت س صحا  يممممل تلمممم   سممممتو  صحعمممموحا شصحتةل ممممال 

صحتعممرف تلمم  اشس شتممو   صيتمم   اممي  مم  ق ممويو صحا  ممل  اسصتمموتهصتممتهااا ش 
 ( 2015صحماشكوحي  اتممو  )ت ايمل صحموتي صحا  مي  ش  (2017شاصا   مي صحمايي )
 ممم ال )اشس صحاممم   صيحكترشنيمممل امممي  عوح مممل   مممت س  شأز ممموس صحا  مممل  ش

اوحا  ممل تلمم   لا مم  تمم   ر ستممو   صيتمم   صحاةتامم ش (2014  امما  مم ال
صحتعرف تل  ا   تي   (2012تاا صحبوتب بل )صح اهوس  ستويوس شتي 

  سممي امموسى )ع ق ممويو صحا  ممل حمما  صح ممبو اممي ترت مم  أشحويمموس يتمم  ص اشس
 اماصاهو شكونهمو أا مر ت ايماص  أ شبت    صحاسصتموس صأل  ايمل حمو ع تعام  .(2004
  ممممممث صتممممممتهااا صحتعممممممرف تلمممممم   مممممما  صمممممم  يل  وصقمممممم  صحتوصصمممممم    شاقممممممل

 ص  تامممممموتي كااوممممممرصس  صس  سوتمممممميل توحيممممممل ن ممممممو صحتاوتمممممم   مممممم  صحكمممممموصسا 
شس صحتعمر  حوتمو   صيتم   ت ل م  اش  ( Sai Krishna 2019 )صح ايكيمل 

اي تة  ر تلوكيوس صحت ا  ح و س صح وصسلا اي صحكوصسا صح ايكيمل شصحب مريل 
(Yuxiang Honga 2019)  صتتك مموف صحعوص مم  صحاسمماشحل تممي   اشايممل  ش

 Asim  صحا ممت س صحا  يممل اممي شتممو   صيتمم بعا صحتة يممل  صحةوصممل بمم
Sharif)   2018 ) ستمما بري ممل  ت ممول  حم تمعا اعمما صحاسصتمموس  ، فياممو

صتممتةاص وس شتاسمم رصس  اهممو  صحارشنممل اممي تمميول صحكمموصسا صح ايكيممل  ممي قامم  
صحتعمرف ش (  Mahed-Ul-Islam Choudhury 2018)صحام   صح و يمل 

 صحا  يممممممممممممممممممل  حممممممممممممممممممبعا صحكمممممممممممممممممموصساتلمممممممممممممممممم  كيفيممممممممممممممممممل تمممممممممممممممممم ط ر صحامممممممممممممممممم   
(Carin Tunney  2017)  اممي ت وشحممه حااهممو  اي ة مموع صحامم صحت ل مم  ش

 ,Anne M, Leitch a, Erin L) همل صحكموصسا صح ايكيملامي  وص  لصحارشنم
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Bohensky 2014)   ة يممممل صيببوسيممممل صحتعممممرف تلمممم  ت مممموسصس  صحتشكمممم حف
 .( CHENG RONG  2009) حلا ت س صحا  يل

صحاسصتوس صحسواةه تلم  أاايمل اشس صيتم    نتو ل ت ا ا  اي   ي ر اشتل  صح
تممممتعاصا شصحت امممم  حاوص هممممل امممي  عوح ممممل ومممم و  صحا  ممممل شتمممم   رل امممي  ممممو س ص 

 تونيمل ص تتاموا  بم  شإ بموس (  Yuxiang Honga) 2019صحكموصسا صحا  يمل 
تليممممه  امممم   اممممي  وصقمممم  صحتوصصمممم  ص  تامممموتي كااوممممر  ل  سوتمممميل توحيممممل 

    (Sai Krishna 2019 ) حتاوتم  صح اموا ر امي  مو س صحكموصسا صحا  يمل
ة ممويو شكمموصسا صحا  ممل أنهممو تممل ا صح مموا تلمم   ممع  اممي صاتاممو  صيتمم   ا

  Carin Tunney )شصنةاممو   سمممو وتهو تلممم  شتمممو   صيتممم   صحاةتلامممل
 يا او يستاتي صحا(  2013ةبل صحاي  ش  2014  ال   اا   ال ش  2017

ي وبيمممل امممي   وصنممم  صحةاممموس أش صحتوصممم  صحممم   وصنممم    مممي صحاسصتممموس حاعرامممل
     .اوحا  لصيت   ت قل 

 يا صح ةبمملصحتعممرف تلمم  تقيامم هوامماصاأ أامما  ني اكونمماشأ ممو اسصتمموس صحا مموس صح ممو
أش  شصت واممموتها شتاممموسصتها ن مممو اشس صيتممم   ش اممماصق ته امممي ت ممموشال ق ممميل

شصت مممممع تا مممم   صح ةبممممل حيتممممم   ص حكترشنممممي تممممي صحتةل مممممال  ،  ممممااع أز ممممل
 2012 مممرشع وممما   اوصقممم  صيببوسيممملشبوصمممل  وصقممم  صحتوصصممم  ص  تاممموتي شصح

شاتاه اوحوتمو ب  حاستار   وال  ح   و بيل صحا تو  ث صحلاوسيل شصحت اي نظرص  
( ، كامممو صت ممممع 2016 و ممما أبمممو  ممممرصا ، 2019صحاتعمممااع)  وا تممموع صحرصاعممممي

صستامموع اس ممل  امماص يل صيتمم   صيحكترشنممي حمما  صح ةبممل فياممو يتعلمم  اوألببمموس 
( ش صنةامممو  اممم ل صحاس مممل امممي   2018صحعلايمممل شصحتك وحو يمممل ) نممما  ومممري  

صحةمممم صشل ش ليمممموني ش  2017أل  يممممل شصحسيوتمممميل )  ممممال صحمممماص ر صحاو مممموتوس ص
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كونمما   ويماع ت ممول تة يمل صحاوصقمم   صحاب مو  ي  لم  صت وامموسأ شأ    ( 2017
 .(2017صيببوسيل )نايل صحةو ي 

بمم ي ت ل مم   صحا مموسيي صألشال شصح مموني  ممو  امم  صحايونمموس اممياشصس أت وتمما شقمما 
، شصتتامممماس صا صيت   مممم يشصتممممتايو  حل اهمممموس شحلةاممممر  ،حلا مممماو  شحلة مممموع

 اسصتموس  مي صحسواةل صحاسصتوس بلاش  .ك  ر  ي صحاسصتوس تل    هل صحاسعصح
 شبوصل صحا  يل حلكوصسا صيببوسيل شصحتة يلصحعلايل صح ةبل  صت واوس ب ي تربب

 صينسمممو  شصممم ل شصحا مموخ صألس  تلممم  صحكا ممر ت   رامممو س مما صأل ممموزش    رص مم 
  مممي  صحبو  مممل صتمممتاواس  ممما ش مممي ،صحعممموحا  مممواأن  ايممم  امممي شصح بممموس صشصح  ممموص 
صح وصنم    تمتكاوال باقمل شت ايمااو صحب مث   متلل بلموسع امي صحسمواةه صحاسصتموس

 صحب ممث شأاشصس  مم هل ت ايمما اممي صحبو  ممل، كاممو أاممواس  حب ممثصحتممي حمما ت ممع او
    .صحاسصتل ت  ل شت ايا ص تتايو  ص يال تااياش 

   المفاهيم اإلجرائية للدراسة

شيةاما تا   صح ةبل   ا  أاا صح بةوس صحاوتلل امي صحا تام  ة العلمية: النخب
أل مممموصال شص تيو مممموس   تاعمممموتها ، شصحتا مممم   صألاممممرصا صألا ممممر ش يممممو  شإاسصامممموبهممممو 

صحاةامموا حل ةمم  صحا تاكيممل ش  هممو صحعلايممل  ناممو ي مم ر  حمم  أ  تممااص    مماشاص  
عةليممممل أش سع صح ممممي أاممممرصا صحا تامممم  يتاتعممممو  اسمممماوس حهممممو  ياممممل   ممممااع كوحاةمممما

ش صحت اممم   صحعلامممي شتت ممموال صح ةممم  صحاتةاامممل صحو ممم  صياصسل صحارتاممم  أ
وح ةبل ا (27)ااع   تاوتهو صحةوصل  ح   اوتوس  يوايل اي ش و اهو شأن  تهو

صحعلايل اا   اوتل  ي صألارصا يتاتعو  ااستو   رتا   ي صحت ا   صحعلامي 
 رصامم  صمم    ت ممعها امميشي ممةلو    وصمم  سفيعممل أاوايايممل ش  ممر أاوايايممل 

لامممي شصياصسل امممي   ممموال صحعلمممو  شتةااممموته  صس صحاممملل صحةمممرصس صحب  مممي صحع
 .اوحا ل شصحا  ل     صح   شصحعلو  شصحا احل شصح سصتل شصحا  ل
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عممر  صحا تممو  ص نترنمما تهممتا ا وممبتل تلمم   وصقمم  اممي المواقثثع اإلخباريثثة:
  رصتممممل ي أش بممممواصألن شكممممو س  وحبممممو  تلمممم  شتعتامممما صيببمممموسل ا ممممت  س يسممممي،

 تممي نةمم    أش امموحاوصق  صحةوصممل صحاةممو س ن ممر  حمم    مموال امموحاوصق ، بوصمم ي
صألببمموس  حتبممواال أبممر    وصقمم   مم  برشتوكممو س اع ممهو تعمما شقمما أبممر ،  وصقمم 

 .صألبر   صحا فيل شصحاو وتوس
ش ا مممرل يةلممم  م ممموسص أصحكوس مممل صحا  يمممل اممم   مممواا طايعمممي  :الكثثثوارث البيئيثثثة
 صحعوص   صح ايكيل أشصحب ريل هي  واا  سيا نوتل تيا (28)ل  ا رع تل  صحا  

    تونيمممموس تاممممول شت تممممو   وص هتممممه  حمممم ،شيترتمممم  تليممممه  ممممرس وممممايا حلا  ممممل
 مممي نتو  مممه صنهيممموس صحتممموصز  يتمممو  ، شامممي تة مممر  امممو ي  ممموا صحةممماسصس صحا ليمممل

شتعتار  رص م   واموس صحاموزش   مي صحكموصسا صحا  يمل  ستبوطهمو اموحتة ر  ،صحا  ي
شتممي تي بيممو   ،حا مموبي شص  تبمموى صح ممرصسل صحمم ل يهمماا صح يمموع تلمم  صألس ص

 . حف اوحتاا   اي صيطوس صحاعراي

 اإلطار النظري:

صحاسصتممممل اممممي  طوساممممو صح ظممممرل تلمممم  نظريممممل ص تتامممموا تلمممم  شتممممو    صتتامممماس
شامممي   ممما  صح ظريممموس   Dependency Theory  Mediaاإلعةةة  

سصما كم   مي ايال مر  صس صيت  يمل،   مثل بب موا صحتم   ر ص ت  يل صحارتب م
ششسشك ممتش   اوتممل  ممي صأل مموس صحتممي ت ممتل تممي صتتامموا صألاممرصا تلمم  شتمممو   
صيتممم    مممي بممم ال  ممم ا   اوتممموس س يسممميل امممي صآل ممموس صحاعرفيمممل شصآل ممموس 

شياتمممر  صحبو  مممو  صستكممموز نظريمممل ص تتاممموا  .(29)صحو اصنيمممل شصآل ممموس صحسممملوكيل 
اهممموس صحممم  صحاعلو ممموس صحتمممي تلامممي ص تيو وتمممه تلممم  اتمممو ت ي اامممو  و مممل صح 

شت ة  أااصاه ، شصتتبوس نظو  صيت   نظمو   علو موس يمتا تو يامه حتلايمل ام ل 
ااممو ي ممعر اممه صحاممرا  ممي  اممو  ت ممول     (30)ص  تيو مموس شت ة مم  صألامماصف
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اعمما صحة ممويو يااعممه  حمم  صحب ممث تممي  علو مموس  ايمماع تلا هممو تممواع شتممو   
شأ مو  .ا امي صحار لمل  صألشحم  شامي صحتم   رصس صحاعرفيملصيتم   ، شامو  مو ي ما

اممي  ر لممل ت ممت   صحو مماص  شص ت وامموس ،اتمماال صحعوص مم  صحوتممي ل  شتوص مم  
شاممي  .ل صينسممو   ممي  وصقمم  ت ممول ق مميل  مموص نتةو يممل اشسص  هاممو اممي  ممو يتةمم 

صحار لل صح وح ل يعا  صيت   تل  اا  صح وى صح  صبتيوس صحاعلو وس شت ل لهو 
 مما ا مو   ر لمل سصاعممل  ،اوح مت  صحم ل ي وتم   تيو مموتها صح اسميل شص  تاو يمل

شاتمم ص يسمموتا  ،شاممي  يممو  صيتمم   اوحتمم   ر اممي صحاةمم ش  صحاعراممي ت مما صحاممرا
 .(31)س صحاةتلامملوت ايمما  مموصقاها صح هو يممل  ممي صحاو ممو صيتمم   صح مموى تلمم  ت

شتمو   ح اهموس تلم  ا صحتي تةو  تل هو صح ظريمل كم حف أ  صتتاموا صش ي صحاتو 
صيت   يت صيا ت ا صستاوع  ماع صحامرصع شتما  ص تمتةرصس صش صحتة مرصس صحسيوتميل 
صش ص قتاممموايل صش ص  تاو يمممل   مممث تممما ر   ممم  اممم ل صحتة  مممرصس تلممم  ك وامممل 

  يمممل   مممما  شتعتامممر صحكممموصسا صحا .(32)صتتاممموا صح اهممموس تلممم  شتمممو   صيتممم  
اوا تل  شتو   صيت   نظرص حامو ت متا  صح و س صحتي تت صيا ا هو ك وال ص تت

 .شص اتاو  صينسوني صحارصعش تليه  ي ت وصر صي وسع 

حلاعلو مموس  ش  يعتاممر نظممو  وممبتل ص نترنمما اممي   مموال نظريممل ص تتامموا نظو ممو  
صحةوصمممل اا ممموس صحاسمممتةا  ي شصح ص مممريي ش ممم     مممي صحممم ظا شحك مممه تايممما ،اةمممب

امماصاهو صحتممي تتامم   مم  أامماصف ش  توصاممو شأ Websites packages صحاوصقمم 
شكاممو تةتلمم  اس مموس ص تتامموا تلمم   ،س صحاتعممااع حلاسممتةا  ي شصح ص ممرييصحا ممو

، امممإ  صح و ممموس، شقممماستهو تلممم  ت قيةهمممو وصقممم  صح مممبتل اممموبت ف صألاممماصف ش 
تمم   رصس ص تتامموا تلمم  امم ل صحاوصقمم  تةتلمم  أي ممو امموبت ف اس مموس ص تتامموا 

ول ا مممموا صحتمممم   ر اممممي   مممموال صيتمممم   شيتا مممم  صت مممم .(33)تلمممم   امممم ل صحاوصقمممم 
ص حكترشنمممممي  اممممماأ تاممممم ي  صحاوصقممممم  صيحكترشنيمممممل  حممممم  ا ممممموس  سممممم  صحتوزيممممم  
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صح ةرصامممي أشصحو مممو   أشص نتامممواصس أشصحا تمممو ، ش حمممف حلةمممرش  ب تمممو ل   مممااع 
ياتي تعاياهمو شص تمتاواع   همو، كامو يا م  صت مول ام ل صحاسصتموس  حم  صحت م لا 

ترنمما  حم  ا مموس ار يمل شاةممو حلةامو   صحعو ممل أش صحارتمي ح اهمموس ومبتل ص ن
ص  تاو يممممل أش ا مممموس ص تممممتةاص    ممممث ت مممموال  ممممةو ل   مممما صحاسممممتةا  ي 

شامي  موا ام يي  .(34)حل بتل اش    تونيل تعايا صحت   رصس تل  ك  صح اهموس
ص تتبمموسيي صحسممواة ي شااممو تامم ي  صحاوصقمم  شت مم لا  اهمموس صحاسممتةا  ي تمما 

سيمممل امممي اممم ل صحاسصتمممل حاسصتمممل تممم   ر تة  تهمممو حلكممموصسا صبتيممموس صحاوصقممم  صيببو
صحا  يمممل تلممم  صحاعممموسف شص ت واممموس صحو اصنيمممل شصحسممملوكيل حا مممل صح ةبمممل صحعلايمممل 
صحاامممريل ، اممموحكوصسا صحا  يمممل    ممم   رص ممم  صأل ممموزش  تتا ممم  اتونهمممو   تمممو  
 ببوسيو  يت اي ت وصر صح ةو ل شصي موسع شصحامرصع شص اتامو  صينسموني حم حف 

نممه  ممي صحا  ةممي صاتاممو  حلاسصتممل   ممث   و  صبتيمموس صحاوصقمم  صيببوسيممل   وتممبو  امم
امم ل صحاوصقمم  اا مم  امم ل صحكوس ممل شتة  تهممو كاممو تمما ت ايمما ا ممل  صس باممو   

ل صح ةبمممل صحعلايمممل صحاتةاامممل شاممي ا ممم  ع  ممل  مممي صحاسمممتةا  ي حهممم ل صحاوصقممم 
  وشحممممل ش اممممواياي  تمممم  يسممممه    ممممرصا صحاسصتممممل صألاممممواياي ش  ممممر صأل ب وت هممممو

 .صح اوال تل  نتو ل قوبلل حلتعايا

 اإلطار المعرفي:

 : اإلعن  والبيئة

كاممو  ،   ق مويو صحا  ممل ق ممويو كليممل  ت ممواته يما ر اع ممهو اممي صحممبعا صآلبممر
امي  نهو  صس طوا  اشحي   تة  م موسل ت ما صح ماشا صح ةرصفيمل حاشحمل اع  همو، ش 

ةممرصا تمموصا تلمم   سممتو  بمم ي صأل  يمموا شصحا ق ممويو اممي   الهممو تعتممض صممرصتو  
بمم ي سابممل صحممبعا اممي  صحمماشال أش صح اوتمموس أش صحتكممت س اصبمم  صحمماشال صممرصتو  

تعظمميا صحعو مما  ممي صحا ممرشتوس ص قتامموايل صحعا قممل  صس صحك واممل صحتك وحو يممل 
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شتلمممم   سمممموع  وممممبوع ص  تيو مممموس صألتوتمممميل  ،تلمممم   سمممموع صحتمممموصز  صحا  ممممي
آل موس صل م  مل شنظيامل شبوحيمل  مي ح اوع صحاةمرصا امي صحعموحا امي صحكميش امي ب  م

 .(35)صح وسع 

 صحتوتممول  شقمما ت صيمما ص اتاممو  صيت  ممي اوحا  ممل ا ممت   ل مموظ  وصابممل حل ممرص 
صحمم ل ت صيمما اظهمموس   ظامموس صحا تامم  صحامماني صحاهتاممل اوحا  ممل  صحا  ممي صحعمموحاي

 اممو أا   حمم   همموس صحتة ممر صحا مموبي اعمما  همموس   ممت س ب  يممل توحايممل   مم  
صحا  ممل صحا ت مموس صممايةل ش ت  يممل ب  يممل   مم  صيتمم   صألب ممر  امم ل وس   

شيهممماف صيتممم   صحا  مممي  حممم   ي مممو  شتبسممميب صحااممموةيا صحا  يمممل  ،ش  مممر  حمممف
  صحا ممت س صحا  يممل شت ممت   شتممي ب  ممي حمما  صح امموا ر، شتسممليب صح مموا تلمم

شأتممموح    لهمممو، شصحتو مممه اة ممموع  ت  مممي  حممم  أصممم وع صحاامممل ل  صحةو امممل،
رصس ح ممم ها تلممم  صتةمممو  صحةمممرصسصس شصي مممرصاصس صحتمممي تكاممم   اويمممل شأصممم وع صحةممم

صحا  مممل شصح ممما  مممي صتمممت  صف  وصساامممو شصح ممما  مممي صآل ممموس صح ممموسع صح وت مممل تمممي 
شت م ر ا مموا  حم  أ   اكيمموس صحا  مل تممر  أ  صحامم وال . (36)،صحتمااوس صحا  ممي

حامموحع ق مممويو  شصح تو ممموساممي أامما شتممم لل  ت  يممل حلتمم   ر امممي صحممرأل صحعممو  
  ي أااهو: ش حف  ي ب ال ص   تهو ا اشصس (37)حا  ل ص

صألاشصس صحر يسل : شتتا   امي صيببموس شصحت قيم  صحا  مي شت ايمل قماسصس  -1
صحتوتممول صحا  ممي صحمم ل  اوي مموال  حمم  صحمماشس ،صحوقويممل ش مم  صحا ممت س

ي اممم  تلممم  صحا ممموسكل صيي وبيمممل امممي تممموا ر صح اويمممل حلا  مممل ش وصساامممو 
   .(38)لوكيوس صحارايل شصح او يلوس شصحسشتةويا صحسيوت

صألاشصس صحاسوناع: شتتا   اي  سوناع ت ا م  أ تمو  صحت مريا شصحعةموع   -2
صحاةتاممممل ا اويممممل صحا  ممممل ش عوشنممممل صحةممممونو  صح  ممممو ي تلمممم   وص هممممل 

ش أش  اامموال  سمميا اممرال أاصا تلمم  صحا  ممل نتي ممل تمملو  تاممال ص تتمم
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   ممي  ممرص ا ااممو يةمم تلاممو   ش حممف  ممي بمم ال   وطممل صح اهمموس ، امموتي
شتة يمل أببموس صحوقمو   شصحت قيةموس  ،ش ةوحاوس شصتتاصاصس تل  صحا  ل

حلامماصن ي  شصحترك مم  تلمم  ن ممر صحعةوبمموس ساتممو   ،شصحا واامموس حارتكا هممو
ا م  تمي  يمو   ، طوس صحسعي صح  صح ا  ي صستكوبهمواي  حلة ر شز رص  

لو  صحامممم وال بمممماشساو صحرقمممموبي ش تواعممممل ت ا مممم  صحةمممموصن ي شصحلمممموص ع شتمممم
حلاسمم وح ي صح همموس صحاةتاممل اوي مموال صحمم  صحقيممو  اوحمماشس صيسومموال 

 .(39)شصحاتةاا ي 

ش   ت وس شتو   ص تاوال صح اي مل شت مو ي صتمتةاص  ومبتل ص نترنما كوتميب 
شصتمم  ص نت مموس ح ةمم  صألببمموس شصحاعلو ممموس ش همموس  امم لع صيتمم   صح ايممما 

صحا  ممي نامم   كا ممر  ممي  شصنت مموس شتممو   صحتوصصمم  ص  تامموتي، كممو  حيتمم  
امممم ل صح مممموسع صحتة يممممل شبممممرز  امممم لع صيتمممم   صحا  ممممي صيحكترشنممممي أش صيتمممم   

حك ه يعتاما  ،صألب ر، شصح ل ي تر     صيت   صحتةل ال اوألااصف شصحرتو  
تلمممم  صحتة يمممموس صح اي ممممل شبمممما وس صحويمممم  شصحت ايةمممموس شصحاوصقمممم  ص  تاو يممممل، 

ح مممممت  صحتةل مممممال حلرتمممممو   صيت  يمممممل ا  مممممث ياتمممممي ص تمممممتاواع شصحممممما ل بممممم ي ص
شصحا ممممم صس صحتمممممي أتو تهمممممو شتمممممو   صيتممممم   صح ايممممما،   ممممم  ص نت ممممموس صحوصتممممم ، 

ستممو   أا ممر اوتليممل شأا ممر ييامموال  ،شصحتاوتليممل، شصتممتةاص  صحوتممو ب صحاتعممااع
ااممممو أ  شتممممو   صيتمممم   صح ايمممما أتو مممما حا مممموس  ايمممماع   تونيممممل  ،(40) ق وتممممو  

  يمممل،تي صحا  مممي شحاممما ص نتبمممول  حممم  صحة مممويو صحا  اوستمممل اشسامممو امممي ن مممر صحمممو 
شصيت   ممممممم ي شصحكت مممممممموع  وألارصا ش  ظاممممممموس صحا تامممممممم  صحاممممممماني شصحبممممممممو   ياممممممم

شحممممميض اممممم ص اممممموأل ر صحةريممممم  امممممي  ممممموا  مممممو أ ا مممممه صحا ممممموا  ،(41)شصحاممممماشن ي
صيحكترشنممي  ممي تة  ممرصس اممي ةيتمم  شب يممل صح ظممو  صحمماشحي شصحتممي تممتلة  اممي 

ش مممو صتمممتتبعه  حمممف  مممي  ي  حممم  صحا تاممم  صحعممموحاي تاممم  صحممماشحصحت ممموال  مممي صحا
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ت ممو س توحايممل  ممي أااهممو صممعوا صأل ممي صينسمموني صحا ممتر  شتسممليب صح مموا 
تلمم  ق ممويو صحا  ممل شصحكمموصسا صحا  يممل شصح ايكيممل  شصحاةممر شصح ممرشع شصحتممي تمما ر 

 .(42)تل  صألس  ا ت  تو 

ا  ل اي تار شتي صحاس وحيل صيت  يل صحالةوع تل  توت  صحا ا  ي ت ول صح
يمر   ل  م  صحت ايمل صحاسمتاص تك وحو يو صحاعلو وس شبرشز  ا ل وس  ت  يل 

 ،بتةريممممر صح ةممممو     اامممملل تممممي صآلسصاأنممممه تلمممم  صحامممم اي أ  يةممممو    و اممممو  
شت شيمما  ،شص تتامموا تلمم  ش ممو   ا يةممل  مم بو ع  ممي  اممواس  عرشاممل شصممواقل

ا  ونممل شصتممتةاص  نمم   ريراممويممتا تة  صحةاممل صحةاريممل  امماسصا  صس صت ممول  ةتلمم 
ممو ، ش  ةتممبض اوأل ونممل صحتممي تسمماع حلامم اي  صحت لممييت مماي امم ص صحسمملو  أي  

اإ رصا تا ي وس  وال  و قا ي  ر اي  وحمل صحاعلو موس صح ايماع  مي  ةمو   
صحا  يمل امي ش  يةتامر اشس صيتم   تلم  صحتو يمل  .(43)اوح سبل حلاس حل صحا  يمل

ة يممل صحكمموصسا صحا  يممل شصحت مموشال صحات مم    ص اتاممو  بت صح ممو س صح ايكيممل بمم  
اممموحأل صألاايممل  تتبممموسصس تايممال :   همممو صحتعمممرف  شصح ممو   ألاعممموال يعتاممر أ مممرص  

تل  أش ه صحةاوس اي صحتعو    عهمو شصحم ل يماال بماشسل  حم  تاوقاهمو شتعمو ا 
ا وتمممبل صحاسممم وح ي تمممي صحتةاممم ر امممي ا صحا وحبمممل تهايممماصتهو حل يممموع ، شكممم حف

 بمممرصز صح امممو   صحاممم ي ه امممي صحتعو ممم  حت ممم يعهو شتعاياهمممو ش صحتعو ممم   عهمممو أ
 .شاتاهو

 األهمية البيئية لغابات األمازون: 

  ممول ش ممرشسل اممي  اويممل صحا  ممل شت ة مم  صحتمموصز   حلةوامموس بو ممه تممو  اشس
اشحيمممل تعمما صحةوامموس صآل   ممم اص   يت مم أ  ممي صح همموا صحش  ،تلمم  صألس  صحا  ممي

ث تعامممم  صألومممم وس شتربممممل صحةوامممموس كعمممموزال   مممم  حاتوا ممممل صحتة ممممرصس صحا وبيممممل
حلة ف صح ول  ا صنبعو وس  وزصس صحكربو  صحاتاوتاع اي صح و، شصحاتسمابل 
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شتتاتمم  صحةوامموس صحةو اممل اوحةمماسع  .ا ممت  س يسممي اممي  مموارع ص  تبمموى صح ممرصسل 
 ي صنبعو وس  وزصس  وني أاس ا صحكربو  صحتمي تاماس  % 15تل   زصحل ن و 

 ص أطلممم  تل همممو  اوحوتممموس بممم ال ص ت وزامممو حلكربمممو ، حممم مممي  امممي صح مممو تممم ويو  
شحلةوامموس قمماسع تلمم  تل يمم   مرصسع صألس   ممي بمم ال تبةممر أ  ممو   .صحكربمو  

ول صح مممماض اممممي صت مممم  ممممةال  ممممي صحايممممول شتكممممو  صحسمممم   صحتممممي تعتممممض  مممموا
ل تعاممم  تلممم  صح اممموظ تلممم  ص تممماصا  سمممتاص   مممي صحايمممول صحع امممكامممو ش صحا ممموا، 

امممي صحعممموحا  مممي  سمممت اعوس صحايمممول امممي همممو أسبوتصح ظيامممل،   مممث تممم تي    مممل 
شقمما حممو ع اممي صحسمم وصس صألب ممرع  أ   عظمما صحتة يممل صيببوسيممل   .(44)صحةوامموس

صحا  يمممل  ممموال صحعممموحا  تركممم س  ممموال صحتة مممر صحا ممموبي كة ممميل  صس م ممموس اع ممماع 
  هممو شص اتاممو  بهممو نظممرص  حاممو ياتممي أصحامما  ي بةممي تلمم  كمم  صحا تاعمموس ت وشح

أ ممو تممي صألاايممل صحا  يممل حةوامموس صأل مموزش  ش ،(45)توصقمم  كوس يممليمم  ا ت هممو  ممي 
 واممل    ممرع اممي صحعمموحا،    ت يمما  سممو تهو  تعمما أااممر اتتا مم  اممي أنهمموت ايمماص  

 8 ل ممو  اتتمموس، شتاتمما تاممر تسممعل بلمماص ، شت لمم  ش ممااو ن ممو  800تلمم  
 اشحيمو   وسيمو   تماال اشسص  ، ش تريل ونوس طمي  مي اةموس صحاموا امي صح مو كم  تمو 

اي ق يل صحتة مرصس صحا وبيمل، شتما ر ا ماع تلم  تموصز  صحا موخ صحعموحاي، ألنهمو 
 ي أاسم  ي صحةم ف صح مول، شتامت  أاامر كايمل  مي  % 20ت تل أا ر  ي 

شاممي  مموا امم ل ص تتبمموسصس صحا  يممل أطلمم  تلامموا  ، مموزصس ص  تبمموى صح ممرصسل 
حمممممما تعوقمممممما ش  ، (46) رئثثثثثثة األرضصحا  ممممممل شبارصؤاممممممو تلمممممم   وامممممموس صأل مممممموزش   

علا ت مممم ي صومممم  ت تممممرل  ل صألس س مممم صحاممممربوس شص تممممتةو وس ت مممما وممممعوس 
   .2019شصألب ر  ي صح رص   تو  صحاو ل صألب رل 
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 حرائق غابات األمازون: 

ا مممممت ع طايعمممممي  بممممم ال  وتممممما صح اممممموف امممممي يوح مممممو  صأل ممممموز   رص ممممم  ت ممممماا 
صحسممم وصس امممي صح رص ممم  ت صيممما اممم ل  حكمممي ا مممو  ومممبه   اممموع تلممم  ،شأ سممم ض

   صحةواوس ا ت    ر قو   صحك  ر  ي صحاوصط  ي اي صحارصزي  اة  ت ا و صألب رع
اممي  ايمم  أن مموا صأل مموزش  ااممو اممي  حممف وس تلمم  صحا ايمم قممونوني كاممو صتتمماشص

مو حلاماصاع ي تمي  صحا  مل اةما شش  ، مي صح بوتموس شصألوم وس  وط  توص ما صحك  مر  اة 
بت  ي  صحا صست ي تلم  ق م   صألوم وس   وي ر بوحسونوسشصحارصزيلي  قو   صحر يض

أ شقمممما بمممما. (47) اممممو تسمممما    اممممي صبتامممموا  وامممموس اوحكو مممم « ت ظيمممم  صألس »ش
عو  شأبم س صح رص    واوس صأل وزش  اي أشص    ي  2019 و ل تو  صنا ع 

 أوموسس  مث  لمأل  عما س   مر  سماوقهاي صحت صيا تلم   ما   اونيمل أومهر حتا
(  حمممم  أ  تمممماا  رص مممم  INPEتةممممايرصس  صحاعهمممما صحمممموط ي ألا مممموا صحا مممموا  )

 23أح   ري   ت   76صحةواوس صحتي وهاتهو صحارصزي   ش ااو  بلأل أا ر  ي 
ممممم س  رص ممممم  صأل ممممموزش  امممممي تمممممااع  مممممي صحو يممممموس ش ، (48)2019أ سممممم ض  ترك 
ممو اممي ش يممل صأل مموزش  ش ممااو  39194صات  مم    ممو   يةمم  تممي ش صحارصزيليمل   رية 

شامي أااممر ش يملع اممي صحارصزيم  شصحتممي ت مما  أاامر  سممو ل حلةواموس صحا  ممرع   ممر 
ممممممممممممرع اممممممممممممي صحعمممممممممممموحا شأتل مممممممممممما ش يممممممممممممل صأل مممممممممممموزش   وحممممممممممممل صح مممممممممممموصس   صحا  كس 

أحممم   500صح رص ممم   مممو يةممموسع  صحتهاممماامممي بوحيفيمممو ش . (49)أ سممم ض11ا لممموال
شس ما تكمرصس   .(50)اتتوس  ي صحةواموس، شتمب ت م  تمي ص تموصا صألز مل صحا  يمل

 وارع صح رص م  امي  واموس صأل موزش  صحا  مرع ااعم   موارع ص  تبموى صح مرصسل 
   أ   رص ممم  صأل ممموزش  صألب مممرع صتتامممرس كوس مممل ب  يمممل اسممما  زيمممواع  عممما تهو 

حاس مممل  (51)ور ش  مممر  سممماول شامممو  وأ ممموس ص نتبمممول صحعممموحاي  وحهممما مممت  ب  ممم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88
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ش مي ا مو يت مع أ  حكوس مل   رص م    وق تهو اي قال   اوتل صحسمب  اارنسمو، 
 . ي ت   شزباو   ب  يل شأبر  تيوتيل شاو  و أاساهو أاايل صأل وزش  أاعواص  

 :األبعاد الكارثية لحرائق غابات األمازون 

ش  ممر  ل ح رص مم   وامموس صأل مموزش    ممو بمم ي ب  يممل شصمم يلتت مموع صآل مموس صحكوس يمم
ص  حمم   يوتممموس سصمما صألس  تةممموال  با ممل ك  حممف وبرنيتممموى حرصممما   اوتمممت وا 

برنمو ل تموا  ح ت موا صألشسشبمي،  ع مي بتةمايا  علو موس  وصحة ف صح ول ، شا
تمممي نو يمممل صحهممموصا شتكمممويي صحةممم ف صح مممول اصبممم  أشسشبمممو شبوس همممو     ممموني 

ما صألتلم  بم ال أاس ا صحكرب و  صح ل أطلةته  رص   صأل موزش  امي أ سم ض ي ع 
 سممتويوسع  رتاعممل   ممي  ، اوي ممواه صحمم   ط قهممو2003وممهر شص مما،   مم  تممو  

شأامما باممرصا صحا  مل أ   طمم ل كايمموس او لممل  ممي .(52) موز أشال أاسمم ا صحكربممو ،
رَّصا صح ري ، صحةوزصس اي ص وبيمل م موس    حهياتي أ  يتو  حة ف صح ول  ي   

 ،رس صحا ممموخ شصح ةمممض تلممم  صحاممما  صحةاممم طويلمممل صحاممما     ممموال   حممم  تممم   رص
ا   تي صآل موس صح موسع تلم  س مل صينسمو ، صحتمي ت ماا ت ما صتت  مول ام ل 

ااممو أ   زصحممل صحةوامموس  ،(53)وزصس صحسممو ل صح وت ممل تممي ص  تممرصلصح  ي مموس شصحةمم
و ي ااةمماص  صحاوص مم  )تمموصا امموحة   أش صح ريمم ( تمماال  حمم  اةمماص  صحت مموع صحا وحمم

صح ايكيل، شترص    ارص تة يي صحكربو ، شصنةاو   عا س ا وال صأل  وس، 
شزيمممواع صح اممموف     يعتاممما ا ممموال صأل  ممموس امممي صأل ممموزش  تلممم  صحايمممول صحتمممي 

شقمما ومماا صحةاممرصا تلمم  أ   زصحممل صحةوامموس  .(54)ت لةهممو أومم وساو تايةممل صح مم شس
   ش ممي  مماتممي تةممو  اعاليممل  صحتبةممرش رقهممو تممتاال  حمم  تةل مم  تمماا صألومم وس صح

حم ص ص تم با  ،(55) ي ت لةهو صحةوال اي صحة ف صح مول صنةاو  كايل صحايول صحت
 رص مم   وامموس صأل مموزش  اممي صحارصزيمم  ص اتاممو  صحمماشحي، ألاا تهممو اممي صح امموظ 

اممم و يل تلممم  صحتممموصز  صحا  مممي امممي صحعممموحا،   مممث توصاممم  زتاممموا اشال صحعممموحا صح
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امممي اممموسيض تلممم  ب ممموسع صتمممتارصس صح رص ممم   لاح ممموس صحكامممر  امممي ص تاممموتها ص
شقمما صتتةمما ، (56)ر  حهممو تمماص يوس  سمميال تلمم  صحعمموحاشصتتبوساممو كوس ممل ب  يممل كامم

تبمممممموا ال ص تهو مممممموس بمممممم ي   شتمممممما، (57)   رص مممممم  صأل مممممموزش   تعامممممماع أصحممممممبعا 
صح اوتمموس صحاع يممل ا اويممل صحا  ممل شصحممر يض صحارصزيلممي   مموي ر بوحسممونوسش   مموال 

 ع تلف صح رص  ، شقا  صن ماا  تو موس اشال  ربيمل كامر    م   ساشحيل صنا
ش امو تما  تت مع أاايمل ق مميل  ،(58)ارنسمو  حم  صم   اوتموس  اويمل صحا  مل

  ، شأاا تهو صيت  يل. رص   صأل وزش  شب وستهو تل  صحا  ل

 مناقشة نتائج الدراسة:

 :  صحا وس صألشال: صي وال تل  تسوؤ س صحاسصتل
 لمواقثثع اإلخباريثثةعلثثى تغطيثثة ا النخبثثة العلميثثة المصثثرية ددرجثثة اعتمثثاأوال: 
 :حرائق غابات األمازون  لكارثة

 األمازون غابات حرائق ( درجة اعتماد عينة الدراسة على المواقع اإلخبارية في متابعة تغطية2جدول رقم )

 التكرارات درجة االعتماد
النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 32.5 41 ة ضعيفةدرج

1.8730 0.71536 
 47.6 60 درجة متوسطة

 19.8 25 درجة كبيرة

 100 126 اإلجمالي

صحاب مممو  ي تلممم  صحاوصقممم   تتاممموا( تاممموشس اس ممموس ص 2يتاممم ي  مممي  ممماشال سقممما )
   ها شاا قرصال نا  صحع  ل باس ل  توت ل% 47,6صتتاا     ث صيببوسيل

صتتاما ش  سيمل امي  تواعمل أببموس صحكموصسا صحا  يمل او ياكا أاايمل صحاوصقم  صيببو
شسبامو بر م   باس مل كا مرع %  19,8 صتتاما باس ل   ةا ل،  ب  امو% 32,5

صحممم  صن مممةوال صحك  مممر  مممي صح اممموا ر شصح ةممم  اة مممويو شأز ممموس اممم ص ص نةامممو  
ح اموا ر  أاما  مو ي مة تيل صحتي اوتما اوايل شصحسيوت يوتيل     صحة ويو ص ق
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، ص اتامو  صح ةامول اة مويو صحا  ملشي  ر  حف  ح  ترص    ،ال تو لصحعربيل اا
 صحاوصقمممم  صيببوسيمممملي  ترص عممممو  اممممي صاتاممممو  شسباممممو يعتممممض امممم ص صحترص مممم  صح سمممما

أا  بمماشسل صحمم  صنةاممو   عمما س ،  رص مم  صأل مموزش    هممو ش  ،امموحكوصسا صحا  يممل
 .ص تتاوا تل  تة  تهو حه ل صحة يل

حرائثثق ل لمواقثثع اإلخباريثثةعلثثى تغطيثثة ا العلميثثة المصثثرية ثانيثثا: دوافثثع اعتمثثاد النخبثثة
 :غابات األمازون 

 األمازون على المواقع اإلخبارية لمتابعة تغطية اخبار حرائق عينة الدراسةيوضح أسباب اعتماد (3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات أسباب االعتماد

على وكاالت  ألعرف أخبار الكارثة البيئية من مصدر موثوق يعتمد
 األنباء والمراسلين

92 10.3  % 

 %  9.9 88 ألتعرف على آراء العلماء وخبراء البيئة وتصريحات المسئولين

 %  10.6 94 ألحصل على المحتوى اإلخباري مدعماً بالوسائط المتعدده

ألن هذه المواقع تحيل المستخدم إلى مواقع مفيده باستخدام الروابط 
 لموضوعاتالنشطه المرتبطه با

74 8.3  % 

 %  9.7 86 ألنها تتحرى الدقة في نقل المعلومات

 %  11.9 106 ألنها تتسم بالفورية وتحدث المحتوى اإلخباري باستمرار

فال وقت ,ألن معالجتها لألخبار خفيفة وسريعه وتتناسب مع وقتي
 لدي لمطالعة الصحف الورقية أو متابعة القنوات الفضائية

106 11.9  % 

 % 8.9 79 تميزها باإلمتاع والجاذبية وكسر الرتابة والمللل

 %  9.2 82  ألني اعتدت متابعة جميع األخبار على المواقع اإلخبارية

 %  9.3 83 للتعرف على مدى خطورة الكارثة وما ينبغي على فعله

 %   890 100.0اإلجمالي

صحوتم لل ا ايعمل  تامواص ت اشصا صستبو  أاا (  ح  3ت  ر بيونوس صح اشال سقا )
أ   عوح مممموس تلممممف  شتا لمممما اممممي شصحا تممممو  صحاةمممما  تلمممم  صحاوصقمممم  صيببوسيممممل،

 مي صحاب مو  ي % 84,1شاو  و قمرسل صحاوصق  تتسا اوحاوسيل شصحت ايث صحاستار

                                                           
 إجابة من أكثر اختيار يمكنه المبحوث ألن المبحوثين عدد يساوي ال هنا المجموع. 
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اب ممو  ي ، شكممو  كونهممو بفياممل شتت وتمم   مم  أشقمموس صح،شبمم اض صح سممبل   مموا 
شيعتممض  حممف  صحاتعممااع، اوحوتممو ب ل اتمما صحا تممو  صيببمموس  صحمماصا  صحتمموحي اممو

 ممي ااممر قمماس ح ةبممل اوح امموال تلمم  صحا تممو  صيببمموسل صحمم ل يةمما  أصاتاممو  ص
ها شقمممموتها شتعمممماا   ممممو لح مممم   أ صحاعلو مممموس اممممي أقمممم   سممممو ل ز  يممممل نظممممرص  

ش واس صحاشصا  صح اكيل صحاعرفيل اي ترت    توتب وما   عرامل  ،ش س وحيوتها
 صألنبممممموا شكمممممو س تلممممم  يعتاممممما  و مممممول   اممممماس  مممممي صحا  يمممممل صحكوس مممممل أببممممموس

 صحا  مل شبامرصا صحعلاموا مسصا تلم  يليه صحتعمرف ،% 73ش حف ب سبل  شصحارصتل ي
 صحاعلو مموس صحمم ل  مموا اممي نةمم  اممي صحاقممل صحاسمم وح ي،  مما ت ممر   شتاممري وس

 صحااممريل صحعلايممل صح ةبممل  ممرص  حمم  صح تي ممل  امم ل شت مم ر ،صحترت مم  صحةممو ض
ب  امممو ترص عممما صحممماشصا  صح ةوتممميل شاشصاممم   .وسصألببممم  اممماس  مممي صحت اممما تلممم 

صيببوسيمممل  امممي  صحاوصقممم  تلممم  صألببممموس  ايممم   تواعمممل ا ممموا صتتيممموا  صحهمممرشع
 شكسمر شصح و بيمل يليمه تا م  صحاوصقم  اوي تموع % 56,1ب سمبل  صحترت م  صحسموا 

 ةبمل امي صح اموال تلم  شت  ر صحاشصا  بو ه تو   حم   ايمل صح .شصحال  صحرتوال
ش  و وقممممل ااممممرف صح ظممممر تممممي تممممواصس صحاب ممممو  ي اممممي  ي ل علو مممموس صمممم 

صحتعممممر  حلوتمممم لل صيت  يممممل، ش حممممف بهمممماف تكممممويي سأل تلاممممي تممممليا ا مممم   
يامع  ش   ةرصفيو تمي أ مواي صحاب مو  ي صحة يل صحتي ت اا اي    ةل اع اع
 صس   ممي بمم ال شتممو   صت  يممل شإببوسيممل صحت امما  ممي صمم ل شاقممل أببوساممو   

ببوسيل     و صبتوسته صحع  ل  ي  وصق     وت  ا ل صحاشصا شتت  ااص يل كا رع،
  .تتات  اوحكاواع صيت  يل ش صحاااص يل صحعوحيل
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 لى المواقع اإلخبارية لمتابعة تغطية اخبار األمازونفي االعتماد ع المبحوثين عدم انتظام ( أسباب4جدول رقم )

 ئويةالنسبة الم التكرارات أسباب عدم االنتظام في االعتماد

 % 11,7 37 ألنها تقلل من خطورة الكوارث البيئية                  

 % 7,6 24  ألنها تضخم من خطورة الكوارث البيئية

 % 17,0 54 لعدم اهتمامها بالموضوعات البيئية

 %  11,4 36 لعدم موضوعية تناولها للكوارث البيئية

 %  12,9 41  ألن معالجاتها ممله وغير مشوقة

 %  21,1 67 ني غير معتاد على متابعة األخبار البيئية على المواقع اإلخباريةأل

 % 7,3 23 ألن مصادرها غير موثوقة

 % 11,0 35 المتخصصيندقيقة وال تعتمد على آراء  ألن معلوماتها غير 

 %  317 100,0اإلجمالي

تمما  صحتممي قمما تمماال  حمم  تممبوع صألصحسمموب  أ  أامما يت ممع  ممي بيونمموس صح مماشال 
 ا طةوتمميل، شامميكونمم صيببوسيممل صحاوصقمم  تلمم ص تتامموا اممي  صحاب ممو  يصنتظمو  

صيببوسيممل ش مموا اممي  صحاوصقمم  تلمم  صحا  يممل صألببمموس  تواعممل تلمم  تمما  ص تتيمموا
اوصقمم  ا ببمموس صحا  ممل يليممه تمما  صاتاممو  امم ل صح ،% 53,2صحترت مم  صألشال ب سممبل 

شكو  أق  صألتبوع  ،ببوسيليه تا  صحت وي  اي تة  تهو حأل، % 42,9ب سبل 
 .او ت ةياهو حلكوصسا صحا  يل  ا صتتاوااو تل   اواس   ر  و وقل تكرصسص  

                                                           
 إجابة من أكثر اختيار يمكنه المبحوث ألن المبحوثين عدد يساوي ال هنا المجموع. 
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متابعة تغطية فى   المبحوثون المواقع اإلخبارية التى اعتمد عليها أهم ثالثا: 
 :حرائق غابات األمازون 

 حرائق غابات األمازون أخبار ابعةمتفى ت عليها عينة الدراسة المواقع اإلخبارية التى اعتمد ( 5جدول رقم )

 المواقع

المتوسط  126درجة المتابعة/ ن= 

الحسابي 

mean 

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 االتجاه

 العام
 نادًرا أحيانًا دائًما

 % ك % ك % ك

 نادًرا 20 50,26 73480, 1,5079 63,5 80 22,2 28 14,3 18 محيط

 أحيانًا 9 56,08 77615, 1,6825 50,8 64 30,2 38 19,0 24 صدى البلد

بوابة المصري 

 اليوم
 نادًرا 15 55,02 74100, 1,6508 50,8 64 33,3 42 15,9 20

 نادًرا 13 55,28 77111, 1,6587 52,4 66 29,4 37 18,3 23 بوابة األهرام

 اأحيانً  6 60,31 86454, 1,8095 48,4 61 22,2 28 29,4 37 مصراوي

 دائًما 1 74,07 78881, 2,3222 22,2 28 33,3 42 44,4 56 اليوم السابع

 أحيانًا 10 56,08 77615, 1,6825 50,8 64 30,2 38 19,0 24 الوطن

ميدل إيست 

 أونالين
 نادًرا 17 53,17 82150, 1,5952 61,9 78 16,7 21 21,4 27

 نادًرا 16 55,02 81307, 1,6508 56,3 71 22,2 28 21,4 27 الموجز

 أحيانًا 12 55,55 78994, 1,6667 53,2 67 27,0 34 19,8 25 العربية نت

 نادًرا 21 48,14 68767, 1,4444 66,7 84 22,2 28 11,1 14 نسيج

بي بي سي 

 عربي
 أحيانًا 2 71,69 82041, 2,1508 27,0 34 31,0 39 42,1 53

بي بي سي 

 االنجليزية
 أحيانًا 3 67,72 84793, 2,0317 34,1 43 28,6 36 37,3 47

سي إن إن 

 عربي
 أحيانًا 4 67,45 86222, 2,0238 35,7 45 26,2 33 38,1 48

سي إن إن 

 االنجليزية
 أحيانًا 5 65,07 87505, 1,9524 40,5 51 23,8 30 35,7 45

يورو نيوز 

 عربي
 أحيانًا 11 56,08 82608, 1,6825 54,8 69 22,2 28 23,0 29

يورونيوز 

 ليزيانج
 أحيانًا 7 58,19 90276, 1,7460 56,3 71 12,7 16 31,0 39

 24فرنسا 

 عربي
 أحيانًا 8 56,34 81451, 1,6905 53,2 67 24,6 31 22,2 28

فرنسا 

)غير 24

 عربي(

 نادًرا 14 55,28 82134, 1,6587 56,3 71 21,4 27 22,2 28

دويتش 

 فيله)عربي(
 نادًرا 19 51,05 75563, 1,5317 62,7 79 21,4 27 15,9 20

دويتش فيله 

 )غير عربي(
 نادًرا 18 52,64 76266, 1,5794 58,7 74 24,6 31 16,7 21
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 حممم  تاممماس  وقممم  صح مممو  صحسممموا  قو امممل صحسممموب    ممماشاللوسس صح تمممو ل شاةمممو  حأوممم
امممي  تواعمممل أببممموس صحكممموصسا  صحاب و مممو  اممما تل همممو صحاوصقممم  صيببوسيمممل صحتمممي صتت
 مموا اممي صحارتبممل صألشحمم  بمموز   س صأل مموزش    ممثصحا  يممل شبوصممل  رص مم   واممو

صحمم ل  مموا اممي    صحعربيممل  وقمم   اممرصشل يليممه اممي صحاوصقمم ، % 74,07 ينسمما
كامممممو يت مممممع صتمممممت وص  صحاوصقممممم    .% 60,31صحترت ممممم  صحسمممممواى بممممموز  نسممممماي

صحعرب تممممو  شصين ل  يتممممو        صيببوسيممممل صحعوحايممممل   مممم  بممممي بممممي تممممي شتممممي 
  مث   اعمل حما  ت  مل صحاسصتملتةا مل امي صحاتوتربي تل   رصام    24شارنسو 

شاممي نتي ممل    قيممل  ،صحارصامم   ممي صح مموني  حمم  صحةممو ض تلمم  صحتمموصحيا ص تلمم
ح ةو ل ا ل صحااتسوس صيت  يل ش و وق تهو ش ااصق تهو صحعوحيه صحتمي  نظرص  

صاتسممماتهو ااعممم    تونوتهمممو ص ت  يمممل صحكا مممرع  مممي ومممبتوس  رصتمممل ي ش  للممم ي 
 موال  حم  طايعمل صألاايمل صحاشحيمل حكوس مل  رص م  صأل موزش  صحتمي توحا  ي، اوي

  .صحعوحايل صيببوسيل هلتهو ت ظ  اواتاو  صحاوصق  
أثنثثاء متابعتهثثا  نخبثثة العلميثثة المصثثريةال أهثثم الفنثثون الصثثحتية التثثي ف ثثلتها رابعثثا :

 للتغطية اإلخبارية لحرائق األمازون على المواقع اإلخبارية:
 األمازون لحرائق اإلخبارية المواقع لتغطية متابعتهم أثناء المبحوثون هافضل التي الصحفية فنون( ال6جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات الفنون الصحفية

 %10,4 41 القصص اإلخبارية

 %14,9 59 التقارير اإلخبارية

 %14,4 57 األخبارالقصيرة

 %22,0 87 التقارير المصورة

 %19,7 78 )عددة)ملفات الفيديو والصور والصوتيات واالنفوجرافيكملفات الوسائط المت

 %3,0 12 ساحات النقاش

 %6,1 24 المشاركة والتعليقات المفتوحة مع الجمهور

 %4,8 19 المقاالت

 %3,8 15 الحورات الصحفية

 %0,8 3 …غير ذلك

  395 100,0اإلجمالي

                                                           
 إجابة من أكثر اختيار يمكنه المبحوث ألن المبحوثين عدد يساوي ال هنا المجموع. 
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ل اي صحارتبمل صألشحم  ب سمب صحتةوسير صحااوسع يت ع  ي صح اشال صحسوب    يا
ام ل   ي  حم  صحاعلو موس صحااموسع امي   م   ث ت يا  و ل صحاستةا  % 69

ش ممواس  ،طايعمل صحما وس صحم ل بلاتمه صح رص م حكونهمو تو مع   ما ش   صأل ماصا
شيتام   حمف  م  ،  % 61,9ب سبل  اي صحارتبل صح ونيل صحوتو ب صحاتعااع  لاوس

ااوس  صحاوصق  صيببوسيل بوحاع  اةا زبرسش  ،اشصا  صتتةاص  حاب و  ي حلاوصق 
ناو رصفيممممممممف إ رصفيممممممممل شصمممممممموس توايممممممممل شتاوتليممممممممل اوألقامممممممموس صحامممممممم و يل ش اوتو 

شا ايو رصفيف شبرص ب شستو  تو ي يل تا ي  ةو ل صح رص   شتتتب   و تةلاه 
ش واس صحتةموسير صيببوسيمل امي صحاركم  صح وحمث . (59)لةواوس صحا  رعح ي تا  ر 

س شصح مموصسصس و ب  اممو كونمما صحاةممرع  مما صحةامم  صيببوسيممل، وس صحةامم  مما صألببمم
شاممو أ ممر حممه  ممو  ،صحامم فيل أقمم  صحامموصا صحامم فيل تا ممي  حمما  ت  ممل صحاسصتممل

يارسل   ث تت صيا صحاموصا صيببوسيمل تلم  ام ل صحاوصقم   ةوسنمل ااموصا صحمرأل، كامو 
  ممرص  ك أ  صح ةبممل صحعلايممل ا تمما طايعممل صح ةواممل شصحتةامم  شصحعامم  قمما   تا مم  

  م  صحاةمو س شصح موصسصس  صس صح موا  صألابمي  ل ح  قرصاع صحاو وتوس صحا وح
 .وصا صحةا رع صحاو  ل     ص ببوسةاس   لهو صح  صحاا

 

وضح استخدام موقع بي بي سي للصور التفاعلية للمقارنة بين مناطق في حوض األمازون في بدء ت( 1صورة رقم)
عدة أشهرتدهورها على مدى  الحرائق  وبعد

(60)
, 
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حرائثثق غابثثات األمثثازون التثثى تناولتهثثا المواقثثع ة الق ثثا ا المرتبطثثة بكارثثث خامسثثا : أهثثم
 شاركيم في االستبيانإجابات الم مم خنلاإلخبارية 

  اإلخبارية المواقع تناولتها التى األمازون بحرائق الموضوعات المرتبطة أهم( 7) رقم جدول

 
أ   أاما صحاو موتوس صحارتب مل اتوس مل  رص م  صحسموب   تو ع بيونموس صح ماشال

 وامممموس صأل مممموزش  شاةممممو  تممممت واوس صحاب ممممو  ي شكاممممو تواعواممممو تلمممم  صحاوصقمممم  
امممي حا  يممل شصحا ممواا صينسممونيل صيببوسيممل  كونمما صحةسممو ر صحب ممريل شصحاوايمممل شص

 اوحةسمو ر ينسوني  ث    ص اتاو  ص   % 22,6بوز  نساي صحارتبل صألشح  
 .قمموع صأل مماصا صح سمميال شصحكمموصساحيممه صأل اممو  ت مما ش  هممو أشال  ممو تتبممواس ي عل

 مماصا اممو ااممو أ  أبممرز  ممو تةا ممه صحاوصقمم  صيببوسيممل ت مما تة يممل   مم  امم ل صأل
تلممم  ب ممموسع صح ممماا شأاا تمممه ش مممةو ته شح ممم ع  لتةمممايرصس صحةسمممو ر حلارا ممم

لمممم  ت مممموسصس صأل مممماصا ت س تواعتممممه، شاممممي صحارتبممممل صح ونيممممل  مممموا  حمممم صحةممممرصا 
يليه ااوسل  % 21,75صحاستو  صحا  ي )تاوتا شااشا صح رص   ( بوز  نساي 

طفيممم  صحامممرصتوس صحسيوتممميل صحاامممو بل حلكوس مممل شصحارتب مممه بهمممو بممموز  نسممماي 
قويمممممل تلممممم  صستبمممممو  صحكممممموصسا صحا  يمممممل  شامممممو أ مممممر يعتمممممض ا حمممممل .% 21,32

اوحع قمممموس شصحاممممرصتوس صحسيوتمممميل بوصممممل اممممي صحا مممموط  صحتممممي تةمممم  اممممي بمممماسع 
  ،تعتامممر    ةمممل صأل ممموزش  شص ممماع   هممموص اتامممو  صحسيوتمممي شص قتاممموال شصحتمممي 

صحاوصقم  ع  مي قام  صح ةبمل صحعلايمل حتة يمل ااو يعتمض ام ص صحااومر  تواعمل   ما
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صحتي ص ت  ا ا هو تة يل ت موسصس صأل ماصا  صيببوسيل حكوس ل  رص   صأل وزش  
تلمم  صحاسممتو  صحا  ممي ا ببمموس صحة امموس صحسيوتمميل بمم ي  تو ممل صحارصزيمم  شبمم ي 

واال ص تهو موس بم ي اعا صحاشال صألبر      ارنسمو شصحتمي شصملا صحم   ما تبم
اعممممما اتمممموع صحمممممر يض صحارنسممممي  مممموارش   حممممم    وق ممممل ق ممممميل  س يسممممي صحالممممايي

تلمم   وقمم    ةممراص  صحسممب  اوتتبوساممو أز ممل اشحيممل  صأل مموزش  بمم ال قاممل   اوتممل
 20 ت ت مو  صحلتمو  صحر تو  ، رعصحا  صأل وزش    واوس اعليو   ي ترل  ب ت و تويتر 

  حمم  أتو ممه اشحيممل أز ممل  نهممو، و ت ترقمم اوكا ممو تلمم  صألشكسمم  ي  ممي صحا ممل اممي
 اعمممما صحال ممممل صح وس ممممل صحة مممميل امممم ل ن مممموقش اتونممممو صحسممممب ،   اوتممممل أت مممموا
 صتممتعاوسيل تةليممل يالممف صحارنسممي فياممو صتتاممر صحممر يض صحارصزيلممي نظ ممرل ، يممو  ي

 ق ممميل   وق مممل تمممتا اممم   صحارنسمممي صحمممر يض صقتمممرص : تمممويتر  وقممم   ةمممراص  تلممم 
 صحا  ةمممممل، اشال   ممممموسكل اش    مممممي صحسمممممب ،   اوتمممممل قامممممل بممممم ال صأل ممممموزش  
 شأ وف ،شصحع ريي صح وال صحةر   اي حهو  تو    صتتعاوسيل تةليل تست  ر

  مممي أبمممر    قليايمممل شاشال حلارصزيممم  اوح سمممبل   ليمممل   مممتلل يسمممتة   ممموارش    أ
صحاشحيمل ا مواس شأ و ساشا صألاعموال .  (61)وةايل تيوتيل  توت  ت ة   أ  

شصحاشحيمممل صحممم   صحا ليمممل ، ب  امممو ترص عممما صح هممموا صي و يممملامممي صحارتبمممل صحرصاعمممل
صح رص م  باس مل  هموا صحسمي رع تلم  شقا ير    حف  حم  امبا  ،ألب رعصحارتبل ص

ي  ل و ممممل تسممممااا اممممي صتممممتارصس صوممممتعوال صح رص مممم  اتممممرع طويلممممه شاوقامممما  مممم
  صحة اممموس صحسيوتممميل أحةممما اظ حهمممو تلمممم   صحةسمممو ر صحا  يمممل شصحب مممريل، بممم   

صحسب  اشال   اوتل صح هوا صي و يل   ث سا ا  تو ل صحارصزي   سوتاصس 
 ، اص يممممو  صحارصزيلمممي  مممر  مممو اي  اصسع صحمممر يض سمممباو أتلمممي كا يباممموا صح رص ممم 

 تعهمممما  تلمممم  ساص    حممممف ش مممموا  صحمممر يض صحارنسممممي ح اتاممممو  بممممم ا ال ش سممممتعارصته
 اش س  ل مممو   20 بتةامممي  قاتهمممو  مممي صألب مممر صح مممو  امممي صحسمممب    اوتمممل



 

 

1010 

  واممممموس امممممي صحا مممممتعلل صحهو لمممممل صح رص ممممم   باممممموا أ ممممم   مممممي طمممممو رصس يستممممموال
 .(62)ر  صأل وزش ، ب  او قالا صحارصزي   سوتاصس  ي اشال أب

المبحثوثيم مثم اعتمثادهم علثى تغطيثة المتحققثة لثدى مستوى التثثثيرات  سادسا :
 المواقع اإلخبارية لق ية حرائق غابات األمازون:

 صحاعراي: ص ت ول-1
المواقع تغطية حرائق غابات األمازون على عن اعتماد المبحوثين على  المعرفي الناتجالتأثير  مستوى(8جدول رقم )

 مقياس تجميعي(اإلخبارية )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرارات مستوى التأثير المعرفي

 4,0 5 منخفض

2,1032 ,41626 
 81,7 103 متوسط

 14,3 18 مرتفع

 100 126 اإلجمالي

 ص ت مممولصحااومممرصس صيي وبيمممل امممي  حممم  صستاممموع  صح ممماشال صحسممموب  ت ممم ر بيونممموس
ب و  ي   مث  موا صحاسمتو  صحاعرامي صحاتوتمب امي صحترت م  صألشال حلاصحاعراي 

 ترص ممم   ممم   % 14,3يليمممه صحاسمممتو  صحارتاممم  ب سمممبل  % 81,7ب سمممبل  رتاعمممل 
 او ياكا صستاوع  ستو   % 4صحاستو  صحاعراي صحا ةاا صح ل بلةا نساته 

 .اوحة يل حا  صحاب و  ي شصحاعرال صحوتي
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أخبار حرائق  عن اعتماد المبحوثين على المواقع اإلخبارية في متابعة اتج( التأثير المعرفي الن9جدول رقم )
 األمازون )جدول تفصيلي(

 العبارات

 126درجة الموافقة/ ن= 
المتوسط 

الحسابي 

mean 

االنحراف 

 المعياري

Std, 

Deviation 

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 االتجاه

 العام
 معارض محايد موافق

 % ك % ك % ك

بدأت الموجة األخيرة واألكثر 

شدة من حرائق األمازون في 

 2019أواخر يوليو 

 موافق 4 78,04 72843, 2,3413 15,1 19 35,7 45 49,2 62

حرائق غابات األمازون أشد 

ا من حرائق غابات رخط

 إفريقيا

 موافق 2 79,89 70517, 2,3968 12,7 16 34,9 44 52,4 66

بالتزامن مع حرائق األمازون 

تعرضت أنجوال والكونغو 

لحرائق أكبر بثالث مرات من 

 حرائق البرازيل

 محايد 9 74,07 63105, 2,2222 11,1 14 55,6 70 33,3 42

تميز موقف الرئيس البرازيلي 

بالسرعة في التعامل مع 

الكارثة واستنفار كل الجهود 

منذ اللحظات األولى الندالع 

 حرائق األمازون

 محايد 11 70,36 75070, 2,1111 23,0 29 42,9 54 34,1 43

حرائق األمازون لم تتزايد من 

تلقاء نفسها وتم إضرام 

بعضها بأيد بشرية إلخالئها 

 واالنتفاع بها واستثمارها

 موافق 5 77,51 75715, 2,3354 17,5 22 32,5 41 50,0 63

اتهم الرئيس البرازيلي 

الرئيس األمريكي ترامب بأنه 

سية يسعى لتحقيق مكاسب سيا

 على حساب كارثة األمازون

 محايد 12 66,66 80000, 2,0000 31,7 40 36,5 46 31,7 40

لم يتوافق زعماء الدول 

السياسية الكبرى )مجموعة 

السبع( على ضرورة السيطره 

 على حرائق غابات األمازون

 محايد 10 71,95 74203, 2,1587 20,6 26 42,9 54 36,5 46

ية اعترضت الخارجية البرازيل

على المبادرات األجنبية حول 

األمازون وبينما قبلت البرازيل 

مساعدات مالية من بريطانيا 

وكندا لمكافحة حرائق 

األمازون رفضت مساعدات 

 من مجموعة السبع

 محايد 8 76,71 64832, 2,3016 10,3 13 49,2 62 40,5 51

قدم األمين العام لألمم المتحده 

مقترحا للمساعده على حل 

 حرائق األمازون مشكلة

 موافق 3 79,89 64596, 2,3968 8,7 11 42,9 54 48,4 61

شهدت المدن األقرب ألماكن 

 % 36الحرائق تزايدا بنسبة 

في دخول األطفال للمستشفيات 

 نتيجة امراض صدرية

 موافق 1 80,68 62422, 2,4206 7,1 9 43,7 55 49,2 62

تطبيق الحكومة البرازيلية 

راض لحظر اإلحراق ألغ

زراعيه هو قرار فعال 

للسيطرة على حرائق 

 األمازون

 محايد 7 76,98 70953, 2,3095 14,3 18 40,5 51 45,2 57

لم يتحرك الرئيس البرازيلي 

إلخماد الحرائق إال بعد تهديد 

الدول الصناعية الكبرى 

بفرض عقوبات تجارية على 

يل حال استمرار البراز

 يةسياساتها البيئ

 موافق 6 77,24 70029, 2,3375 13,5 17 41,3 52 45,2 57
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 صحاوصام  حع  ملصحا ويما ش شيو ع صح اشال صحسوب  تاا ليو  صستاموع نسمبل ص ت مول 
شةدت   ةما تهو  بموسع )امي ش حلاقيموى صحكبموسصس صيي وبيمل  عظما صحاسصتل ن مو 

فةةد دلةةألط ار  ةةحط  % 36المةةتا اربةةما ر ةةحرا التمايةة  نساةةةتا    ةة   

بةةت  ار ةةتا اللةةح  لم ةةه المتتةةت  (   مما )  ا ةةماص رةةترة للم تشةة تح  يتت ةة

 ةةت   المأل ةة  (  مما ) قتمحةةح للم ةةحعت  علةةش حةةح  شةةال  حمايةة  ار ةةح  ا

 مما  (2019ارلتةةمو  ارر ةةم شةةتو  ةةا حمايةة  ار ةةح  ا فةةد   الةةم ةأللتةةأل 
حماي  ار ح  ا له نتساةت  ةا نلقةحن ي  ةدح  نةه م ةما   لأةدح  رةةت  شةمة  )

ن ممو  ب  اممو كممو  ص ت ممول صحعممو    ويمماص   (ت ةةحب  دةةح  اسةةت محر حإلل يدةةح  ا ي
تمممما  صحت امممما  ممممي ي صحتممممراا أش  مممم نسممممبلصحكبمممموسصس صحسمممملايل  اممممو يعتممممض   وحايممممل

صمممم ي ل شأبممممر  بوط ممممل شقمممما صوممممتا  صحاقيمممموى تلمممم   بمممموسصس  ،صحاعلو مممموس
 . بتبوس  ا  ت ة  صحاعرال اوحة يل حا  صحاب و  ي

 ص ت ول صحو اصني: -2
عتماد المبحوثين على المواقع اإلخبارية في متابعة تغطية أخبار حرائق ال يالوجدان التأثير مستوى (10) جدول رقم

 األمازون )مقياس تجميعي(

 التكرارات الوجداني مستوى التأثير 
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 5,6 7   خ ض

2,4444 ,60074 
 44,4 56  تألسط

 50,0 63  من ع

 100 126 اإل محلد

 حلاب مو  ي ن مو صحو ماصني  ص ت مولصستاموع  اومرصس  صحسموب  يت ع  ي صح اشال
 سممممتو  صحتمممم   ر  رص مممم  صأل مممموزش  ،   ممممث  مممموا ح تة يممممل صحاوصقمممم  صيببوسيممممل

يليممممه صحاتوتممممب ب سممممبل  % 50شحمممم  ب سممممبل صحارتامممم  اممممي صحارتبممممل صأل صحو مممماصني
،  او ياكا صحتاوت  اار صحا ة صحت      ستو    صنةاو  كا ر اي  % 44,4

 حع  ل صحاسصتل    صحة يل. صيي وبيصحو اصني 
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عن اعتماد المبحوثين على المواقع اإلخبارية في متابعة تغطية أخبار حرائق  الناتج يالوجدانر التأثي( 11جدول رقم )

 غابات األمازون) جدول تفصيلي(

 عبارات ال

 126درجة الموافقة/ ن= 
ط المتوس

الحسابي 

mean 

االنحراف 

 المعياري

Std, 

Deviation 

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 االتجاه

 العام

 معارض محايد موافق

 %  ك %  ك %  ك

شععععععرت بعععععالقلق 

علععععععععى النظععععععععام 

البيئعععععععععي بععععععععععد 

مطععالعتي ألخبععار 

كارثععععععة غابععععععات 

األمععععازون علععععى 

المواقعععععععععععععععععععععععععع 

  اإلخبارية

 

 موافق 2 88,09 59952, 2,6429 6,3 8 23,0 29 70,6 89

أغضععععععععععععععععبني 

موقععععععععععععععععععععععف 

الععععععععععععععععععرئيس 

البرازيلععععععععععععععي 

وسياسععععععععععععات 

حكومتععه حيععال 

غابععععععععععععععععععععععات 

  األمازون

 موافق 4 78,56 69816, 2,3571 12,7 16 38,9 49 48,4 61

تزايععععععععععععععععععععدت 

رغبتععععععي فععععععي 

المشععاركه فععي 

منظمعععععععععععععععععات 

المجتمعععععععععععععععععع 

المعععععععععععععععععععععدني 

المتخصصععععععععه 

فعععععععي شعععععععئون 

  البيئة

 موافق 5 75,13 75828, 2,2540 19,0 24 36,5 46 44,4 56

أحزنتنعععععععععععععععععي 

مشعععععععععععععععععععععاهد 

منكععععععععععععععععععوبي 

الحرائعععععععععععععععععق 

ومشاهد نفوق 

  الحيوانات

 موافق 1 91,26 59570, 2,7381 7,9 10 10,3 13 81,7 103

تزايعععدت ثقتعععي 

فععي المنظمععات 

الدوليععععععععععععععععععععة 

وجهودهععععععععععععععا 

 اإلغاثية

 موافق 6 71,95 79411, 2,1587 24,6 31 34,9 44 40,5 51

أصبحت أشععر 

بععععالخوف مععععن 

االسععععععععععععععتغالل 

السياسعععععععععععععععي 

للكععععععععععععععععوارث 

  البيئية

 موافق 3 84,91 67655, 2,5476 10,3 13 24,6 31 65,1 82

  صحو مماصني حمما  ت  ممل صحاسصتممل  حمم  ومماع صحاتممو بيونمموس صح مماشال صحسمموب   ت مم ر
 أ  نت ممي) بمموسع  % 91,26 مموا اممي صحارتبممل صألشحمم  بمموز  نسمماي بلممأل    ممث

 ومممعرس)ع  بممموس  ، تل همممو (صح  وصنممموس نامممول  ش  مممواا صح رص ممم    كممموبي   مممواا
 تلم  صأل موزش    واموس اوس مل ألببموس   موحعتي اعا صحا  ي صح ظو  تل  اوحةل 



 

 

1014 

  مي اوحةوف صب ا أوعر)أ  ا  % 88,09بوز  نساي   (صيببوسيل صحاوصق 
 . كامو شصام  % 84,9ش حف بوز  نساي  (صحا  يل حلكوصسا صحسيوتي ص تتة ال

   ظامممموس اممممي سكلاممممي ص ن مممماو  ش صحا ممممو وحايممممل صحاب ممممو  ي تلمممم  س اممممتها 
 اممممي  ةممممتها  ت صيمممما، شأامممماشص صحا  ممممل ومممم و   اممممي صحاتةااممممل صحامممماني صحا تامممم 

 .صي و يل ش هوااو صحاشحيل صحا ظاوس

 ص ت ول صحسلوكي: -3
عتماد المبحوثيم على المواقع اإلخبارية في متابعة تغطية أخبار حرائق ال السلوكي مستوى التثثير( 12جدول رقم )

 س تجميعي(غابات األمازون )مقيا

 التكرارات السلوكي التأثير مستوى 
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 34,9 44   خ ض

1,7540 ,62848 
 54,8 69  تألسط

 10,3 13  من ع

 100 126 اإل محلد

حممما  ت  مممل  ص ت مممول صحسممملوكي اومممرصس صنةامممو   صحسممموب  يت مممع  مممي صح ممماشال
اي صحارك   ل وا صحت  ر صحسلوكي باس ل   توت ي   ث صحاسصتل  ي صحاب و  

 اتممل حل ظممر شاممي باس ممل يليممه صحتمم  ر باس ممل   ةا مل  % 54,8صألشال ب سمبل 
34,9 % . 

 ممممي  % 10,3 أا ممممر  ممممي ااوصاةممممل   ر صحسمممملوكي صحارتامممم  المممما ي ممممعشأ ممممو صحتمممم
صحاب ممو  ي ، شاممو  ممي صحااوممرصس صحسمملايل صحتممي تعتممض  اوسقممل  ممع  تر اممل 

 .تعتسهاو تاليل ششصقكيل ح  تلوكيوس صحو اصني شصحاعراي  ييصحت   ر 
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عن اعتماد المبحوثين على المواقع اإلخبارية في متابعة تغطية أخبار حرائق الناتج  السلوكي التأثير( 13جدول رقم )

 غابات األمازون جدول تفصيلي

 العبارات

 126درجة الموافقة/ ن= 
المتوسط 

الحسابي 

mean 

االنحراف 

ياريالمع  

Std, 

Deviation 

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 االتجاه

 العام
 معارض محايد موافق

 %  ك %  ك %  ك

شعععععععرعت فعععععععي 

إععععععداد أبحعععععاث 

علميعععععة تتعلعععععق 

بكارثعععععععععععععععععععععععععة 

 األمازون

 معارض 7 54,76 76382, 1,6429 53,2 67 29,4 37 17,5 22

دونعععععععت علعععععععى 

مواقعع التواصعل 

اإلجتمعععععععععععععععاعي 

تأييععدي للجهععود 

يعععععععة فعععععععي الدول

التعامعععععععل معععععععع 

 الكوارث البيئية

 معارض 3 60,58 81389, 1,8175 43,7 55 31,0 39 25,4 32

تناقشعععععععت فعععععععي 

محععععيط األسععععرة 

والعععععععععععععععععععزمالء 

واألصدقاء حول 

الكارثععععععععععععععععععععععععه 

وابعادهععععععععععععععععععععا 

  المختلفة

 موافق 1 80,95 77386, 2,4286 17,5 22 22,2 28 60,3 76

دعوت اصدقائي 

للتبعععععععععععععععععععععععععرع 

 للمتضررين

 محايد 4 60,05 84872, 1,8016 47,6 60 24,6 31 27,8 35

انضععععممت إلععععى 

 معارض 8 49,73 70138, 1,4921 62,7 79 25,4 32 11,9 15 منظمات بيئية

توقفعععععععت ععععععععن 

متابععععععة أخبعععععار 

الكوارث البيئيعة 

وأصعععبحت أكثعععر 

اهتمامعععععععععععععععععععععععا 

بالصععععععععععععراعات 

 السياسية

 محايد 5 56,34 80463, 1,6905 52,4 66 26,2 33 21,4 27

حضععرت نععدوات 

وورش عمععععععععععل 

ن التغيععععععععر ععععععععع

المنعععععععععععععععععععععاخي 

 والنظام البيئي

 محايد 6 55,81 79829, 1,6746 53,2 67 26,2 33 20,6 26

انتقعععععدت تعععععأخر 

الجهعععععععععععععععععععععععود 

الحكوميععععة فععععي 

احتععععععواء آثععععععار 

  الكارثة

 موافق 2 79,36 74680, 2,3810 15,9 20 30,2 38 54,0 68

 صحاسصتمل  ملحما  ت  ص ت مول صحسملوكي ح   مع   ت  ر بيونوس صح اشال صحسوب 
  كوس مل  رص م   واموس صأل موزش  صحاوصق  صيببوسيمل حاي  وا تعر ها حتة يل 

 شصحمممم   ا صألتممممرع   مممميب ص تممممت واوس اممممي صحت مممموقش اممممي   ممممث كونمممما أتلمممم 
بممموز  صحاةتلامممل ش حمممف امممي صحترت ممم  صألشال  اعوااممموشأ صحكوس مممه  ممموال شصألصممماقوا

 ص تمموصا امي  تو يمملصح صح هموا تم بر يليمه صنتةمموا ،% 80,95بلممأل  رتام   نسماي
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صح مما  يامم   ااممو ش حهمم يي صحسمملوك ي،  شكممو  ص ت ممول صحعممو   ايمماص  صحكوس ممل،  م مموس
ب  امممو كمممو  ص ت مممول صحعمممو   .صحاعوحمممل تلممم  أس  صحوصقممم صألانممم   مممي صحسممملوكيوس 

   وسش  % 60,5بوز  نساي توع ص صاقوا حلتارع حلات رسييا  وياص  ن و 
. %55,8بموز  نسماي  صحا  ي شصح ظو  صحا وبي صحتة ر تي تا  ششسش ناشصس

 أا مموا  تمماصا أقمم  ص تمت واوس صحسمملوكيل صحتممي قمو  بهممو صحاب و ممو  اكونما شأ مو
  حممم ص ن ممماو    ممما % 54,76 نسممماي بممموز   صأل ممموزش   ا رص ممم  تتعلممم  تلايمممل

   ممو   وحايممل  بمم ال  مميصحسملوك   ص ت ممولصنةاممو   شيت ممع .ب  يممل   ظاموس
و  تلاممي أش ت مموتي  ممرتبب وبيممل  اممي أل ن ممصحا مموسكل صيي  تممي صحاب ممو  ي

، شسباممو ير مم   حممف  حمم  صحبعمما صح ةرصاممي  أش حترك مم  صحاوصقمم  ا رص مم  صأل مموزش  
ظامممموس صحا  يممممل شصحعلايممممل صيببوسيممممل تلمممم  صحامممموتل ي صحسيوتمممم  ي أا ممممر  ممممي صحا 

يمه اة موسع اوتليمل صحاوصقم  صيببوسيمل امي صحتو  امي  حم   مع  أش، شصحت و يل
 .صحة يل

( صحتمممي تو مممع 12( ش)10( ش)8 ممماصشال سقممما )صحتمممو  ت ممم ر بيونممموس  شبو مممه 
 حممم   مممول صحاعرامممي شصحو ممماصني شصحسممملوكي صحاتوتممم وس صح سممموبيل حكممم   مممي ص ت

  2,4444لممأل  توتمم ه صح سمموبي ص ت ممول صحو مماصني صحمم ل باممي صستامموع  ل مموظ 
،  مم  صنةاممو   ل مموظ اممي  2,1032ص ت ممول صحاعراممي ااتوتممب  سمموبي يليممه 

 شي ممم ر  حمممف  حمممم  1,7540حسممملوكي صحممم ل بلمممأل  توتممم ه صح سممموبي ص ت مممول ص
 اوحتة يممممل صيببوسيممممل ح رص مممم  صأل مممموزش  تمممم  ر صح ةبممممل صحعلايممممل  صستامممموع  سممممتو  

شسبامممممو يعتمممممض  حمممممف ق وتمممممل ، صحسممممملوكيصحتممممم  ر ش  اشايمممممل  ش عرفيمممممو   ش ممممماصنيو  
ل  يةممما ونهو امممي اممم ص صحاب مممو  ي اا اشايمممل أ مممر أل أن ممم ل ا  يمممل أش ت و يممم

ش ي  ا صاتاوص اوحتعا ر تي تعوطاها شصنتةوااا حلتةام ر صح تمو ي امي ، صح   
 .وووس اي   يب صألترع شصألصاقواص توصا صحكوس ل  ي ب ال صح ة
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لكثوارث في تغطيثة ا المواقع اإلخباريةلفاعلية  نخبة العلمية المصريةالتقييم  سادسا :
 :ويشما حرائق األمازون  البيئية مم خنل متابعتهم لتغطية

 تة يا صحاب و  ي ح اوحيل تة يل صحاوصق  صيببوسيل ألاعوا كوس ل  رص    واوس صأل وزش : -1
 )مقياس تجميعي(لشمولية تغطية المواقع اإلخبارية ألبعاد كارثة األمازون  تقييم المبحوثين  (14جدول رقم ) 

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرارات شمولية التغطية تقييم

 3,2 4 منخفض

2,5397 ,56073 
 39,7 50 متوسط

 57,1 72 مرتفع

 100 126 اإلجمالي

 باس ممل كا ممرع ي مموبي  ت  ممل صحاسصتممل صت ممولأ  صحسمموب  تو ممع بيونمموس صح مماشال 
صحاةتلامممل حكوس مممل  وممماوحيل تة يمممل صحاوصقممم  صيببوسيمممل  حل وصنممم  شصألاعممموا ن مممو

  ممث شصاةمما  % 57,1حتة مميا صحارتامم  نسممبل شبلممأل  سممتو  ص . رص مم  صأل مموزش  
صحاوصقم  صح وصنم    بمرصز   م صحكبموسصس صيي وبيمل  حلاقيموى   وحايل صحع  مل تلم  

تلممم   تواعمممل صحتامممري وس شصحايونممموس  هوش رصممم ،صحارتب مممل اوحكوس مممل صينسمممونيل
صحاوصابمممممل تالهمممممو تلممممم  ش  صأل ممممماصا،صحرتمممممايل  ممممموال ت ممممموسصس  صحرتممممايل ش  مممممر

بلةمممما نسممممبل صحتة مممميا صحامممم ةاا ش ، صحاسممممتار حلا تممممو   شصحت ممممايث حلاسممممت اصس
 .(اي      صحاسصتل صحتة يا ا ت   اا  أ(14يو ع  اشال) ).% 3,2

 تة يا صحاب و  ي حاقل صحاوصق  صيببوسيل اي تة يل صببوس  رص   صأل وزش : -2
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 مازون)مقياس تجميعي(المواقع اإلخبارية في تغطية اخبار األمعلومات لدقة المبحوثيم ( تقييم 15جدول رقم )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرارات المعلومات  دقةتقييم 

 2,4 3 منخفض

2,4841 ,54749 
 46,8 59 متوسط

 50,8 64 مرتفع

 100 126 اإلجمالي

ن مو اقمل  باس مل كا مرع ي موبي ت  مل صحاسصتمل  صت مولس صح ماشال أ  تو ع بيونمو
شبلمممأل صحاسمممتو  صحارتاممم   تمممي  رص ممم  صأل ممموزش ، لصحاوصقممم  صيببوسيممم وس علو ممم
صحتة ممممميا  ممممم  صنةامممممو   % 46,8سمممممبل يليمممممل صحاسمممممتو  صحاتوتمممممب ب  % 50,8

أ  تلممف صحاوصقمم  صتممت اس    ممث شصاةمما  وحايممل صحع  ممل  % 2,4صحامم ةاا  حمم  
، شأنهمممممو اوايممممملس صحرتمممممايل امممممي تةممممماير صحةسمممممو ر صح امممممو يو   حممممم  صألسقمممممو  شصي

 رصممما تلممم  امممرصا شصحاتةااممم ي شصحعلاممموا،  كامممو س بت لمممي س صحةصتت مممها
ن ممممو  ب  اممممو كممممو  ص ت ممممول   ويمممماص   . كممممر تاممممري وس صحاسمممم وح ي صح تممممو   ي

صحكبممموسصس صحسممملايل   ممم  توتمممعهو امممي  كمممر  علو ممموس   هوحمممل صحاامممواس اش  
صاتةوس صحتة يل صحكبوسصس صحسلايل     صحع  ل  اب  او توس ا  عظ .صحتيةي   هو

 امو ياكما  صحاقل صحعلايمل شتعوس مهو  م  صألصموال صحعلايمل صحا  يمل شصحام يل ح  
صيي موبي حع  مل صحاسصتمل ن مو اقمل صحاوصقم  صيببوسيمل امي تة يمل أببموس  ت ولص 

صحتة مممميا ا مممممت   بمممموسصس  (أ15سقممممما  )يو ممممع  مممماشال) ،اوس ممممل  رص مممم   وامممموس صأل ممممموزش  
 .(تاا لي
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 أببمممموس تة يممممل اممممي سيمممملصيببو صحاوصقمممم  حاو ممممو يلصحاب ممممو  ي  تة مممميا -3
 :صأل وزش    رص  

 )مقياس تجميعي(األمازون حرائقل اإلخبارية المواقعتغطية  لموضوعية المبحوثين تقييم يوضح( 16) رقم جدول

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرارات تقييم الموضوعية

 8,7 11   خ ض

2,1905 ,57570 
 63,5 80  تألسط

 27,8 35 ن ع م

 100 126 اإل محلد

أ  صت ول ت  ل صحاسصتل يا م   حم  صيي وبيمل امي  صحسوب  تو ع بيونوس صح اشال
 تة ياهمممممو حاممممما   و مممممو يل صحاوصقممممم  صيببوسيمممممل امممممي تة يمممممل  رص ممممم   واممممموس

ليمه ي % 63,5 شبلمأل صألشالامي صحترت م  صحتة ميا صحاتوتمب  وا   ث ، صأل وزش  
صتمتةاص    مث شصام   وحايمل صحاب مو  ي تلم     % 27,8صحتة يا صحارتا  ب سمبل

تا ممم  صحتة يمممل اوحبعممما تمممي صي ممموسل  شحةمممل اوا مممل ش تعةلمممل،  صيببوسيمممل صحاوصقممم 
بموحتوصز  ش ، شت    صحتهوي  أش صحتهويي شصحت ص  تو ميع صح  ما صح قيةمي حلكوس مل

ب  او كو  ص ت ول  .لاا شصحاوصق  شش هوس صح ظر صحاةتلاي تر   اي  صآلسص
ن ممو  ايمم  صحكبمموسصس صحسمملايل  مم    مم  حلاوصاةممه تلمم  صتممتهاصف اعمما    ويمماص  

صحا ظامموس  ممي بمم ال تممر   همموااا ش صحاوصقمم  تةممايا صحاتويممل حممبعا صحمماشال 
اعمممممما حأل مممممماصا امممممي ت ممممممويه  شكمممممم حف صتمممممتة ال اعمممممما صحاوصقممممم  ،صي و يمممممل

  اموصاشياكا  حف تا  ت  ل ا ل صحاوصق  تي صأل ،صح ةايوس صحسيوتيل شصحعو ل
 (أ16يو مع  ماشال سقما )) .شتيوتموتها ا  وحك همو و تة   حا موال شأاموص هي ك  رص  ا

   .(اا    صحاصستل صحتة يا تاا ليو  
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 اممي صيببوسيممل امموحتوصز  صحممو ياي صحاب ممو  ي حامما  صحتمم ص  صحاوصقم  تة ميا -4
 صأل وزش :  رص   أببوس تة يل

 األمازون حرائق تغطية في اإلخبارية بالتوازن الوظيفي علتزام المواقال العلمية النخبة تقييم يوضح( 17) رقم جدول

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرارات تقييم التوازن الوظيفي

 14,3 18   خ ض

1,9921 ,52909 
 72,2 91  تألسط

 13,5 17  من ع

 100 126 اإل محلد

ياي حلاوصقممم  صيببوسيمممل امممي تة  تهمممو شبوح سمممبل حتة ممميا صحاب مممو  ي حلتممموصز  صحمممو 
 صحعممو  حلاب ممو  ي صحتة مياأ   حمم   صحا  يممل ت م ر بيونمموس صح مماشال صحسموب  حلكموصسا
شير ممم   حمممف صحممم  صستاممموع نسمممبل صح يوايمممل شصحاوصاةمممل  % 72,2ب سمممبل    توتمممب

اعمما ت ي ما   مم  صستاموع ،ام شزص  نسمايل  رتاعملت مول  ايم  صحكبموسصس صيي وبيممل 
 صأل موزش   ح رص م أاامر  صاتاو و   صيببوسيل صحاوصق   ت وا    ل صحكبوسصس صحسلاي

 صحسيوتممميل صحامممرصتوس صحاوصقممم  إبمممرصزش  ،ت ص  همممو س ممما أبمممر   ب  يمممل اممموصسا يتممم
لاا ص نتبول  ح   عوي ر او  اور تلاي يش شصحا يل  صحا  يل صحتو يل شت والهو

أشحويمموس  ممر  تسمموؤ س اةامموص تلممف صحاوصقمم  امموحكوصسا صحا  يممل ، شي صاتاممو 
صاتاو هممو بممبعا صحكمموصسا اش  أبممر ، ش ممو   ص كممو   حممف  رتب ممو او ت وامموس 
شصحع قممموس صحسيوتممميل شص قتاممموايل بممم ي صح هممموس صحاوحكمممل حلاوصقممم   شبممم ي اشال 

 اممممو يل حهمممم ل صحمممماشال، تممممأش  رتب ممممو اوألاايممممل صحسيوشقمممموع   مممم  امممم ل صأل مممماصا 
شصحاوصزنمه ب  همو صحا  يمل ا ل صحاوصقم  امي صحتو يمل يستاتي  تواع صح ظر اي اشس 

 صحتة ميا صحاصستمل اا  م  (أ17) سقما  ماشال شيو مع) شب ي ص اتاو  اوحارصتوس صحسيوتيل
 .تاا ليو (
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 :األمازون  حرائق اإلخبارية في إدارة كارثة المواقع لفاعلية المبحوثيم تقييم -5
 )مقياس تجميعي( ة حرائق األمازونلفاعلية المواقع اإلخبارية في إدارة كارث المبحوثين( تقييم 18جدول رقم )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرارات تقييم فاعلية إدراة الكارثة

 25,4 32 منخفض

1,9841 ,70409 

 50,8 64 متوسط

 23,8 30 مرتفع

 100 126 اإلجمالي

ليممممل صحاوصقمممم  اوتح صحاتوتممممب صحاب ممممو  ي تة ممميا صحسمممموب بيونمممموس صح مممماشال  تو مممع
،  % 50,8 ب سمممبل بلةممما صيببوسيمممل امممي  اصسع كوس مممل  رص ممم   واممموس صأل ممموزش  

صحتي  ظ ا ب سبل  يوايمل  رتاعمه  م   اصسع صحكوس ل اوتليل شكونا أاا  وصن  
 صحمممماتا بتةممممايا صحمممماشحي صحا تامممم    وحبممممل اممممي   مممموسكل صحاوصقمممم   مممم  حلاوصاةممممل 

تر مموس  سممتةاليل حاتوا ممل أتممبوع تةممايا صحاوصقمم  حاةش صحكوس ممل ،  أ  مموا صي ممو ي
 تكممرصس صحكوس ممل، ب  اممو كممو  ت ويممه صحاوصقمم  صيببوسيممل اوحتهايمماصس صحا تالممه قا مم 

ةمه تلم  ت ع أي مو   م  صحع  مل  حم  صحاوصاشص ، اشا صحكوس ل اي نهويل صحةو ال
نمه حمو ع صستاموع اس مل صحاعوس مل حقيمو  صحاوصقم     أ عظا صحكبوسصس صيي وبيل 

شاممو  اوممر تمملاي ي مم ر  ،حتهايمماصس صحا تالممه قا مم   مماشا صحكوس مملاوحت ويممه او
  مم     وشحممل  حمم  أ  صحاوصقمم  صيببوسيممل حمما تةمما بمماشساو اوحاوتليممه صحا لوبممل اممي

، ش توا ممل ت وحهممو  حمم  صحتممي ت مماا ااعمم  صح امموف تممااوس صح رص مم  صحاوتممايل 
ايمممل اممم ص صح مممت  صحكممموس ي صحممم ل تسممما  امممي صحك  مممر  مممي صحةسمممو ر صحا  يمممل شصحاو

 .(تاا ليو   صحتة يا صحاصستل اا    (أ18) سقا  اشال شيو ع) ،شصحب ريل
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 ر فروض الدراسة:االمحور الثاني: نتائج اختب
فثثي درجثثة االعتمثثاد علثثى المواقثثع  ثثيم المبحثثوثيم   إحصثثائيا  : توجثثد فثثروق دالثثة 1فثثرض

 :لد موغرافيةللمتغيرات اوفقا اإلخبارية في متابعة تغطية  أخبار حرائق غابات األمازون 

 اس ممممل اممممي  صحاب ممممو  ي بمممم ي   اممممو يو   اصحممممل اممممرشل  تو مممما: 1اممممر  ارتممممي 
  واممموس  رص ممم  أببممموس  تة يمممل  تواعمممل امممي صيببوسيمممل صحاوصقممم  تلممم  ص تتاممموا
 .حل وع شاةو صأل وزش  

 نمتابعة تغطية حرائق األمازوعلى المواقع اإلخبارية في االعتماد ( العالقة بين النوع ودرجة 19جدول رقم )

 االعتماددرجة 

 النوع

 اإلجمالي
المتوسط الحسابي 

mean 

االنحراف 

 المعياري

Std, 

Deviation 

 

ذكور/ 

 51ن= 

 إناث /

 75ن=

درجة 

 ضعيفة

 41 28 13 ك

1,8730 ,71536 

% 25,5% 37,3% 32,5% 

درجة 

 متوسطة

 60 33 27 ك

% 52,9% 44,0% 47,6% 

درجة 

 كبيرة

 25 14 11 ك

% 21,6% 18,7% 19,8% 

 اإلجمالي
 126 75 51 ك

% 40,5% 59,5% 100,0% 

1,947=  2قيمة  كا
a

مستوى المعنوية =   = Phi ,111معامل فاي    2درجات الحرية= 

 غير دالة   378,

يت مع  مي صح ماشال صحسموب  تما  ش موا امرشل بم ي صحاب مو  ي  مي   مث صح موع 
  واممموس  رص ممم  ألببممموس صيببوسيمممل قممم صحاوص تة يممملتلممم   ص تتامممواامممي اس مممل 

  امو يو ،    ر اصحل  ص تتاوا شاس لصحع قل ب ي صح وع    ث كونا  صأل وزش  
 .صحقيال صحاصحل يشاو أاار   0,378ت ا   ستو  صحاع ويل   اا  ث 

 تلممم  ص تتاممموا اس مممل امممي صحاب مممو  ي بممم ي   امممو يو   اصحمممل امممرشل  تو ممما: 2 ارتمممي امممر  
 .حلعار تبعو   صأل وزش    واوس  رص   أببوس تة يل  تواعل يا صيببوسيل صحاوصق 
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درجات  في المبحوثيم  يم الفروق  لداللة ANOVA نتائج اختبار تحليا التبايم  (20جدول رقم )
 تبعا  للعمر االعتماد

درجة 

 االعتماد

 العمر
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

مصدر 

 التباين

محموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

df 

متوسط 

 المربعات

 اختبار

ANOVA 

 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

اقل من 

30 
19 1,6316 ,49559 

بين 

 المجموعات
1,367 3 ,456 

,888 ,449 
 غير

 دالة

 30من 

 45الى 
51 1,9412 ,78516 

داخل 

 المجموعات
62,601 122 ,513 

 46من 

 60الى 
38 1,8947 ,72743 

اكبر من 

60 
18 1,8889 ,67640 

  125 63,968 المجموع 71536, 1,8730 126 المجموع

يت ممع  ممي صح مماشال صحسمموب  تمما  ش مموا اممرشل بمم ي صحاب ممو  ي  ممي   ممث صحا ممل 
  رص ممم  ألببممموس صيببوسيمممل صحاوصقممم  تة يممملتلممم   امممي اس مممل ص تتامممواصحعاريمممل 
صحقيامممل  يشامممو أاامممر  ممم 0,449 ت ممما  سمممتو  صحاع ويمممل   اممما  مممث  صأل ممموزش  

 .صحاصحل

 ص تتاموا اس مل امي صحاب و  ي ب ي   او يو   اصحل ارشل  تو ا: 3ار  ارتي 
 شاةمو صأل موزش    واموس  رص م  أببموس تة يل  تواعل اي صيببوسيل صحاوصق  تل 

 .حلتةا 
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ي درجة االعتماد على ف المبحوثيم  يم الفروق  لداللة ANOVA (نتائج اختبار تحليا التبايم 21جدول رقم )
 تبعا  للتخصص المواقع

اد
تم

ع
ال
 ا
جة

در
 

 التخصص
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

مصدر 

 التباين

محموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

Df 

متوسط 

 المربعات

 اختبار

ANOVA 

 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

)  الطب

 )أسنان-بشري
30 1,9667 ,76489 

 بين

 المجموعات
1,893 4 ,473 

,922 ,453 
 غير

 دالة

 69179, 1,7500 36 الصيدلة

 -العلوم 

والتربية قسم 

 العلوم

29 2,0345 ,73108 

داخل 

 المجموعات
62,076 121 ,513 

 66332, 1,7600 25 الزراعة

 75277, 1,8333 6 …غير ذلك

  125 63,968 لمجموعا 71536, 1,8730 126 المجموع

بم ي صحاب مو  ي    امو يل ا حمل  صس امرشل  ش وا تا صحسوب   صح اشال يو ع
 امممو    مممث  حلتةاممم  امممي اس ممموس ص تتاممموا تلممم  صحاوصقممم  صيببوسيمممل تبعمممو  

  .لصحاصح صحقيال  ي أتل  شاو 0,435 صحاع ويل  ستو  
 ص تتاموا اس مل امي صحاب و  ي ب ي   او يو   اصحل ارشل  تو ا: 4ار  ارتي 

 شاةو صأل وزش    واوس  رص   أببوس  تة يل  تواعل اي صيببوسيل صحاوصق  تل 
 .صحاسصتي حلااا 

في درجة االعتماد على  المبحوثيم  يم الفروق  لداللة ANOVA (نتائج اختبار تحليا التبايم 22جدول رقم )
 للمؤها الدراسيتبعا   المواقع

اد
تم

ع
ال
 ا
جة

در
 

 المؤهل
 العدد

N 

 سطالمتو

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري
 مصدر التباين

محموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

Df 

متوسط 

 المربعات

 اختبار

ANOVA 

 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 720, 4 2,879 بين المجموعات 62185, 1,6207 29 بكالوريوس

1,425 ,230 
 غير

 دالة

 1,00000 2,0000 5 دبلومه

داخل 

 المجموعات
61,089 121 ,505 

 75593, 1,8571 28 ماجستير

 70088, 2,0000 58 دكتوراه

 75277, 1,8333 6 دراسات عليا

  125 63,968 المجموع 71536, 1,8730 126 المجموع
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بمممم ي    اممممو يل ا حممممل  صس اممممرشل  ش مممموا تمممما صحسمممموب   صح مممماشال يت ممممع  ممممي
   ممث  صحاوصقمم  صيببوسيممل تبعممو حلااامم   تتامموا تلممصحاب ممو  ي اممي اس مموس ص 

  .لصحاصح صحقيال  ي أتل  شاو ع0,230صحاع ويل  ستو   او 

 ص تتاموا اس مل امي صحاب و  ي ب ي   او يو   اصحل ارشل  تو ا: 5ار  ارتي 
 شاةو صأل وزش    واوس  رص   أببوس  تة يل  تواعل اي صيببوسيل صحاوصق  تل 

 .ح وع صح ةبل
 االعتماد على المواقع اإلخبارية في متابعة أخبار حرائق األمازوننوع النخبة ودرجة (العالقة بين 23قم)جدول ر

 درجة االعتماد

 نوع النخبة

 اإلجمالي

المتوسط 

الحسابي 

mean 

االنحراف 

 المعياري

Std, 

Deviation 

 

نخبة 

أكاديمية/ 

 70ن=

نخبة غير 

أكاديمية/ 

 56ن=

 درجة ضعيفة
 41 21 20 ك

1,8730 ,71536 

% 28,6% 37,5% 32,5% 

درجة 

 متوسطة

 60 22 38 ك

% 54,3% 39,3% 47,6% 

 درجة كبيرة
 25 13 12 ك

% 17,1% 23,2% 19,8% 

 اإلجمالي
 126 56 70 ك

% 55,6 44,4 100,0% 

2,810=  2قيمة  كا
a 

غير   245,نوية = مستوى المع  = Phi ,149معامل فاي    2درجات الحرية= 

 دالة

 امممي   امممو يوتممما  ش ممموا امممرشل  اصحمممل  صحسممموب ال يت مممع  مممي بيونممموس صح ممماش 
  ممث كممو   سممتو  ، تلمم  صحاوصقمم  تبعمو ح مموع صح ةبممل صحاب ممو  ي تتامموااس موس ص 
 0,050شاو أتل   ي صحاستو  صحاصال شاو  0,245صحاع ويل 

صم ل  ، نظمرص  ح اموس تما ا مت  كلمي 1يت ع تا  ص ل صحامر  صحر يسميش  
 ،  او يو  صس   ر اصحل   ث كونا  اي  صحارشل ب ي صحاتة ر  ارش ه صحار يل
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 المعرفيثثثة االتجاهثثثات فثثثي  ثثثيم المبحثثثوثيم إحصثثثائيا   دالثثثة فثثثروق  توجثثثد :2فثثرض
 متابعثثة فثثي اإلخباريثثة المواقثثع علثثى االعتمثثاد عثثم الناتجثثة والسثثلوكية والوجدانيثثة
 .لد موغرافيةا للمتغيرات تبعا   األمازون  غابات حرائق تغطية

 صحاعراي ص ت ول اي ب ي صحاب و  ي   او يو   اصحل ارشل  تو ا :1ار  ارتي 
  واموس  رص م  تة يمل  تواعمل امي صيببوسيمل صحاوصقم  تلم  ص تتاموا تي صح وتل

 .شاةو حل وع صأل وزش  
 للنوعا تبع   االتجاه المعرفيلداللة الفروق  يم المبحوثيم في  t-test اختبار نتائج (24جدول رقم )

االتجاه 

 المعرفي

 النوع
 العدد

N 

 المتوسط

 meanي الحساب

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

t-test 

 Tقيمة 

درجات 

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 44809, 2,1961 51 ذكر

 دالة 038, 124 2,094

 38344, 2,0400 75 أنثى

بممم ي صحاب مممو  ي امممي  و يو    امممي ممم ر صح ممماشال صحسممموب   حممم   ش ممموا امممرشل اصحمممل 
حل موع،   مث  شاةمو  ص تتاوا تل  صحاوصق  صيببوسيل صح وتل تي  ص ت ول صحاعراي

 ممي صحقياممل صحاصحممل شيت ممع  ممي  أقمم شاممي  0,38اونمما  ياممل  سممتو  صحاع ويممل 
صحاتوتمممممممممم وس صح سمممممممممموبيل أ  صحاممممممممممرشل كونمممممممممما حامممممممممموحع صحمممممممممم كوس ااتوتممممممممممب 

 .2,1961 سوبي

 صحاعراي لوص ت  ايب ي صحاب و  ي   او يو    اصحل ارشل  تو ا :2ار  ارتي 
  واموس  رص م  تة يمل  تواعمل امي صيببوسيمل صحاوصقم  تلم  ص تتاموا تي صح وتل

 .حلعار شاةو   صأل وزش  
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االتجاه  في المبحوثيم  يم الفروق  لداللة ANOVA نتائج اختبار تحليا التبايم  (25جدول رقم )
 تبعا  للعمر المعرفي

ي
رف

مع
ال
ه 

جا
الت

ا
 

 العمر
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

مصدر 

 التباين

محموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

df 

متوسط 

 المربعات

 اختبار

ANOVA 

 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

اقل من 

30 
19 1,8947 ,31530 

بين 

 المجموعات
1,149 3 ,383 

2,278 ,083 
 غير

 دالة

 30من 

 45الى 
51 2,0980 ,36083 

داخل 

 المجموعات
20,510 122 ,168 

 46من 

 60الى 
38 2,1842 ,51230 

اكبر من 

60 
18 2,1667 ,38348 

  125 21,659 المجموع 41626, 2,1032 126 المجموع

صحتممم   رصس  بممم ي   امممو يو   اصحمممل امممرشل  ش ممموا تممما صحسممموب   صح ممماشال  مممي يت مممع
  سممممتو   ا  يامممملاونمممم   ممممث    ي  تبعممممو  حلا ممممل صحعاريمممملصحاعرفيممممل حمممما  صحاب ممممو 

 .قيال صحاصحلشاي أاار  ي صح 0,083 صحاع ويل

 صحاعراي لوص ت  اي ب ي صحاب و  ي   او يو   اصحل ارشل  تو ا :3ار  ارتي 
  واموس  رص م  تة يمل  تواعمل امي صيببوسيمل صحاوصقم  تلم  ص تتاموا تي صح وتل

 .شاةو ح وع صح ةبل صأل وزش  
 لنوع النخبةتبع ا  االتجاه المعرفيلداللة الفروق  يم المبحوثيم في  t-test اختبار نتائج (26ل رقم)جدو

االتجاه 

 المعرفي

 النخبة
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

t-test 

 Tقيمة 

درجات 

 الحرية

Df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 41304, 2,0571 70 نخبة أكاديمية

1,393 124 ,166 
غير 

نخبة غير  دالة

 أكاديمية
56 2,1607 ,41677 
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صحتممم   رصس  بممم ي   امممو يو   اصحمممل امممرشل  ش ممموا تممما صحسممموب   صح ممماشال  مممي يت مممع
  صحاع ويل  ستو   ا  يالاون   ث  صحاعرفيل حا  صحاب و  ي  تبعو  ح وع صح ةبل

 .شاي أاار  ي صحقيال صحاصحل 0,166

بممم ي صحاب مممو  ي امممي ص ت مممول    امممو يو  و ممما امممرشل اصحمممل : ت4ارتمممي امممر 
صحو اصني صح وتل تي ص تتاوا تل  صحاوصق  صيببوسيل اي  تواعل تة يل  رص   

 . واوس صأل وزش  تبعو  حل وع
 للنوعتبع ا االتجاه الوجداني لداللة الفروق  يم المبحوثيم في  t-test اختبار نتائج  (27جدول رقم )

جد
و
ال
ه 

جا
الت

ا
ي

ان
 

 النوع
 العدد

N 

ي المتوسط الحساب

mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

t-test 

 Tقيمة 

درجات 

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 66862, 2,4118 51 ذكر

,502 124 ,617 
غير 

 دالة
 55345, 2,4667 75 أنثى

ب مو  ي بم ي صحا   امو يل ا حمل  صس امرشل  ش وا تا صحسوب   صح اشال يو ع
امممي ص ت مممول صحو ممماصني صح ممموتل تمممي صتتاممموااا تلممم  تة يمممل صحاوصقممم  صيببوسيمممل 

 0,617 صحاع ويل  ستو   او    ثحل وع  حة يل  رص    واوس صأل وزش  تبعو  
  .لصحاصح صحقيال  ي أتل  شاو

اممممي ص ت ممممول  بمممم ي صحاب ممممو  ي   اممممو يو  تو مممما اممممرشل اصحممممل  : 5اممممر  ارتممممي
وا تل  صحاوصق  صيببوسيل اي  تواعل تة يل  رص   صحو اصني صح وتل تي ص تتا

 .حلعار  واوس صأل وزش  تبعو  
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تبعا   االتجاه الوجدانيلداللة الفروق  يم المبحوثيم في  ANOVA (نتائج اختبار تحليا التبايم 28جدول رقم )
 للعمر

ي
ان
جد

و
ال
ه 

جا
الت

ا
 

 العمر
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

ر مصد

 التباين

محموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

df 

متوسط 

 المربعات

 اختبار

ANOVA 

 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

اقل من 

30 
19 2,4211 ,50726 

بين 

 المجموعات
1,060 3 ,353 

,978 ,405 
 غير

 دالة

 30من 

 45الى 
51 2,3922 ,69508 

داخل 

 المجموعات
44,052 122 ,361 

 46من 

 60الى 
38 2,5789 ,55173 

اكبر من 

60 
18 2,3333 ,48507 

  125 45,111 المجموع 60074, 2,4444 126 المجموع

بمممم ي    اممممو يل ا حممممل  صس اممممرشل  ش ممممواتمممما    حمممم  صحسمممموب  صح مممماشال شي مممم ر
صح ممموتل تمممي صتتاممموااا تلممم  تة يمممل صحاوصقممم   ص ت مممول صحو ممماصنيصحاب مممو  ي امممي 

  ستو   او    ث تبعو حلا ل صحعاريل يل  رص    واوس صأل وزش  صيببوسيل حة
  .لصحاصح صحقيال  ي أتل  شاو 0,405 صحاع ويل

امممممي ص ت مممممول بممممم ي صحاب مممممو  ي    امممممو يو  : تو ممممما امممممرشل اصحمممممل 6امممممر  ارتمممممي
صحو اصني صح وتل تي ص تتاوا تل  صحاوصق  صيببوسيل اي  تواعل تة يل  رص   

 .وع صح ةبلح  واوس صأل وزش  تبعو   
 لنوع النخبةتبع ا  االتجاه الوجداني لداللة الفروق  يم المبحوثيم في t-test اختبار نتائج (29)جدول رقم 

ي
ان
جد

و
ال
ه 

جا
الت

ا
 

 النخبة
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

t-test 

 Tقيمة 

درجات 

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 62322, 2,4000 70 ديميةنخبة أكا

,928 124 ,355 
غير 

 دالة
 57208, 2,5000 56 غير أكاديمية
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بممممم ي    امممممو يل ا حمممممل  صس امممممرشل  ش ممممموا تممممما   حممممم  صحسممممموب  صح ممممماشال ي ممممم ر
صح ممموتل تمممي صتتاممموااا تلممم  تة يمممل صحاوصقممم   ص ت مممول صحو ممماصنيصحاب مممو  ي امممي 

  سمتو   امو    مثوع صح ةبمل ح م صيببوسيل حة يل  رص    واوس صأل وزش  تبعو  
 .لصحاصح صحقيال  ي أتل  شاو 0,355 صحاع ويل

اممي ص ت ممول صحسمملوكي حلاب ممو  ي    اممو يو  تو مما اممرشل اصحممل  :7اممر  ارتممي
صح وتل تي ص تتاموا تلم  صحاوصقم  صيببوسيمل امي  تواعمل تة يمل  رص م   واموس 

  . حل وع صأل وزش  تبعو  
 للنوعتبع ا  االتجاه السلوكيلداللة الفروق  يم المبحوثيم في  t-test اختبار نتائج  (30جدول رقم )

 االتجاه السلوكي

 النوع
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

t-test 

 Tقيمة 

درجات 

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 60065, 1,8627 51 ذكر

 دالة 035, 124 3,612

 64010, 1,6800 75 أنثى

بمم ي صحاب ممو  ي    امو يل ا حممل  صس امرشل  ش مموا  حمم  صحسموب   صح مماشال ي م ر
صح ممموتل تمممي صتتاممموااا تلممم  تة يمممل صحاوصقممم  صيببوسيمممل  ص ت مممول صحسممملوكيامممي 

 صحاع ويممممل  سممممتو   اممممو    ممممث حل مممموع  حة مممميل  رص مممم   وامممموس صأل مممموزش  تبعممممو  
 أ  صح سمموبيل صحاتوتمم وس  ممي شيت ممع ،ل صحاصحمم صحقياممل  ممي أقمم  شاممو 0,035
  .1,8627  سوبي ااتوتب صح كوس حاوحع اونا صحارشل 

تو مما اممرشل اصحممل   اممو يو  اممي ص ت ممول صحسمملوكي حلاب ممو  ي  :8اممر  ارتممي
صح وتل تي ص تتاموا تلم  صحاوصقم  صيببوسيمل امي  تواعمل تة يمل  رص م   واموس 

  .حلعار صأل وزش  تبعو  
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 للعمر تبعًااالتجاه الوجداني ة الفروق بين المبحوثين في لدالل t-test اختبار نتائج  (31جدول رقم )

ي
وك

سل
ال
ه 

جا
الت

ا
 

 العمر
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

مصدر 

 التباين

موع جم

 المربعات

درجات 

 الحرية

Df 

متوسط 

 المربعات

 اختبار

ANOVA 

 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

اقل من 

30 
19 1,4737 ,51299 

بين 

 المجموعات
2,973 3 ,991 

2,606 ,055 
 غير

 دالة

 30من 

الى 

45 

51 1,7255 ,66569 

ت
عا

و
جم

لم
 ا
ل
خ

دا
 

46,400 122 ,380 
 46من 

الى 

60 

38 1,9474 ,65543 

اكبر 

 60من 
18 1,7222 ,46089 

  125 49,373 المجموع 62848, 1,7540 126 المجموع

بمممم ي    اممممو يل ا حممممل  صس اممممرشل  ش مممموا تمممما   حمممم  صحسمممموب   صح مممماشال شي مممم ر
صحاب مممو  ي امممي ص ت مممول صحسممملوكي صح ممموتل تمممي صتتاممموااا تلممم  تة يمممل صحاوصقممم  

  ستو   او    ث صيببوسيل حة يل  رص    واوس صأل وزش  تبعو  حلا ل صحعاريل
  .لصحاصح صحقيال  ي أتل  شاو 0,055 صحاع ويل

اممي ص ت ممول صحسمملوكي حلاب ممو  ي   اممو يو   تو مما اممرشل اصحممل  :9اممر  ارتممي
واموس صح وتل تي ص تتاموا تلم  صحاوصقم  صيببوسيمل امي  تواعمل تة يمل  رص م   

 .صأل وزش  تبعو ح وع صح ةبل
 لنوع النخبةتبعًا  االتجاه السلوكيلداللة الفروق بين المبحوثين في  t-test اختبار نتائج  (32جدول رقم )

االتجاه 

 السلوكي

 النخبة
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

t-test 

 Tقيمة 

درجات 

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

نخبة 

 أكاديمية
70 1,7143 ,68404 

,791 124 ,430 
غير 

نخبة غير  دالة

 أكاديمية
56 1,8036 ,55333 
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بمممم ي    اممممو يل حمممملا   صس اممممرشل  ش مممموا تمممما   حمممم  صحسمممموب   صح مممماشال شي مممم ر
صح ممموتل تمممي صتتاممموااا تلممم  تة يمممل صحاوصقممم   ص ت مممول صحسممملوكيصحاب مممو  ي امممي 

  سمتو   امو    مث واوس صأل وزش  تبعو ح موع صح ةبملصيببوسيل حة يل  رص    
  .لصحاصح صحقيال  ي أتل  شاو 0,430 صحاع ويل

ا ممت     ممي   ممث  امما ش مموا ت قممل  2صحممر يض شبمم حف  اتمما صمم ل صحاممر 
 .شصحسلوكي  ي صحاعرايب ي صح وع شص ت وا   او يو  اصحل 
 المواقثثع علثثى االعتمثثاد درجثثة  ثثيم إحصثثائيا   دالثثة عنقثثة ارتباطيثثة توجثثد: 3فثثرض

 المعرفيثثة االتجاهثثات وبثثيم األمثثازون  غابثثات حرائثثق تغطيثثة متابعثثة فثثي اإلخباريثثة
 .للمبحوثيم والسلوكية والوجدانية

 تلمم  ص تتامموا اس ممل بمم ي   اممو يو   اصحممل صستبوطيممل ت قممل تو مما 1اممر  ارتممي
 ص ت مممول شبمم ي صأل ممموزش    وامموس  رص ممم  تة يممل  تواعمممل اممي صيببوسيمممل صحاوصقمم 
 .حلاب و  ي صحاعراي

اإلخبارية   المواقع على تغطية درجة اعتماد المبحوثين  لبيان العالقة بين  سبيرمان تائج اختبار معامل ارتباطن (33جدول رقم )

 اتجاههم المعرفي نوبي األمازون لحرائق

 

 درجة االعتماد

 االتجاه المعرفي

 Spearman's rho ,081 معامل االرتباط    

 Sig ,183 مستوى المعنوية

 غير دالة الداللة

 126 العدد

ش مموا ت قممل صستبوطيممل بمم ي صحاتة ممريي  امممو تمما  يت ممع  ممي صح مماشال صحسمموب  
  اس ل صتتاموااا تلم  صحاوصقم صحاستو  صحاعراي حلاب و  ي حا يت  ر بياكا أ  

  .شاي أا ر  ي صحقيال صحاصحل 0,183بلةا  يال  ستو  صحاع ويل    ث 
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اس مل صتتاموا  بم ي: تو ما ت قمل صستبوطيمل  صس ا حمل   امو يل 2ار  ارتمي
ص ت مممول  شبممم ي صأل ممموزش   صيببوسيمممل  ح رص ممم  صحاوصقممم  تلممم  تة يممملصحاب مممو  ي 

  .حايها صحو اصني
  االتجاه الوجدانيبين درجة االعتماد على المواقع وبين تائج اختبار معامل ارتباط سبيرمان لبيان العالقة ( ن34جدول رقم )

 

 

 درجة االعتماد

 االتجاه الوجداني

 Spearman's rho ,114 معامل االرتباط    

 Sig ,102 مستوى المعنوية

 غير دالة الداللة

 126 العدد

صحاسمتو  صحو ماصني حلاب ممو  ي حما يتم  ر باس ممل  يت مع  مي صح ماشال صحسمموب  أ 
شاي أا مر  0,102صتتاوااا تل  صحاوصق    ث بلةا  يال  ستو  صحاع ويل  

 . ي صحقيال صحاصحل،  او ياكا تا  ش وا ت قل صستبوطيل ب ي صحاتة ريي

اس ممممل صتتامممموا  بمممم ي   اممممو يو  اصحممممل  تو مممما ت قممممل صستبوطيممممل :3ارتممممي  اممممر 
ص ت مممول  شبممم ي صأل مموزش   صيببوسيمممل  ح رص ممم  صحاوصقمم   تلممم  تة يممملصحاب ممو  ي 

 .حايها صحسلوكي
  لمبحوثين على الواقع اإلخبارية عتماددرجة ا لبيان العالقة بين سبيرمان نتائج اختبار معامل ارتباط (35جدول رقم )

   السلوكي اتجاههموبين 

 

 درجة االعتماد

 االتجاه السلوكي

 Spearman's rho ,143 معامل االرتباط    

 Sig ,055 مستوى المعنوية

 غير دالة الداللة

 126 العدد

يت ممع  ممي صح مماشال صحسمموب  أ  صحاسممتو  صحسمملوكي حلاب ممو  ي حمما يتمم  ر باس ممل 
شاي أا مر  0,055صتتاوااا تل  صحاوصق    ث بلةا  يال  ستو  صحاع ويل  
شبم حف  ،ي صحاتة مريي ي صحقيال صحاصحل،  او ياكا تا  ش وا ت قل صستبوطيل ب 

 .كليو   3صحر يض  اا تا  ص ل صحار 
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 المواقثع تغطيثة لشثمولية لمبحثوثيما تقيثيم توجد عنقة ارتباطية  يم  يم :4فرض
ة والوجدانيثثثة المعرفيثثث اتهماتجاهثثث وبثثثيم البيئيثثثة الكارثثثثة ابعثثثاد لجميثثثع اإلخباريثثثة
 .والسلوكية

 تة يل ح اوحيل ب و  يصحا تة يا ب ي ب ي صستبوطيل ت قل تو ا :1ار  ارتي
 صح مموتل صحاعراممي هاصت مموا شبمم ي صحا  يممل صحكوس ممل صاعمموا ح ايمم  صيببوسيممل صحاوصقمم 

 .تي صتتاوااا تل  تلف صحاوصق 
ألبعاد  اإلخبارية المواقع تغطية لشمولية المبحوثين  تقييم بين العالقة لبيان  سبيرمان ارتباط معامل اختبار نتائج(36) رقم جدول

 المعرفي  همتجاها ينوبالكارثة 

 
 شمولية التغطية تقييم

 االتجاه المعرفي

 Spearman's rho ,148 معامل االرتباط    

 ,Sig 049 مستوى المعنوية

 دالة الداللة

 126 العدد

صحاب ممو  ي بمم ي تة مميا    اممو يو  ا ت قممل اصحممل يت ممع  ممي صح مماشال صحسمموب  ش ممو 
يممل شبمم ي اعمموا ش وصنمم  صحكوس ممل صحا    أتة يممل صحاوصقمم  صيببوسيممل ح ايمم ح مماوحيل

 0,049 يامممل  سممتو  صحاع ويمممل    مممث بلةمما  حممايها  سممتو  صحتمم   ر صحاعرامممي
  .ق   ي صحقيال صحاصحلشاي أ

 حاب مممو  يص تة ممميا بممم ي   امممو يو  تو ممما ت قمممل صستبوطيمممل اصحمممل  :2ارتمممي امممر 
صتتاموااا صح موتل تمي ص ت ول صحو اصني  شب ي صيببوسيل صحاوصق  تة يل ح اوحيل

 .تل  تلف صحاوصق 
 المواقع تغطية لشمولية المبحوثيم تقييم لبيان العنقة  يم سبيرمان نتائج اختبار معاما ارتباط(37جدول رقم )

 الوجداني اتجاههم وبيم ألبعاد الكارثة اإلخبارية

 تقييم شمولية التغطية

 االتجاه الوجداني

Spearman's rho ,238 معامل االرتباط    
**

 

 Sig ,004 مستوى المعنوية

 دالة الداللة

 126 العدد
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 تة ممميا بمم ياصحممل   اممو يو   صستبوطيممل ت قممل ش مموا صحسمموب  صح مماشال  ممي يت ممع
  وامممموس ألاعمممموا  رص مممم  صيببوسيممممل صحاوصقمممم  ومممماوحيل تة يممممل حامممما  صحاب ممممو  ي
  سممتو    ياممل بلةمما   ممث حممايها صحو اصنيممل صحتمم   رصس  سممتو   شبمم ي صأل مموزش  

 .اصحل ت قل ش وا ياكا  او صحاصحل صحقيال  ي أق  شاي 0,004  ويلصحاع

 تة يمملصح ح مماوحيل حاب ممو  يص تة مميا بمم يتو مما ت قممل صستبوطيممل  :3اممر  ارتممي
 .صحاوصق  تلف تل  صتتاوااا تي صح وتل ص ت ول صحسلوكي شب ي

 المواقع تغطية لشمولية المبحوثيم  تقييم لبيان العنقة  يم سبيرمان نتائج اختبار معاما ارتباط(38جدول رقم )
 االتجاه السلوكي وبيم للكارثة اإلخبارية

 تقييم شمولية التغطية

 االتجاه السلوكي

 Spearman's rho معامل االرتباط    
*

0.152 

 Sig 0.044 مستوى المعنوية
 دالة الداللة

 126 العدد

 ي تة ميا  صحاب مو  ي بم   امو يو  يت ع  ي صح ماشال صحسموب  ش موا ت قمل اصحمل 
اعمموا ش وصنمم  صحكوس ممل صحا  يممل شبمم ي تة يممل صحاوصقمم  صيببوسيممل ح ايمم  أ ح مماوحيل

 0,044   مث بلةما  يامل  سمتو  صحاع ويمل   ستو  صحت   رصس صحسلوكيل حمايها
 .كليو   4 صحر يض شب حف  اتا ص ل صحار  ،شاي صق   ي صحقيال صحاصحل

 المبحثوثيم تقيثيم  ثيم إحصائية لةدال  ذات ارتباطية عنقة توجد : 5فرض 
 نيةاوالوجد المعرفية اتجاهاتهم وبيم اإلخبارية المواقع تغطية لدقة معلومات
 .عم اعتمادهم على تلك المواقع ةالناتجوالسلوكية 

 تة مممممميا بممممم ي   امممممو يل ا حممممممل  صس صستبوطيمممممل ت قمممممل تو مممممما :1امممممر  ارتمممممي
صحاعرامممي  صت مممواها شبممم ي صيببوسيمممل صحاوصقممم  تة يمممل  علو ممموس حاقمممل صحاب مممو  ي

 .صحاوصق  تلف تل  صتتاوااا تي صح وتل
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 وبين اإلخبارية المواقع معلومات دقة تقييم بين العالقة لبيان  سبيرمان ارتباط معامل اختبار نتائج(39) رقم جدول
 للمبحوثين االتجاه المعرفي

 

 المعلوماتتقييم دقة  

 االتجاه المعرفي

Spearman's rho ,217 معامل االرتباط    
**

 

 Sig ,015 مستوى المعنوية

 دالة الداللة

 126 العدد

بمم ي تة ممميا اصحممل   اممو يو  ا ت قممل صستبوطيممل يت ممع  ممي صح مماشال صحسمموب  ش ممو 
اعوا صحكوس ل صحا  يل شب ي صحتم   رصس أل ي حاقل  تة يل صحاوصق  صيببوسيلصحاب و  

شامممي أقممم   مممي صحقيامممل  0,15  مممث بلةممما  يامممل  سمممتو  صحاع ويمممل ، حاعرفيممملص
 .صحاصحل

 صحاعلو مموس اقمملح حاب ممو  يص تة مميا بمم يتو مما ت قممل صستبوطيممل  :2ارتممي اممر 
 .صحو اصني هاصت وا شب ي صيببوسيل صحاوصق  تل  صحاةا ل

 المواقع على المقدمة المعلومات دقة تقييم بين العالقة لبيان سبيرمان ارتباط معامل اختبار نتائج(40) رقم جدول

 للمبحوثين ن االتجاه الوجدانيوبي

 

 

 

 تقييم دقة المعلومات

 االتجاه الوجداني

Spearman's rho ,191 معامل االرتباط    
*

 

 Sig ,016 مستوى المعنوية

 دالة الداللة

 126 العدد

يت ممع  ممي صح مماشال صحسمموب  ش مموا ت قممل صستبوطيممل بمم ي تة مميا صحاب ممو  ي حاقممل  
حمممايها   مممث بلةممما  ياممممل شبممم ي ص ت ممممول صحو ممماصني  تة يمممل صحاوصقممم  صيببوسيمممل

 .ق   ي صحقيال صحاصحلشاي أ 0,16 ستو  صحاع ويل 

 صحاعلو مموس اقمملح حاب ممو  يص تة مميا بمم يت قممل صستبوطيممل تو مما  :3ارتممي اممر 
ص ت ممول صحسمملوكي  شبمم ي تممي  رص مم  صأل مموزش   صيببوسيممل صحاوصقمم  تلمم  صحاةا ممل

 .حلاب و  ي
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 تقييم دقة المعلومات المقدمة على المواقع لبيان العنقة  يم  سبيرمان اختبار معاما ارتباطنتائج (41جدول رقم )  
  االتجاه السلوكيبيم و 

 

 

 تقييم دقة المعلومات

 االتجاه السلوكي

Spearman's rho ,132 معامل االرتباط    
*

 

 Sig ,064 مستوى المعنوية

 غير دالة الداللة

 126 العدد

ح مماشال صحسمموب  تمما  ش مموا ت قممل صستبوطيممل بمم ي تة مميا صحاب ممو  ي يت ممع  ممي ص
حاقل  علو وس تة يل صحاوصق  صيببوسيل ح رص    واوس صأل وزش  شب ي  ستو  

شامممي  0,064حاع ويمممل صحتممم   رصس صحسممملوكيل حمممايها   مممث بلةممما  يامممل  سمممتو  ص
   يممو    ممث  امما ش مموا  5صمم ل صحاممر شبمم حف  امما  ، ممي صحقياممل صحاصحممل ااممرأ

اقممل صحاعلو مموس صحاةا ممل ح صحاب ممو  ي بمم ي تة مميا   اممو يو   قممل صستبوطيممل اصحممل ت
  .تل  صحاوصق  صيببوسيل شب ي ص ت وا ي صحاعراي شصحو اصني

 صحاب ممممو  ي تة مممميا بمممم ي   اممممو يل ا حممممل  صس صستبوطيممممل ت قممممل تو مممما 6اممممر 
 يمممملشصحو اصن صحاعرفيممممل صت وامممموتها شبممم ي صيببوسيممممل صحاوصقمممم  تة يممممل حاو مممو يل

 .شصحسلوكيل

 تة مممممميا بممممم ي   امممممو يل ا حممممممل  صس صستبوطيمممممل ت قمممممل تو مممممما :1امممممر  ارتمممممي
 .صحاعرفيل صت واوتها شب ي صيببوسيل صحاوصق  تة يل حاو و يل صحاب و  ي
 األمازون في أحداث تغطية موضوعيةتقييم  لبيان العالقة بين سبيرمان نتائج اختبار معامل ارتباط(42جدول رقم )

 ,واالتجاه المعرفي باريةاإلخ المواقع

 الموضوعية تقييم

 االتجاه المعرفي

 Spearman's rho ,070 معامل االرتباط    

 Sig ,218 مستوى المعنوية

 دالةغير  الداللة

 126 العدد

يت ممع  ممي صح مماشال صحسمموب  تمما  ش مموا ت قممل صستبوطيممل بمم ي تة مميا صحاب ممو  ي 
رص مم   وامموس صأل مموزش  شبمم ي  سممتو  حاو ممو يل تة يممل صحاوصقمم  صيببوسيممل ح 
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شامممي  0,218صحتممم   رصس صحسممملوكيل حمممايها   مممث بلةممما  يامممل  سمممتو  صحاع ويمممل 
  .أاار  ي صحقيال صحاصحل

 حاو مو يل تة يمل حاب مو  يص تة ميا بم يتو ما ت قمل صستبوطيمل  2ارتيار  
 .صحو اصني صت واها شب ي صيببوسيل صحاوصق  تل 

 أثناء اإلخبارية المواقع موضوعيةتقييم  لبيان العالقة بين  سبيرمان عامل ارتباطنتائج اختبار م(43جدول رقم )
 واالتجاه الوجداني البيئية الكوارث أحداث تغطية

 تقييم الـموضوعية

 االتجاه الوجداني

 Spearman's rho ,017 معامل االرتباط    

 Sig ,427 مستوى المعنوية

 غير دالة الداللة

 126 العدد

يت ممع  ممي صح مماشال صحسمموب  تمما  ش مموا ت قممل صستبوطيممل بمم ي تة مميا صحاب ممو  ي 
حاو ممو يل تة يممل صحاوصقمم  صيببوسيممل ح رص مم   وامموس صأل مموزش  شبمم ي ص ت ممول 

شاممي أااممر  ممي  0,427صحو مماصني حممايها   ممث بلةمما  ياممل  سممتو  صحاع ويممل 
  .صحقيال صحاصحل

 حاو و يل تة يل اب و  يحص تة يا ب يتو ا ت قل صستبوطيل :  3ارتي ار 
 ص ت ول صحسلوكي حلاب و  ي شب ي صيببوسيل صحاوصق  تل 

وبين  موضوعية المواقع المبحوثين للبيان العالقة بين تقييم   نتائج اختبار معامل ارتباط سبيرمان(44جدول رقم )

 .االتجاه السلوكي

 تقييم الموضوعية

 االتجاه السلوكي

 Spearman's rho ,116 معامل االرتباط    

 Sig ,098 مستوى المعنوية

 غير دالة الداللة

 126 العدد

يت ممع  ممي صح مماشال صحسمموب  تمما  ش مموا ت قممل صستبوطيممل بمم ي تة مميا صحاب ممو  ي 
تة يممل صحاوصقمم  صيببوسيممل شبمم ي  سممتو   امميحامما  صحتمم ص  صحاوصقمم  اوحاو ممو يل 
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شامممي  0,098ع ويمممل صحتممم   رصس صحسممملوكيل حمممايها   مممث بلةممما  يامممل  سمممتو  صحا
 .كليو   6شب حف  اا تا  ص ل صحار   ، ي صحقيال صحاصحل أاار

حلتممموصز   حاب ممو  يص تة مميا بممم ي   اممو يو  اصحممل  تو مما ت قممل صستبوطيمممل: 7اممر 
ل شصحو اصنيمممل صحاعرفيممم صت واممموتها شبممم ي صيببوسيمممل صحاوصقممم  صحمممو ياي امممي تة يمممل

 .شصحسلوكيل

 اي صحو ياي حلتوصز   صحاب و  ي تة يا ب ي صستبوطيل ت قل تو ا :1ار  ارتي
 .صحاعراي هاصت وا شب ي صيببوسيل صحاوصق  تة يل

 بالتوازن اإلخبارية المواقع التزام مدىلبيان العالقة بين   سبيرمان نتائج اختبار معامل ارتباط(45جدول رقم )

 واالتجاه المعرفي  البيئية الكوارث أحداث تغطية أثناء الوظيفي

 الوظيفي زنتقييم التوا

 االتجاه المعرفي

 Spearman's rho ,053 معامل االرتباط    

 Sig ,278 مستوى المعنوية

 دالةغير  الداللة

 126 العدد

 صحاب ممو  ي تة مميا بمم ي صستبوطيممل ت قممل ش مموا تمما  صحسمموب  صح مماشال  ممي يت ممع
 ح رص مم  يمملصيببوس  صحاوصقمم  تة يممل امموحتوصز  صحممو ياي أ  مموا صحاوصقمم  صحتمم ص  حامما 

  يامممل بلةممما   مممث حمممايها صحاعراةمممل صحتممم   رصس  سمممتو   شبممم ي صأل ممموزش    واممموس
  .صحاصحل صحقيال  ي شاي أاار  0,278صحاع ويل  ستو  

حلتوصز  صحو ياي امي  حاب و  يص تة يا ب يتو ا ت قل صستبوطيل  2ارتيار  
 .ص ت ول صحو اصني حلاب و  ي شب ي صيببوسيل صحاوصق  تل  تة يل
تقييم المبحوثين لاللتزام المواقع  لبيان العالقة بين  Spearman's rho سبيرمان (نتائج اختبار معامل ارتباط46رقم )ول جد

 الوجدانيبالتوازن الوظيفي  وبين االتجاه 

 تقييم التوازن الوظيفي

 االتجاه الوجداني

 Spearman's rho ,099 معامل االرتباط    

 Sig ,136 مستوى المعنوية

 غير دالة الداللة

 126 العدد
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 صحاب ممو  ي تة مميا بمم ي صستبوطيممل ت قممل ش مموا تمما  صحسمموب  صح مماشال  ممي يت ممع
 ح رص مم  صيببوسيممل صحاوصقمم  تة يممل امموحتوصز  صحممو ياي أ  مموا صحاوصقمم  صحتمم ص  حامما 

  يامممل بلةممما   ممث حمممايها صحو اصنيممل صحتممم   رصس  سمممتو   شبمم ي صأل ممموزش    وامموس
 .صحاصحل صحقيال  ي شاي أاار 0,136صحاع ويل  ستو  

 امي صحو ياي حلتوصز   صحاب و  ي تة يا ب ي صستبوطيل ت قل تو ا 3ارتي ار 
 .حلاب و  ي صحسلوكي ص ت ول شب ي صيببوسيل صحاوصق  تل  تة يل

قع بالتوازن تقييم المبحوثيم لنلتزا  الموا لبيان العنقة  يم سبيرمان نتائج اختبار معاما ارتباط(47جدول رقم )
  االتجاه السلوكيوبيم   الوظيفي

 تقييم التوازن الوظيفي

 االتجاه السلوكي

 Spearman's rho ,046 معامل االرتباط    

 Sig ,304 مستوى المعنوية

 غير دالة الداللة

 126 العدد

 صحاب ممو  ي تة مميا بمم ي صستبوطيممل ت قممل ش مموا تمما  صحسمموب  صح مماشال  ممي يت ممع
 ح رص مم  صيببوسيممل صحاوصقمم  تة يممل امموحتوصز  صحممو ياي أ  مموا صحاوصقمم   صحتمم ص حامما 

  يامممل بلةممما   مممث حمممايها صحسممملوكيل صحتممم   رصس  سمممتو   شبممم ي صأل ممموزش    واممموس
شب حف  اا تا  ص ل  ،صحاصحل صحقيال  ي أاار شاي 0,304 صحاع ويل  ستو  
 .كليو   7صحار 

  صيببوسيل صحاوصق  اوتليلح حاب و  يص تة يا ب يتو ا ت قل صستبوطيل  :8ار  
 ل شصحو اصنيممممل شصحسمممملوكيلصحاعرفيمممم وسص ت وامممم شبمممم ي صحا  يممممل صحكمممموصسا  اصسع اممممي

 .حلاب و  ي

 صحاوصقممم  حاوتليمممل صحاب مممو  ي تة ممميا بممم ي صستبوطيمممل ت قمممل تو ممما 1امممر  ارتمممي
 .حلاب و  ي صحاعراي ص ت ول شب ي صحا  يل صحكوصسا  اصسع اي  صيببوسيل
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 إدارة في  اإلخبارية المواقع فاعلية تقييم لبيان العالقة بين سبيرمان نتائج اختبار معامل ارتباط(48جدول رقم )

 ,تجاه المعرفيواالالبيئية  الكوارث

 تقييم فاعلية إدارة الكوارث البيئية

 االتجاه المعرفي

Spearman's rho ,162 معامل االرتباط    
*

 

 Sig ,035 مستوى المعنوية

 دالة الداللة

 126 العدد

 اوتليملح صحاب و  ي تة يا ب ي صستبوطيل ت قل ش وا صحسوب  صح اشال  ي يت ع
  واممممموس  رص ممممم  تة يمممممل أ  ممممموا صحا  يمممممل صحكممممموصسا  اصسع امممممي صيببوسيمممممل صحاوصقممممم 

صحاع ويمل   سمتو  بلمأل    مث  حمايها صحاعرفيمل  صحت   رصس  ستو   شب ي صأل وزش  
 .صحاتة ريي ب ي اصحل ت قل ش وا ياكا  او صحاصحل صحقيال  ي أق  شاو 0,035

 صحاوصقممم  حاوتليمممل صحاب مممو  ي تة ممميا بممم ي صستبوطيمممل ت قمممل تو ممما 2امممر  ارتمممي
 .حلاب و  ي صحو اصني ص ت ول شب ي صحا  يل صحكوصسا  اصسع اي  صيببوسيل
لفاعلية المواقع اإلخبارية في إدارة الكوارث  المبحوثيم تقييم  يم العنقة لبيان سبيرمان ارتباط معاما اختبار نتائج (49جدول رقم )

 االتجاه الوجداني وبيم  البيئية

تقييم فاعلية إدارة 

 الكوارث البيئية

 االتجاه الوجداني

 Spearman's rho ,142 معامل االرتباط    

 Sig ,056 مستوى المعنوية

 غير دالة الداللة

 126 العدد

 صحاب ممو  ي تة مميا بمم ي صستبوطيممل ت قممل ش مموا تمما  صحسمموب  صح مماشال  ممي يت ممع
  وامموس  اسصع كوس ممل  رص مم  حاوتليممل صحاوصقمم  فيممإاصسع صحكمموصسا صحا  يممل  ممي بمم ال

  سممتو    ياممل بلةمما   ممث حممايها صحو اصنيممل صحتمم   رصس  سممتو   شبمم ي صأل مموزش  
 اصحمل ت قمل ش موا تما  ياكا  او صحاصحل صحقيال  ي أاار شاي0,056 صحاع ويل

  .صحاتة ريي ب ي
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 تة ممممميا بممممم ي   امممممو يل ا حمممممل  صس صستبوطيمممممل ت قمممممل تو ممممما: 3امممممر  ارتمممممي
 ص ت مممممول شبممممم ي صحا  يمممممل حلكوس مممممل صيببوسيمممممل صحاوصقممممم   اصسع حاوتليمممممل صحاب مممممو  ي

 .حلاب و  ي صحسلوكي
بارية في إدارة لفاعلية المواقع اإلخ المبحوثيم تقييم  يم العنقة لبيان  سبيرمان ارتباط معاما اختبار نتائج (50جدول رقم )

 االتجاه السلوكي وبيم  الكوارث البيئية

تقييم فاعلية إدارة 

 الكوارث البيئية

 االتجاه السلوكي

Spearman's rho ,237 معامل االرتباط    
**

 

 Sig ,004 مستوى المعنوية

 دالة الداللة

 126 العدد

 حاما  ب مو  يصحا تة ميا بم ي صستبوطيمل ت قمل ش موا صحسموب  صح ماشال  ي يت ع
  واموس  رص م  تة يمل اوتليل صحاوصق  صيببوسيل امي  اصسع صحكموصسا صحا  يمل أ  موا

  سمممتو    يامممل بلةممما   مممث حممايها صحسممملوكيل صحتممم   رصس  سمممتو   شبممم ي صأل مموزش  
صحاصحمل  امو ياكما ش موا ت قمل صستبوطيمل  صحقيامل  مي أق  شاي 0,004 صحاع ويل

حمممما   ص ت ممممول صحسمممملوكيصنةاممممو   بمممم ي صحاتة ممممريي ، شقمممما ياسممممر امممم ل صحع قممممل
   ب و  ي اي  وا  تواعتها حلتة يل.صحا

   اممو يو  ،   ممث  امما ش مموا ت قممل اصحممل    يممو   8شبمم حف  اتمما صمم ل صحاممر 
 .ب ي تة يا صحاب و  ي حاوتليل صحاوصق  شب ي صت واوتها صحاعرفيل شصحسلوكيل
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سثثها إجابثثات معثثايير فاعليثثة التغطيثثة اإلخباريثثة للكثثوارث الطبيكيثثة كمثثا تعك
أ تي صتتة ص   اوتمل  مي صحاعموي ر حت ة م  صحاوتليمل حتة يمل  :المبحوثيم

 صحاعوي ر:يو شصحكوصسا صحا  يل ش ي أاا ا ل صحاوصق  صيببوسيل حلة و

 
 ( نموذج نظري مقترح لعناصر فاعلية تغطية المواقع اإلخبارية للكوارث البيئية1شكا رقم)

حك  صحاو وتوس اوحيل : أ  تةا  صحاوصق  صيببوسيل تة يل وو لل صح  .1
 شصحايونمممموس صحتاممممري وس   مممم  ش صحكوس ممممل صحا  يممممل،صحارتب ممممل اوحة مممميل أ

 تلم  صأل ماصا ت موسصس، ش صحكوس ل ت وسصس  وال ش  رصحرتايل صحرتايل
 صحسيوتممممميل صحامممممرصتوس، ش (صحكوس مممممل شاممممماشا تاممممموتا)صحا  مممممي صحاسمممممتو  
، لشصحاشحيم صحا ليمل صي و يل صح هواش  ،بهو حارتب لشص حلكوس ل صحااو بل

 صحاوصقمممم صينسممممونيل ش  شصحا ممممواا ،شصحا  يممممل شصحاوايممممل صحب ممممريل صحةسممممو رش 
 .صحاةتلال صألاعوال شساشا

 س اممممو يوشصي صألسقممممو  شي مممما  ت اممممر صحاقممممل ص تممممت وا  حمممم  صحاقممممل:  .2
 اشص تت ممهو ،شصحتارتموس شصحب مريل صحاوايمل صحةسمو ر تةماير امي صحرتمايل

شتممممما   ،صح تمممممو   ي صحاسممممم وح يش  شصحاتةااممممم ي صحةامممممرصا بت لمممممي س
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 ،حلاعلو مممموس ااامممموسا صحاتةاامممم ي ش  ممممر صحعو ممممل امممم قوصال ص اتامممموا
صحاامممواس ، اوي ممموال  حممم     هوحمممل شتممما  ص تتاممموا تلممم   علو ممموس

 .شصحا يل شتا  صحتعوس   عهو صحا  يل صحعلايل صألصوال صحتاووي   

 حلكوس ممل صحا  يممل صح قيةممي صح  مما ايممو  ب  ع ممي ص حتمم ص شت صحاو مو يل : .3
 صحتهويممممم ش  صي ممممموسل  ممممم  ت  اممممما ،شصحاتعةلمممممل صحهوا مممممل اوتمممممتةاص  صحلةمممممل

 صآلسصا شصحاوصقممم   ايممم  تمممر ش  ، مممي وممم   صحكوس مممل صحا  يمممل أشصحتهمممويي
 صح ةاممي صحه ممو  شت  مم ، ا ممت   تمموصز   صح ظممر صحاةتلاممل شش همموس

 صحا ظامموس صحماشال حمبعا صحاتويمل تةمماياأش  ،شصحاوصقم  حمرسصا شصحت  م أ
ومممي  امممي صحكوس مممل أش صتمممتة ال ،صي و يمممل  هممموااا تمممر  بممم ال  مممي

 .شصحعو لأ صحسيوتيل صح ةايوس حبعا صحت ويه  ا س

صحتمموصز  صحممو ياي: ت ة مم  صحتمموصز  صح ممتلي شصحاو مموتي اممي صحتة يممل   .4
شصحت وتمممم  بمممم ي صحو ممممو   صحا وطممممل امممموحاوصق  صيببوسيممممل شبمممم ي طايعممممل 

صحاوصزنمل بم ي صحاو موتوس شصح وصنم   شي ما   حمفصح اا ش ةو ته، 
 اعلممم  تممما   صحا ممموال تمممتا صحاوصزنمممل بممم ي صحامممرصتوس  صحاةتلامممل حلة ممميل

، شصحام يل صحا  يمل صحتو يل ش صحسيوتيل شساشا صألاعوال صحا ليل شصحاشحيل
 ايممم  صحكممموصسا صحا  يمممل امممي صحعممموحا شتممما   امممي ص اتامممو  بممم ي شصحتممموصز  

ا مممم  تممممي  ،يتمممم ص ي اع ممممهو مممما و صحتارقممممل اممممي ص اتاممممو  بوصممممل ت
 صحكوس ممل   مما صحامم فيل ش صحامموصا( شك واممل   مما)بمم ي  صحكاممي صحت وتمم 

 صحاممم فيل صحاممموصا  وتممم  صحكيامممي بممم ي طايعمممل شنو يممملشصحت ،شتاوصممم لهو
 .صحكوس ل طايعل شب ي

 وحت ويمممممممه   يمممممممو  صحاوصقممممممم  صيببوسيمممممممل اشي ممممممما صحا  يمممممممل: صحكممممممموصسا  اصسع ،5
 شصحاسمم وح ي صحامموصط  ي ت ايممهش  ،صحكوس ممل اشا مم قا مم  صحا تالممه اوحتهايمماصس
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 أ  مممماصس صحاوصقمممم  تةممممايا، ش صألشحمممم  بمممماصيوتهو اممممي صحكوس ممممه حاوص هممممل حلت اممم 
 صحمماتا بتةممايا صحماشحي صحا تامم  امي   وحبممل حا مموسكل، شص لاوص همملح شص م ه
 تكمرصس تمبوعأ حاتوا مل  سمتةاليل  ةتر موس تةايا، ش صحكوس ل أ  وا صي و ي
  .صحا  يل صحكوصسا

 النتائج العامة للدراسة:

تلممم  صحاوصقمم  صيببوسيمممل امممي  تواعمممل تة يمممل  تتامممواتامموشس اس ممموس ص  -
 مممو  ي  مممي صح ةبمممل اوس مممل  رص ممم   واممموس صأل ممموزش  صحا  يمممل بممم ي صحاب

صتتامما  وحايممل صحع  ممل باس ممل  توتمم ل   حمم      ممث صحعلايممل صحااممريل
 .  ةا ل

ا م  صحاوصقم  اوحاوسيمل تشأااهمو ،   اشصا  ص تتاوا ا ايعل صحوتم للصستبو -
اتما   ما،  مي صحاب مو  ي   % 84,1شصحت ايث صحاسمتار شامو  مو قمرسل

ش  ممممميا صحممممماشصا  صح اكيمممممل  ،صحاتعممممماال اوحوتمممممو ب صحا تمممممو  صيببممممموسل 
  ممي صحا  يممل صحكوس ممل صحاعرفيممل اممي ترت مم   توتممب ومما   عراممل أببمموس

شصحارصتممل ي ش حممف ب سممبل  صألنبمموا شكممو س تلمم  يعتامما  و ممول   امماس
 شتاممممري وس صحا  ممممل شبامممرصا صحعلامممموا مسصا تلممم  يليمممه صحتعممممرف % 73

  .شترص   صحاشصا  صح ةوتيل شاشصا  صحهرشعصحاس وح ي، 

تل همو  امل صحاوصقم  صيببوسيمل صحتمي صتتاماس  وقم  صح مو  صحسموا  قو تااع  -
أببمموس  رص مم   وامموس صأل مموزش  بمموز  تة يممل اممي  تواعممل  صحاب و ممو  

صق  صحعربيل  وق   ارصشل صح ل  موا يليه اي صحاو   % 74,07 نساي
صتمممت وص  صحاوصقممم  ش ،   % 60,31امممي صحترت ممم  صحسمممواى بممموز  نسممماي 

صحعرب تمممممممو        صحعوحايمممممممل   ممممممم  بمممممممي بمممممممي تمممممممي شتمممممممي  صيببوسيمممممممل
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 ممي صح مموني  حمم    تةا ممل  رصامم  تلمم  تربممي 24شصين ل  يتممو  شارنسممو 
  .صحةو ض تل  صحتوصحي

حلاموصا صحام فيل  صحاب مو  ي س تا ي قو الصحتةوسير صحااوسع  تااعس -
تلم  صحاوصقم  صيببوسيمل  ب سمبل   رص م  صأل موزش  أببموس  تهات ا  تواع

صحتةمموسير  مما  % 61,9صحوتممو ب صحاتعممااع ب سممبل  لامموس  تل هممو  % 69
صيببوسيمممممل امممممي صحاركممممم  صح وحمممممث  ممممما صألببممممموس صحةاممممم رع  ممممما صحةاممممم  

  .صيببوسيل

 شصحو مممممماصني صحاعراممممممي ي صستامممممموع صحااوممممممرصس صيي وبيممممممل اممممممي ص ت مممممموا -
ب سممممبل  رتاعممممل صحاتوتممممب  اب ممممو  ي   ممممث  مممموا صحاسممممتو  صحاعرامممميحل

 امو ياكما   % 14,3يليه صحاستو  صحاعراي صحارتا  ب سبل  % 81,7
صحارتا   صحو اصني وا صحاستو  ااو  ،صستاوع شتي صحاب و  ي اوحة يل

  او  % 44,4يليه صحاتوتب ب سبل  % 50ل اي صحارتبل صألشح  ب سب
ياكمما صحتاوتممم  صحو ممماصني صيي ممموبي حع  مممل صحاسصتمممل  ممم  صحة ممميل شياكممما 

 .واع صحاتو  صحو اصني حايها

صنةاممو  ص ت ممول صحسمملوكي حمما  ت  ممل  حلاسصتممل  ممي صحااوممرصس صحسمملايل -
امممي صحاركممم   صحاسمممتو  صحاتوتمممب  صحاسصتمممل  مممي صحاب مممو  ي   مممث  ممموا

 اتمممل  رتاعمممه باس مممل ب سمممبل  صحاممم ةاايليمممه  % 54,8صألشال ب سمممبل 
شأ ممممو صحتمممم  ر صحسمممملوكي صحارتامممم  المممما ي ممممع     % 34,9حل ظممممر شاممممي 

 .اةب  ي صحاب و  ي % 10,3بم

ل صت واوس صحاب و  ي ن و اوتليل صحاوصق  صيببوسيل امي تة يمل  ي وبي -
صت ممع  حمممف  مممي تة مممياها صيي ممموبي صببمموس  رص ممم   واممموس صأل ممموزش  ش 
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أش صحاو ممو يل أش تمموصا ومماوحيل صحتة يممل أش صحاقممل  حع وصممر صحاوتليممل
 . ياي أش اوتليل  اسصع صحكوصساصحتوصز  صحو 

بم ي صحاب مو  ي  امي اس مل ص تتاموا    امو يو  ارشل اصحمل  تا  ش وا  -
تلمممم  صحاوصقمممم  صيببوسيممممل اممممي  تواعممممل تة يممممل  أببمممموس  رص مممم   وامممموس 

امرشل اصحمل  شش موا اتة مرصس صحاياو رصفيمل حلاب مو  ي،حل صأل وزش  شاةمو  
تمي ص تتاموا تلم   لصح وت  لشصحسلوكي لصحاعرفي   رصساي صحت    او يو  

  ممث كونمما   حممبعا حلاتة ممرصس صحاياو رصفيممل صحاوصقمم  صيببوسيممل تبعممو  
ص ت ممول صحاعراممي شصحسمملوكي شكونمما بمم ي صح مموع ش    اممو يو  صحع قممل اصحممل 

ص ت مممول  امممي صحاممرشل حاممموحع صحممم كوس، ب  امممو كونممما صحامممرشل   مممر اصحمممل
 .حلاتة رصس صحاياو رصفيل و  تبع حلاب و  ي صحو اصني

 تة مممميا  و ممممو يل تة يممممل صحاوصقمممم  اممممي   اممممو يو   اصحممممل اممممرشل  ش مممماس -
 تبعمموصيببوسيممل حلكمموصسا صحا  يممل  صحاوصقمم شتة مميا اوتليممل  اصسع  صيببوسيممل

كاممو  ،تو ممو   60شكونمما صحاممرشل حامموحع ا ممل صألااممر  ممي  صحعاريممل حلا ممل
 ممميا  و مممو يل تة بممم ي صحاب مممو  ي امممي    امممو يو   اصحمممل ش ممماس امممرشل 
 ،شكونما صحاممرشل حاموحع صحمم كوس ل مموع،ح صيببوسيممل تبعمو   تة يمل صحاوصقم 

 تمموصز  صحتة يممل اممي صحاوصقمم  تة مميا بمم ي   اممو يو   اصحممل اممرشل  حمما تو مماش 
  .حل وع تبعو   اصحل ارشل  ب  او ش اس صحعاريل حلا ل تبعو   صيببوسيل

 لصحو اصنيموا ت قمل صستبوطيمل بم ي ص ت واموس صحاعرفيمه ش ش م اا تما   -
ب  او  اما ش موا  ،شصحسلوكيل حلاب و  ي شاس ل صتتاوااا تل  صحاوصق 

 صحاوصقمم  ومماوحيل تة يممل حامما  صحاب ممو  ي تة مميا بمم ي صستبوطيممل ت قممل
 صحتمممم   رصس  سممممتو   شبمممم ي صأل مممموزش    وامممموس ألاعمممموا  رص مممم  صيببوسيممممل
كاممممو  امممما ش مممموا ت قممممل صستبوطيممممل بمممم ي تة مممميا  .شصحسمممملوكيل صحو اصنيممممل
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شبمم ي ص ت مموا ي صحاعراممي  ممو  ي حاقممل  تة يممل صحاوصقمم  صيببوسيممل صحاب
 ت قمل صت مع ش مواكامو  حا يت  ر ص ت ول صحسملوكي. ب  او ،شصحو اصني
اوتليل صحاوصق  صيببوسيل اي  اصسع  حاا  صحاب و  ي تة يا ب ي صستبوطيل

  سممتو   شبمم ي صأل مموزش    وامموس  رص مم  تة يممل صحكمموصسا صحا  يممل أ  مموا
  حايها. صحسلوكيل رصسصحت   

أ تمممممي  مممممي ت ل ممممم    واممممموس صحاب مممممو  ي  صتمممممتة ص   اوتمممممل  مممممي  -
صسا صحاعوي ر حت ة   صحاوتليل حتة يل صحاوصق  صيببوسيمل حلة مويو شصحكمو 

ت ةممم   مممي اوحيل صحتة يمممل، اقمممل صحاعلو ممموس شصحوممم :صحا  يمممل ش مممي أااهمممو
 .اصحكوصس   اصسع اوتليلش صحااواس، صحاو و يل ، صحتوصز  صحو ياي، 

 : اي  وا صح تو ل صحسواةل توصي صحاسصتل ااو يلي:التوصيات

تو يه صحا يا  ي ص اتاو  حلب وا صيت  يل صحتي تربب بم ي صيتم    -1
 .شق ويو صحا  ل

تك ي  صحت وشال صيت  مي ح م و  صحا  مل شبوصمل صحة مويو  صس صحتم   ر  -2
و صحعمممموحاي شصحارتب ممممل امممموحتة ر صحا مممموبي تلمممم  صألس  نظممممرص  ستبوطهمممم

 .صحو    ا يوع صينسو 

  ممموال ااممموال امممي صحاةمممرسصس صحاسصتممميل صيت  يمممل تركممم  تلممم  أاايمممل  -3
 .صيت   صحا  ي شت وصر اوتل ته
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 . م ع سح  ا  ح  ا، تمت ال لتت  س حا  تأحر    ران ارن حب  لتط حماي   
(56)

 لمتس اللم د: حماي  ار ح  ا.. نر تما   تئت   ابتصحدة  ،  م ع سح  .  

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/forests-are-a-low-tech-but-high-impact-way-to-fight-
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/forests-are-a-low-tech-but-high-impact-way-to-fight-
http://www.doniaalyoum.com/news/6992
http://www.doniaalyoum.com/news/6992
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/conflicting-reasons-behind-amazon-forest-fires-rise-by-more-than-eighty-percent
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/conflicting-reasons-behind-amazon-forest-fires-rise-by-more-than-eighty-percent
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/conflicting-reasons-behind-amazon-forest-fires-rise-by-more-than-eighty-percent
https://ar.wikipedia.org/wiki2019
https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2019-08-25-1.3633930
https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2019-08-25-1.3633930
https://atmosphere.copernicus.eu/cams-monitors-amazonian-fires
https://atmosphere.copernicus.eu/cams-monitors-amazonian-fires
https://arabic.euronews.com/2019/08/26/why-are-the-amazon-fires-sparking-a-crisis-for-brazil-and-the-world
https://arabic.euronews.com/2019/08/26/why-are-the-amazon-fires-sparking-a-crisis-for-brazil-and-the-world
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(57)

س ،  غ ةةةط55ال حفةةةاو الخأةةةمان،م  ل  شةةةدمة   تةةةةتو علةةةش ال تئةةة  اللم تةةة  ، ب  

 .،  تحح علش  ألبع  ل حر ال تئ 2019
(58)

 ، م ع سح  .ار ح ا  تمت ال لتت  س حا  تأحر    ران ارن حب  لتط حماي  
(59)

حماية  غح ةح  ار ةح  ا  ة ب ع ت الم له:   تممو   ا شةدمةا  -   ل  علش ذل  :  

 .2019/ 9/9يألعيح  ا ال  حنح   التتألايح ، التأل  ال ح ع ،  265ندتد 

 https://www.youm7.com/story/2019/9/9  

  تةةمو شةةتحن،: شةةح ت.. رةةألرو يحسةةح  ةةا ال أةةحن نأل ةةح نةةر تم حمايةة  ار ةةح  ا علةةش -

 https://www.youm7.com/story/2019/8/23ال ح ع،  مةاح ال  أل ت ، التأل  
(60)

ا ةح: رألر فأةحيت  ن دةم  ةتش الةت حر الةا  ة ة  ،  ألا فتلت   رح ت  رألستح ال م 

 . 2019-7-31التلتةا لغح ح  ار ح  ا، د  د سد عم د، 

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-49176714  
(61)

 ةا    تة،:  بةح للغحةة ، اللم تة  ية ،   حرم ا ةمد علش "سخمة " ريتس ال ما ةح

27/8/2019   -

/2019/08/27page/-larabiya.net/ar/lasthttps://www.a

/2019/08/27page/  
(62)

ال ما ةح نمفض   حعتا    مألع  ال  ع إللمحد حماي  ار ح  ا  نتعأل  حرم ا  

  27/8/2019، ةألر يتأل  عم د ، ل  تمح  "   د     تلممان،"

https://arabic.euronews.com/2019/08/27/brazil-rejects-g7-aid-for-

amazon-and-calls-macron-to-take-care-of-his-country  
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https://www.alarabiya.net/ar/last-page/2019/08/27/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://arabic.euronews.com/2019/08/27/brazil-rejects-g7-aid-for-amazon-and-calls-macron-to-take-care-of-his-country
https://arabic.euronews.com/2019/08/27/brazil-rejects-g7-aid-for-amazon-and-calls-macron-to-take-care-of-his-country
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