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Abstract: 

 This research paper aims to understand the existing relationship 

between responsible communication as a new vision and ecological 

citizenship as an environmental, social and development demand for 

institutions, to confront the growing environmental problems, and 
the stakes they carry with them that constitute a real challenge to all 

countries of the world, including Algeria. 

So we aim at this work, to highlight responsible communication as a 

basis for building a working ground that takes into account the 

environmental and social aspects, in order to establish the values of 

ecological citizenship and to devote participation in the promotion 
and improvement of environmental awareness to achieve sustainable 

growth that respects the environment and takes into account its 

capabilities. 

The paper concluded that responsible communication is a solid 

strategic approach to building a coherent environmental awareness 
that is a starting point for bringing out an effective ecological citizen, 

and it is also one of the most effective mechanisms in rationalizing 

individuals' dealings with the environment and its issues, within the 

framework of what we can call environmental education. 
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Responsible Environmental Communication, Ecological Citizenship. 
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 المسؤول للمؤسسات وإرساء المواطنة اإليكولوجية اإلتصال

 

ز عتيق  3 معت 

 4أمال نواري

 
 الملخص

ن اإلتصال المسؤول كرؤية جديدة  تهدف هذه الورقة البحثية لفهم العالقة القائمة بي 
ي وإجتماعي وتنموي بالنسبة للمؤسسات، لمواجهة 

والمواطنة اإليكولوجية كمطلب بيئ 
ي طياتها من رهانات تشكل تحديا فعليا لكل المشكالت البيئية 

ن
المتعاظمة، وما تحمله ف

ي هذا العمل إبراز اإلتصال المسؤول كتوجه أسس   دول العالم ومن بينها الجزائر،
ن
لذا آثرنا ف

لبناء أرضية عمل تراعي الجوانب البيئية واالجتماعية، بغية إرساء قيم المواطنة 
ي لتحقيق نمو مستديم 

ن الوعي البيئ  ي ترقية وتحسي 
ن
اإليكولوجية وتكريس بعد المشاركة ف

م البيئة ويراعي مقدراتها،   يحتر
اتيجية محكمة لبناء وعي وخلصت الورقة  البحثية أن اإلتصال المسؤول يعد مقاربة إستر

ي فعال، كما أنه إحدى أهم اآلليات  ي متماسك يكون منطلقا ألخرجة مواطن إيكولوج 
بيئ 

ي إطار ما يمكن أن نطلق عليه 
ن
ي عقلنة تعامل األفراد مع البيئة وقضاياها، وذلك ف

ن
الفاعلة ف

بية البيئية   .التر

ي المسؤول، : فتاحيةالكلمات الم
، اإلتصال البيئ  ي

اإلتصال المسؤول، اإلتصال البيئ 
 .المواطنة اإليكولوجية

 

 
 المقدمة: 

تواجه البيئة اليوم صعوبات جمة مثل اإلحتباس الحراري، تلوث المياه...، تجعل البشر بأوضاع جديدة تضطرهم 
نتشارها، ولن يتم ذلك إال إ، وإثبات ترصفات فعالة لحرص مشكالتنا البيئية والحد من إيجابيةلإلستجابة بإتخاذ مواقف 

ي العقلية الجماعية والفردية، كنهج 
ن
نىم ف

ُ
ي ت

بية البيئية الئر من خالل رؤية تركييبة تطورية وديناميكية، جوهرها التر
ي 
ن
ي يحظن بقبول الجميع ويسهم ف

ر
كة، وقيم وفهم متبادل، للتغيت  لتحقيق التنمية وفقا لمبدأ أخالف إيجاد لغة مشتر

بية  ية مواطنة إيكولوجيا، حيث تسىع التر ي لبناء مجتمعات بقاعدة جماهت 
للمفاهيم والحقائق البيئية، وهذا ما يفضن

ن الوضع الراهن،  ىمي وخارجه بالمعارف والمهارات والمواقف الكلية لتحسي 
ّ
ويد الناس داخل اإلطار التعل ن البيئية لتر

مجة و الالواعية مثل: رمي النفايات، الزحف ولتنمية ال ي لإلنسان الهادف الذي يحل محل الترصفات المت 
وعي البيئ 

ن  ي العالقات المعقدة والدقيقة بي 
ن
...، للوصول إىل أهداف جوهرية من الناحية البيئية، مع إعادة النظر ف ي

العمرانن
  .يال القادمةجتنتقل إىل األ  اإلنسان وبيئته، وبإستخدام موارد األرض بطريقة يمكن معها أن

ي تحتاج إىل وقت    
وهذا اإلحساس بالمسؤولية تجاه األجيال المقبلة يمثل جانبا مهما من الوعي بالمشكالت البيئية الئر

ي نظام العالقات المتبادلة 
ن
ك ف طويل لتتشكل وتتبلور وتتخللها عملية نضج، وأنسنة شخصية أجيال الحاضن لنشتر

ي طبيعة المعقدة، وتتضامن 
ن
ي تلقيها عليها، قدرة ال تكاد تكون لها حدود للتأثت  ف

مع بيئتها وتتحمل كامل المسؤولية الئر
ي  ي الوقت نفسه مستقبل المجتمع، ألنه يتكون كمواطن ايكولوج 

ن
يدرك اليوم حدود مواردها، ولتنتج سلوكا يتكون فيها ف

 .(58، صفحة 2013-2012)طويل، يحقق للمجتمع تنمية بيئية مستدامة. 
ي المناقشات 

ن
ن أخالقيات البيئة الجديدة ف  أهمية لدعاة حماية البيئة عت  تعريف وتضمي 

أصبحت المواطنة أكتر
ي بالمواطنة البيئية والتشجيع عىل 

والخطابات العامة، وقد إهتمت األمم المتحدة ضمن برنامجها البيئ 
، فضال عن المشاركة بنشاط الشؤون البيئية المحلية  ممارسات....تساعد  ي

ي الحماية والحفاظ عىل النظام البيئ 
ن
ف

ي جميع أنحاء العالم، مما يؤكد عىل أهمية 
ن
ن ف والسىعي لجعل المحافظة عىل البيئة، و اإلستدامة واجب عىل المواطني 

ي النقاط التالية عىل سبيل المثال المواطنة البيئية وآثارها العامة عىل المجتمع ويمكن تعداد أهمية المو 
ن
اطنة البيئية ف

 .(64، صفحة 2016)الزبيدي،  ال الحرص: 
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  كة ذات تفضيل المصلحة العامة فالمواطنة البيئية تسىع للحفاظ عىل سالمة الموارد البيئية المشتر
 المنفعة العامة،

  ك ال يستبعد منه أحد فعليا،اإليمان بأن اإلستدامة البيئية  لصالح الجميع فالبيئة مورد جماعي مشتر

 ،ي سياق تغت  السلوك المؤيد للبيئة
ن
 المعرفة األخالقية والمعنوية ال تقل أهمية عن المعرفة العلمية التقنية ف

 تولد المواطنة البيئية باإليمان بأن الحقوق البيئية تقابلها المسؤوليات البيئية لآلخرين. 

 ن المجتمعات. تتجا كة بي 
 وز المشاكل البيئية الحدود الوطنية، فالمواطنة البيئية أصبحت لغة مشتر

ي إطار 
ن
ها عىل البعد االقتصاديوف ن مشكالت بيئية وإجتماعية، فتأثر البيئة مردها  ، ظهرتسىعي المؤسسات للرب  ح وتركت 

وات الطبيعية، و التعامل مع أفراد المجتمع والعمال داخل اف التر ن المؤسسة عىل أنهم وسيلة وليسوا بغاية، وهذا  إستتن
ما أثر عىل رفاههم فضال عىل التهديدات الصحية نتيجة لمخاض التصنيع، وهذا ما أدى إىل المناداة بالمسؤولية 
ي تقوم عىل مبدأ حق األجيال القادمة وإستدامة الموارد، 

االجتماعية للمؤسسات كألية لتفعيل التنمية المستدامة الئر
ي سياق المسؤولية اإلجتماعية اإللزامية كما سبق  ولها 

ن
راتها ف أثت  مصطلح المواطنة بالنسبة للمؤسسات كقضية لها مت 

 د. الذكر وأهدافها بالنسبة للمؤسسة واألفرا
ي لدى األشخاص وإعتقادهم أن البيئة 

ي المواطنة البيئية نتيجة لغياب الوعي البيئ 
لذلك توجهت المؤسسات نحو تبئن

، و أمر ثان ي المجال الصناعي
ن
وي، وبأن حماية البيئة تتعارض مع التنمية اإلقتصادية للدول وتعيق تطورها، خاصة ف

ي للموارد الطبيعية و 
ي ظل غياب التخطيط اإلقتصادي المتكامل الذي يقوم بوضع إاإلستغالل العشوان 

ن
افها، وف ن ستتن

ي لل
ن متطلبات البيئة واإلستغالل األمثل والعقالنن ي الصحيح لدى التوازن بي 

موارد الطبيعية، وإنعدام السلوك البيئ 
ي الحياة اليومية. 

ن
ن ف  .(33، صفحة 2016)خليفة،  المواطني 

ة لرفاهية المجتمع والبيئة، مع مراعاة  ''المؤسسة المواطنة ''وهي "النظرة األوسع إىل ماوراء إرضاء مصالحنا المباشر
ي مجتمع الحقوق 

ن
ي بأن األفراد يترصفون بإيجابية تجاه البيئة مع المساهمة ف

واإلحتياجات األجيال القادمة. وهذا يعئن
،  يوفر مفهوم المواطنة طرق مهمة لتعزيز اإلستدامة البيئية والعدالة البيئية" ،عادل  - 295، الصفحات 2020)لحوىلي
فالهدف من إعتماد المؤسسات المسؤولية اإلجتماعية من خالل سلوكيات المواطنة نحو المجتمع والبيئة له ، (296

أهداف عىل مستوى األفراد وهو ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وكذا ثقافة المسؤولية البيئة من ناحية وتحقيق 
ي 
ن
ة تنافسية للمسؤسسة نفسها من خالل تسويق سمعة طيبة لها ف ن  . محيطها الذي تنشط فيه من ناحية أخرىمت 

السياقات البيئية أضحت واقعا إنسانيا تغلغل إىل كل مفاصل الحياة اإلجتماعية اإلنسانية منها، والمؤسساتية، حيث ف
ي عالمنا أن ال تتبئن األنساق المختلفة بهذا القدر أو تلك الثقافة البيئة، إذ لم يعد األمر مرتبط فقط بت

ن
ي من النادر ف

بئن
ا رئيسا  اديغم التنموي المعاض، بل غدا اإلتصال متغت  المؤسسات لقضايا البيئة كملحقات تزيينية دالة عىل ولوجها الت 
، إذ ال يمكن القيام بهذه الجهود دون نسق إتصاىلي فعال ُيعئن بقضايا البيئة، لذا فنحن ال نبالغ إذ  ي العمل المؤسسي

ن
ف

ي الكثت  من المؤسسات 
ي أصبح واقعا يمكن معايشته بسهولة. نقول أن تبئن

ي أدائها المهئن
ن
ي ف

 عىل إختالفها اإلتصال البيئ 
ذلك أن اإلتصال لم يعد نشاطا عاديا يضمن تواصل المؤسسة بمحيطها فقط، فاإلتصال أصبح منهجا يؤهل المؤسسة 

عية مجتمعية، بتدعيم  ي تعظي المؤسسة شر
ي إنتاج القيم الجديدة الئر

ن
البعد الربحي بالبعد لتكون مصدرا كفؤا ف

ي المجتمع بوضع نسق إتصاىلي منسجم ومتطلبات حياة اإلنسان فهذا يعظي المؤسسة معئن 
ن
، وإدماجها ف ي

اإلنسانن
ة عن طبيعتها، وأهدافها المتماشية مع القيم المجتمعية.  ي تكون عادة معت 

 خاص من خالل رمزيتها الئر

ي الربحي بل فرض عليها تطوير رؤيتها ودورها وعالقاتها ضمن هذا الطرح لم تعد المؤسسات مكتفية بالدور اإل  نتاج 
، ال سيما قضايا  بمجتمعها، إنطالقا من تغيت  وظائفها بفعل تغت  المعطيات الخارجية، مما هو خاص إىل ما هو مجتمىعي

ة جذابة للمؤسسات لإلرتقاء بها فكريا وإجرائيا من المؤسسة المنتجة محليا إىل ن ي تعتت  مت 
 المؤسسة الرائدة البيئة الئر

عالميا، وإرتقائها لمصاف المؤسسة المواطنة أيكولوجيا، ذلك أن بقائها مرهون بمدى الحفاظ عىل مسؤوليتها البيئية 
ن تحفز للحفاظ عىل البيئة  واإلجتماعية، ومدى قدرتها عىل صياغة رسالة إتصالية لألطراف ذات العالقة بمضامي 

ي و 
ي الرفع من الوعي البيئ 

ن
، بمبدئ تشاركية يمكن من الحفاظ عىل البيئة والحد وتسهم ف ي كذا تكوين مواطن إيكولوج 

اف ثرواتها وتأجيج ما يدمرها.  ن  من إستتن
 Michel ''ميشال أوجريزك''كما يؤكده   -باإلضافة ألدواره األخرى -واإلتصال المسؤول كرؤية جديدة منوط بهذا الدور

Ogrizek'' ي قاد
ر عىل تغيت  إتجاهات وسلوكيات مختلف أفراد المجتمع إتجاه البيئة.. إذ حيث يعتت  أن اإلتصال البيئ 

ن المؤسسة  والرأي العام من أجل تغيت  السلوكيات السلبية إىل سلوكيات إيجابية  ال بد أن يكون هناك نوع من الثقة بي 
ي مبدأ الشفا

ن
ورة تفعيل اإلتصال مرغوبة نحو قضايا البيئة وذلك بتفعيل مبادئ اإلتصال المسؤول المنحرصة ف فية، وضن

ن اإلعتبار متطلبات اإلتصال المسؤول عىل المدى البعيد.  ، واألخذ بعي  ي  (95، صفحة 2018)جودي،  الداخىلي والخارج 
بالبناء والعمل عىل تعزيز مبادئ المواطنة البيئية لدى األفراد ليكونوا قادرين عىل إحتضان البيئة وقضاياها، ويكونوا 

ي الحفاظ عليها 
ن
ن ف كاء فعليي  أثار إشكاليات لعل أبرزها: هل تسىع المؤسسات لتطوير مرجعيات علمية تكون  ، وهذا شر
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هي تمثالت المؤسسة عن اإلتصال المسؤول ؟ هل تعتت  المؤسسات ركائز منهجية لبناء نسق إتصاىلي مسؤول ؟ ما
اإلتصال المسؤول فعليا إنبعاث لحامل إتصاىلي جديد من شأنه تطوير وبناء مواطنة بيئية فعلية؟ ما هو واقع اإلتصال 

ي الجزائر؟ وما هي تمثالتنا نحو قضايا البيئية ومشكالتها؟ وقبل هذا وذاك هل هناك وعي فع
ن
ىلي بالبيئة وما المسؤول ف

 يحصل فيها؟ كيف لنا أن نكون مواطن واعي إيكولوجيا؟ وكيف يمكن إستثمار النسق اإلتصاىلي لتحقيق هذا الهدف ؟
ات شيعة وعميقة بما يتوافق ومتطلبات العرص الحديث عىل مختلف األصعدة،  مما ال شك فيه أن عالمنا يمر بتغت 

ي أضح اإلهتمام به
ي المجتمعات، وعىل رأسها البيئة الئر

ن
ي ف

ر
ا داال عىل مستوى التحرصن والرف ا والمحافظة عليها مؤشر

وع التنمية المستدامة، وهذا فرض عىل المجتمعات حتمية إيجاد وصياغة رؤية فعالة مؤسسة عىل  ومواكبة لمشر
ؤكدة بذلك تصالية ناجعة، تحقق الهدف المنشود للتنمية مع تحدي الحفاظ عىل البيئة ومواردها الطبيعية، مإخطط 

عئن بمستلزمات بيئية واجتماعية متعددة. 
ُ
 عىل أن االتصال لم يعد نشاطا فرعيا ملحقا بل أصبح أرضية ت

تأسيسا عىل ما سبق، وإنطالقا من اإلحساس بحجم وأهمية اإلتصال المسؤول للمؤسسات كرؤية جديدة تؤسس لبناء 
تسىع هذه الورقة البحثيية  ،قيم المواطنة االيكولوجية أرضية عمل تراعي الجوانب البيئية واإلجتماعية، و إرساء

ن الوعي  ي ترقية وتحسي 
ن
ي فعال، وتكريس بعد المشاركة ف ي بناء مواطن ايكولوج 

ن
لمحاولة إبراز إسهام االتصال المسؤول ف

م البيئة ويراعي مقدراتها  ي لتحقيق نمو مستديم يحتر
 البيئ 

 ض التالية: وسنحاول خالل محطات هذه الورقة التطرق للعنا

 المواطنة اإليكلوجية؛ ،) ، اإلتصال اإلجتماعي ي
 التحديد المفاهيىمي لإلتصال المسؤول) اإلتصال البيئ 

 ي ) أهداف وعوامل نجاح اإلتصال المسؤول
 .(البيئ 

  .ي إرساء المواطنة اإليكولوجية
ن
 إسهام االتصال المسؤول ف

  
1  ، ي

: اإلتصال المسؤول )اإلتصال البيئ  (، المواطنة اإليكلوجيةالتحديد المفاهيمي   :اإلتصال اإلجتماعي
 . مفهوم اإلتصال المسؤول: 1.1

ي تمكننا من معرفة القيم إيتعلق اإلتصال المسؤول غالبا بتعليم 
ي وجملة العمليات الئر

جتماعي يشمل البعد البيئ 
ي تغيت  األفكار السلبية وذلك

ن
ي تساهم ف

لبلوغ ممارسة التنمية  والسلوكات اإلجتماعية، واإلقتصادية والتقنية الئر
اتيجية إتصالية عىل المدى القصت  والبعيد. إالمستدامة، وبلوغ مرحلة القدرة عىل حل المشكالت هذا من خالل 

ستر
 (435، صفحة 2016)نسمة، 

ي حسب إل لهناك مفهوم 
ي البعد البيئ 

ن
فيعتت  اإلتصال  ''روبرت كوكس''تصال المسؤول كما يعرف عىل أنه ينحرص ف

، بل هو الوسيلة الرمزية  ي بأنه الصياغة الواقعية والتأسيسية لفهمنا للبيئة فضال عن عالقاتنا مع العالم الطبيىعي
البيئ 

ي بناء المشاكل البيئية والتفاوض مع أعضاء المجتمع المختلفة، لإلستجابة لها بواسطة وسائل واقعية 
ن
ي نستخدمها ف

الئر
 وظيفة مفيدة للتعليم والتنمية واالقناع، وكذا التعبئة...وبواسطة عمليته التأسيسية فهو ُيعئن بوظيفته فهو يعتت  

 (.meisner, s.d)إضافة للمساعدة عىل تشكيل تصوراتنا للطبيعة والقضايا البيئية وأنفسنا. 
اإلجتماعي يعتت  من أهم عناض السياسة اإلتصالية المسؤولة، حسب البعد اإلجتماعي ''اإلتصال  هوهناك من يعرف

فيتعلق بنقل األثار اإلجتماعية للمؤسسة لألطراف ذوي العالقة من خالل توضيح أثار ونشاطاتها اإلجتماعية تجاه 
ي تتعلق بالمسؤولية اإلجتماعية عىل المستو 

ي تطبيق اإلجراءات الئر
ن
ى الداخىلي المجتمع، كما تستعمله المؤسسة أيضا ف

للمؤسسة تجاه العمال، فنظام الصحة والسالمة المهنية، يتطلب إستعمال اإلتصال اإلجتماعي لتوعية وتحسيس 
 العمال بالصحة والسالمة المهنية وترقية حمايتهم من األمراض والحوادث المهنية''. 

ارف عن طريق اإلقناع والتأثت  وتكمن حيث ''يعتت  اإلتصال عملية تبادل المعلومات  وتعديل اآلراء والترصفات والمع
ي تعتمد عليها الدول 

ن العلوم الئر ي مخاطبة عقل الفرد وقلبه وأخالقه، فاإلتصال اإلجتماعي من بي 
ن
العملية اإلعالمية ف

ي ثقافة أو 
ن
لمواجهة هذه اآلفات والمشاكل، فهو يعمل عىل بث ونقل القيم والعادات والتقاليد، وكل ماهو ذا قيمة ف

لبلد ثم العمل عىل المحافظة عىل السلوك الجيد والحرص عليه ودعوة المجتمع إىل التمسك به بما يحافظ حضارة ا
ن أفراده ونبذ السلوك السئ   المرصن بالمجتمع ''  ابط بي 

 (99، صفحة 2018)جودي، عىل هوية المجتمع وتحقيق التر
ن اإل تصال وحسب مفهوم آخر فاإل  ي المسؤول يأخذ بعي 

ن
ها وأيضا ف ي ينشر

عتبار الجوانب البيئية والمجتمعية للرسائل الئر
امها إتجاههم، كما يعرف  ن ي تعكس إلتر

ي توجهها المؤسسة اإلقتصادية، لألطراف ذات العالقة والئر
طرق نقل الرسائل الئر

ي والمخطط للعمليات واألنشطة اإلتصالية م اتيح  ن أجل النقل الفعال للسياسة البيئية، عىل أنه اإلستعمال االستر
ي وضع المشاري    ع الموجهة نحو تحقيق اإلستدامة البيئية. 

ن
ة، المسطرة لمشاركة الجمهور ف ي سمت 

)جربوعة عادل، كتفن
 (94، صفحة 2018

ي اإل 
ن
نب البيئية واالجتماعية ومجتمعية الرسائل عتبار الجواكما يعرف "االتصال المسؤول عىل أنه االتصال الذي يضع ف

 : ن ي يبثها ووسائط النقل المعتمدة"، حيث يشمل االتصال المسؤول جانبي 
من ناحية ما يتعلق بالتواصل بمسؤولية  الئر
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ي اإلعالن 
ن
مع مراعاة مستقبىلي العملية اإلتصالية، ومن ناحية أخرى التواصل حول مواضيع مسؤولة، فهو ال ينحرص ف

كات، اإلتصاالت الداخلية الخارجية وسائل فقط بل يش مل جميع أشكال اإلتصال األخرى المنتجات، الخدمات الشر
، الشبكات اإلجتماعية، المدونات، وما إىل ذلك( ي

ونن ها من وسائط رقمية )الموقع اإللكتر لما للمؤسسات ، اإلعالم أو غت 
ي تنشط فيها تعتت  الفاعل الرئيسي 

ي مواجهة التحديات البيئية والمجتمعية وبالتاىلي يتوقع من ت أثت  عىل البيئة الئر
ن
ف

ن ذلك  ي هذه القضايا، وقد أخذ المعلني 
ن
أصحاب المصلحة من المؤسسات إستخدامها الوسائل المتاحة لهم للمشاركة ف

ي اعتباراتهم وذلك من خالل تجسيد حمالت التوعية ومواثيق اإل
ن
ام وكل هذه المبادرات تستلزم التطوير والتف ن شجيع لتر

ة و المتسارعة حول هذه القضايا  (Gérard, pp. 6,7) للتجاوب مع المتطلبات المجتمعية المتغت 
ي الذي تستعمله ذوتعريفنا لإلتصال المسؤول ال

ي هده الورقة البحثية، يقصد به اإلتصال البيئ 
ن
ي سنعتمد عليه ف

ي إطار نشاطها كمؤسسة م
ن
واطنة حيث تبث رسائل بيئية مسؤولة تعت  عن مسؤوليتها تجاه البيئة من خالل المؤسسة ف

 . ي
ي الحفاظ عىل البيئة بغية تنمية حسهم البيئ 

ن
 نقلها لألفراد والمجتمع، تدفعهم للمشاركة ف

 . المواطنة اإليكولوجية: 2.1

ي هذا المفهوم ألبعد من 
اء ويفضن أو كما يصطلح عليها بالمواطنة المستدامة/ المواطنة المسؤولة/ المواطنة الخرصن

ي إعتبارها 
ن
ة، للوصول إىل رفاهية المجتمع األوسع نطاقا وبالتحديد البيئة، واضحة ف المصالح الشخصية والمباشر

ي المسؤول، نحو البيئة الحفاظ عىل حقوق وإحتياجات األجيال القادمة من خالل ت
وجيه الناس بالسلوك البيئ 

ي تحقيق مجتمع عادل وهي بهذا المفهوم تهدف إىل توفت  السبل لتعزيز اإلستدامة اإليكولوجية والعدالة 
ن
والمساهمة ف

 (141، صفحة 2017)العال، البيئية عىل حد سواء. 
ي المسؤول الذي يقصد به ممارسة الفرد سلوكيات أكتر إعتداال تحافظ عىل كما تشت  المواطنة البيئي

ة للسلوك البيئ 
ي مراقبة 

ن
، والثقافة لتعزيز دور المواطن ف ي

البيئة، وسالمتها وأنظمتها، وكائناتها الحية.. كذلك تنىمي الوعي البيئ 
ي صياغتها، والعمل عىل إنجاحها، 

ن
، السياسات البيئية والمشاركة ف ن  (39 - 38، الصفحات 2006)الحسي 

ي الصادر ويمن خالل التعاريف الواردة للمواطنة اإل   المالحظ من األشخاص تجاه  كلوجية يقصد بها السلوك اإليجان 
 كالوعي والمعرفة واإلدارك ألهمية البيئة، وواجبهم إتجاهها من خالل مبادراتهم البيئية.   ،البيئة

ي )أهداف وعوامل نجاح اإلتصال المسؤول . 2
 :(البيئ 

ي نشر وتكوين الوعي الخاص بالقضايا والمشاكل المختلفة لما له 
ن
أهمية من يعتت  اإلتصال المسؤول أداة إيجابية تسهم ف

ي 
ن
 هداف: مجموعة من العناض نشت  من خاللها إىل مجموعة من األقصوى نحددها ف

ي المسؤول ) تصالأهداف اإل  -1
ي بعده تصال: تتمثل أهداف اإل (البيئ 

ن
ي  المسؤول ف

:  بالنسبة للمؤسسات البيئ   فيما يىلي
ي أن يعرفها األفراد والجماعات  -أ

ي ينبىعن
(: ونقصد بها المعلومات والمفاهيم الئر عن النظم المعرفة )البعد اإلدراكي

ز  اإليكولوجية، وكل ما تحتويه البيئة الطبيعية من موارد وعالقات وقدرات وما تتعرض له من مشكالت، وهنا يت 
ي عملية التنشئة والتثقيف المتعلقة بالبيئة، حيث تعتت  

ن
األكتر  المؤسسات الربحية والخدميةدور المؤسسات ف

ن عىل  ن المواطني  ي بي 
ي نشر الوعي البيئ 

ن
ختالف أعمارهم ودرجة ثقافتهم وأماكن تواجدهم. ولضمان إفعالية ف

ي اإل
ي تربط الفرد ببيئته ينبىعن

ن للعالقة الئر تصال وقدراتها عىل هتمام والعناية بقنوات اإل اإلدراك والفهم الصحيحي 
ي إيصال المعلومات والبيانات البيئية، ونقصد هنا 

ن
لما لها من تصال المتعددة وسائل اإلعالم واإل اإلستعانة باألداء ف

، من خالل المعالجة  ي نقل كل ما يتعلق بالبيئة عىل المستوى المحىلي واإلقليىمي والدوىلي
ن
القدرة الفنية والتقنية ف

ائح اإل   جتماعية ورفع وعيهم بأبعاد ومخاطر المشكالت البيئية،الشاملة لألحداث بغية إيصالها إىل كافة الشر

ات إعالمية أو  للمؤسسات ويمكن يحة علمية خاصة بالبيئة )إذاعية أو أن تخصص نشر برمجة أفالم وثائقية أو شر
)المؤسسة(  هانتباه الجمهور، كما يمكنإتليفزيونية(، وطرح المشاكل البيئية وطرق التصدي لها من أجل لفت 

نت. إنشاء صحف ومجالت أو بنوك للمعلومات البيئية عىل شبكة اإل   نتر

كتساب مجموعة من إ مقصود بها مساعدة األفراد والجماعات عىل تكوين المواقف )البعد المهاري(: وال -ب
کتساب المهارات لتحديد مشكالتها والكيفيات إ هتمام بالجوانب المختلفة المرتبطة بالبيئة، وأيضا مشاعر اإل

ي دور 
جزءا عتبارها إب المؤسسةلحلها، وجعل األفراد عىل معرفة بوسائل العمل واألداء لحماية البيئة، ومن هنا يأنر

ي تنمية من منظومة التعليم والتدريب أن تنسر  أنماطا جديدة من اإل 
ن
تجاهات االيجابية لما لها من دور محوري ف

ها  ارها وتأثت  المواقف والقيم المختلفة، وجعل األفراد يعايشون مشكالت البيئة ويشعرون بوجودها ويحسون بأضن
ي ا
ن
ي العام والخاص ف

ن عىل عليهم، هذا ما يعزز الوعي البيئ  ية والريفية عىل السواء. كما يتعي  لمناطق الحرصن
ة بالبيئة والتأثت  فيه  المؤسسة ي هذا الصدد إعداد جمهور يتقبل تغيت  مواقفه وقيمه التقليدية وسلوكاته المرصن
ن
ف

 ،من أجل تحسينها 

(: وهي إتاحة الفرصة لألفراد للمشاركة عىل حل المشكالت المشاركة )البعد اإل  -ج البيئية، حيث إذا لم تكن نفعاىلي
يجابية لن تفلح إذا لم تكن هذه المشاركة جادة و إهناك مواجهة للمشاكل البيئية بمشاركة كافة فئات المجتمع، و 
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اك  ي الدول المتقدمة أو الدول النامية. وقد أثبتت التجارب أن إشر
ن
أي جهود لمواجهة مشاكل البيئة سواء كان هذا ف

ي صنع القرارات ا
ن
ز دور األفراد ف وري، وهذا ما يت  ي يتعلق بها مستقبلهم أمر ضن

ي إعداد أفراد المؤسسةلئر
ن
، ف

هم لبذل كل الجهود وتحمل مسؤولياتهم  ن قتناع يصل إىل إتجاه البيئة عن رضا و إالمجتمع للقيام بدورهم وتحفت 
يطة أن يكون ذلك اإل   ة والمناخ المناسبتصال مدعما بكل الخدمات واإلمدادات الالزمحد التأدب مع البيئة، شر

 .(91-90، الصفحات 2015)كلثوم، 

ي )عوامل نجاح االتصال المسؤول  -2
ي ناجح بناء عىل مجموعة عوامل ومبادئ:  :(البيئ 

 يكون اإلتصال المسؤول البيئ 
: . أ ي

 أطراف عملية اإلتصال المسؤول البيئ 

ن البيئية:  ''وسنتر يحدد الباحثان األمريكيان " كاتليب  العناض اآلتية لنجاح الرسالة اإلتصالية بما فيها المضامي 
مصداقية المصدر وإنسجام رسالته مع واقع الجمهور، وضوح الرسالة، إختيار الوسائل المناسبة، إستعدادات 

) ن مت 
ن وفك التر مت 

ي فهم الرسائل )التر
ن
ي وقدراته ف

وكل هذه العناض مجتمعة تحتم معالجة قضايا البيئة  ،المتلفر
بإستعمال أمثلة بسيطة لتفست  األفكار المعقدة، وإستعمال لغة جديدة مشوقة للتعريف بالمصطلحات غت  
، واألحياء وأماكن العمل، وخلق اإلحساس لديهم بأن لهم دورا   عىل العمل مع الجمهور المحىلي

ن كت 
الشائعة، والتر
ا وأنهم  ن . ممت  ي

  (130، صفحة 2019-2018)لولو،  جزء من الحل البيئ 
ورة إنسجام الرسائل االتصالية مع طبيعة الجمهور وسياقاته اإلجتماعية: . ب  ضن

ي عملية تشخيص تشمل عناض العملية اإلتصالية من جهة )القائم باإلتصال، 
يعتت  هذا المطلب دقيق حيث يقتضن

، الوسيلة..(، والموقف اإلتصاىلي الذي تسىع المؤسسة لإل الرسا ي
تصال حوله ومناقشته بل أكتر من ذلك لة، المتلفر

ورة اإلحاطة بفهم الجمهور ومراعاة  ي المشكالت البيئية، ضف لذلك ضن
ن
ي مقامنا هذا ف

ن
معالجته والمتمثل ف

، والتاري    خ، والعادات والتقاليد طار قيىمي يشمل الدين والثقافةإخصائصه السسيوثقافية، بما تحتويه من 
السيما الممارسات  -المجتمعية والسياقات المصاحبة لها، بهدف فهم وتفست  سلوكات الجمهور تجاه البيئة

بطريقة علمية مؤسسة عىل معطيات صادقة إىل حد بعيد، وهذا يتيح للمؤسسة التعرف بشكل جيد عىل  -السلبية
ي أجندة الجمهو 

ن
ر ومكانتها ضمن أولوياته، وتعت ر دراسة الجمهور المستهدف بالرسائل البيئية ترتيب قضايا البيئة ف

ورة فهم العوامل السياقية، الخاصة  ي ضن
ن
والتعرف عىل طبيعته وخصائصه عن إدراك عميق للقائم باإلتصال ف
ي للقائم باإل بتفست  سلوكيات الجمهور نحو البيئة من جهة، كما تعت  عن الجانب اإل  اتيح  ي مسعاه إل تصال ستر

ن
نتاج ف

ن  تصالية بيئية من جهة أخرى، وهذا يعزز الجهود التوعوية إرسائل تتكيف وطبيعة الجمهور المخاطب بمضامي 
ة، إن كانت مدعومة بمهارات إالبيئية ال سيما  تصالية علمية تعتمد عىل: "وضوح الفكرة، تقديم رسالة قصت 

ة، مع  ة تمهيدا لفهم قضايا كبت  ، من خالل معالجة مشكلة صغت  ي
 أسلوب اإلقناع العقىلي والعاطفن

ن ورة الدمج بي  ضن
". ي

ن
ي والثقاف

ي بعدها العلىمي والمعلومانر
ن
ح المشكلة البيئية ببساطة ف  (217، صفحة 2019-2018)لولو،  شر

 تصال المسؤول: توفت  قاعدة بيانات متعلقة باإل . ت
ي تأصيل العمل  -إىل حد بعيد –وضوعية تتسم بالصحة والدقة ال بد من توفر قاعدة بيانات م

ن
عىل نحو يسهم ف

، ويتم ذلك من خالل متابعة وتقييم، وتصنيف المعلومات  ،اإلتصاىلي المسؤول وإعطائه الطابع العلىمي التخصضي
ات دراسة الجمهور، بهدف  جاعها لبناء اإل إحسب دالالت مؤشر اتيجية اإل ستر ة األنشطة تصالية، أو عند صياغستر

اإلتصالية البيئية، ويتم توفت  المعلومات بإجراء بحوث ميدانية تعمل عىل تحديد وقياس الجمهور المستهدف 
، بهدف تحديد معالمه وخصائصه، ميوالته، منتظراته، وحئر بالرسائل اإل  ي

تصالية المسؤولة ذات البعد البيئ 
ي فهم وتفست    و  موقفه وتفاعله مع تلك الرسائل، والتعبت  عنها كميا 

ن
كيفيا، حئر تكون مرجعا علميا يحتذى به ف

ن قضايا البيئة ومشكالتها والجمهور من جهة، و  ي بهدف تصميم سباب قصور اإل أستجالء إالعالقة بي 
تصال البيئ 

ي  أ ليات تطورها حئر يكون أ
ن
اح مداخل مام المؤسسات إلأتاحة الفرصة إكتر نجاعة، كما تسهم قاعدة البيانات ف قتر

اتيجية اإل ساليب ولما ال نماذج تعمل عىل توجيه اإل أكتر فعالية، و أ اعية إقن تصالية بما يتوافق مع الجمهور، ستر
 نماط تعرضه. أوالتعرف عىل تمثالته لقضايا البيئة وكذا 

:  أيضا  و نجاحه ي
 مرتبط بمجموعة من المبادىء نستعرضها كاألنر

 ن و  مبدأ الوجود: ويعتمد ذلك عىل قرارات تكتيكية تقوم ن المنافسي  حتالل المساحات إعىل المقارنة بي 
ن جدد، انية، والبحث عن مستهلكي  ن  االعالمية، وقوة المت 

 ،ي تطرأ عليها
ات الئر  مبدأ اإلستمرارية: أن تكون العملية اإلتصالية مستمرة وأن تشكل حسب المتغت 

  المؤسسة،كتر قبوال من جمهور أ مبدأ الواقعية: كلما كانت األهداف واقعية كانت 

  تصال مع مجموعة قرارات المؤسسة، مبدأ التناسق: تناسق اإل 

  بتعاد عن الغموض والتأويالت والعمل بطريقة تسهل الفهم،مبدأ الوضوح: اإل 

 ،تقديم خدمات لم يقدمها المنافسون حئر تكسبها مكانة جيدة : ن  مبدأ التمت 



7 Mouatez ATTIK   &   Amel NOUARI 

 

4 May 2021, Volume 3, Issue  
 p. 1-  10  

  اإلتصال وتقنيات اإلشهار،ستخدام مختلف وسائل إمبدأ اإلنتشار: يكون ذلك من خالل 

  عىل المؤسسة تكثيف رسائلها اإل : تصالية نحو جمهورها الداخىلي ال سيما الفئة المعنية مبدأ القبول الداخىلي
 . ي ة، بالتعامل مع الجمهور الخارج  ي سمت 

 (95، صفحة 2018)جربوعة عادل، كتفن

اتيجية إياغة إضافة إىل المبادئ السابقة لص تصال المسؤول من تصالية مسؤولة ناجعة يجب تطبيق مبادئ اإل إستر
ام بالقواعد التالية: خالل اإل ن  لتر

  ي تأخذ إتجنب الخداع، الغش، التضليل، و
ن األقوال واألفعال الئر عتماد الشفافية من خالل المطابقة بي 

امات كمية قابلة للقياس وصحيحة، لها مصداقية وموضوعية، إ ن ات بلتر امات إوزمن محدد فإذا كانت التغت  ن لتر
الذي يعتت  كنوع من التالعب بالجمهور وتضلله ببث  Green Acgingالمؤسسة فيما يعرف بالغسل األخرصن 

ام المؤسسة، إمعلومات ال تعكس  ن  لتر

  وط تصنيع المنتجات والخدمات وطريقة اإل  ستعمالها،إعالم حول شر

 ي لها تأ
 ثت  عىل البيئة والمجتمع،تفضيل تروي    ج السلوكيات الئر

  ن اإل إعدم اهي   يجابية وهادفة،إيكولوجية والمواطنة حئر تجد المؤسسة حق مزايا ستعمال األدلة والت 

 ،واألطراف ذوي العالقة بالمؤسسة ، ي
 فتح نطاق النقاش مع المجتمع المدنن

 (97، صفحة 2018)جودي،  تصال بطريقة مسؤولة،ستعمال أخالقيات وتقنيات اإل إ 
ي إرساء مواطنة إيكلوجيةإسهامات اإل - 3

ن
  :تصال المسؤول ف

 تمهيد: 

ي هو الصياغة الواقعية والتأسيسة لفهمنا للبيئة فضال عن عالقاتنا مع العالم 
يرى روربرت كوكس أن اإلتصال البيئ 

ي بناء القضايا 
ن
ي نستخدمها ف

، إنه الوسيلة الرمزية الئر البيئية، والتحاور مع أعضاء المجتمع المختلفة لإلستجابة الطبيىعي
لها بواسطة وسائل واقعية، فهو يعتت  وسيلة مفيدة للتعليم واإلقتاع والتعبئة، وبواسطته يتم تشكيل تصوراتنا لها 

 مجددا. 
ي إحداث النمذجة

ن
ي الدور الذي يؤديه، ف

ن
ي تأسيس مواطنة إيكولوجية ف

ن
ي تنطلق من  تكمن دالالت أهمية اإلتصال ف

الئر
اض أساسي مفاده أن أي شخص يستطيع التعلم، بمالحظة سلوك اآلخرين ونمذجته حيث يتم إعادة إنتاج نفس  إفتر

 السلوك المالحظ. 
ي هذا اإلطار يمكن لإلتصال المسؤول بمختلف وسائله تنميط السلوكيات أو الشخصيات بحسب الهدف المرغوب، 

ن
وف

احل وذلك بمشاهدة النموذج المعروض، والتعرف عليه ثم يتماثل معه، ويدرك حيث يتم ذلك وفق مجموعة من المر 
بوعي أو دون وعي أن نمذجة السلوك سوف تحقق له مكاسب، فيتأثر بما شاهده، ويتبئن سلوكا مماثال عن إقتناع مع 

ن من ثبات الفرد عىل السلوك.  -111، الصفحات 2019-2018)لولو،  شعوره بالراحة النفسية، ويزيد الدعم والتحفت 
ي تحمل  (112

ن
ن كل حسب موقعه ف ن اإلجتماعيي  اك كل الفاعلي  ي بناء مواطنة بيئية تعمل عىل إشر

ن
ويعتت  ذلك أساسا ف

 مسؤوليته تجاه البيئة وحمايتها وكذا الحفاظ عىل مواردها. 
من القيم البيئية المنبثقة عن نظرة معمقة، وتوعية تخلق تناغم  يعتت  اإلحساس بالمسؤولية تجاه البيئة وقضاياها 

ن إتصالية بيئية "يرتبط نجاح رسائلها بمدى  ي إطار مضامي 
ن
ن اإلنسان وبيئته الكلية، ويدور كل هذا ف العالقة الضمنية بي 
ام البيئة والمحيط ي  ،تحقيق التوعية البيئية، وبناء ثقافة إحتر

ن
وذلك إعتمادا عىل قدرات القائم باإلتصال ومهاراته ف
ي ووضوح الرسالة من جانب آخر كما أنها ترتبط أيضا بالظروف البيئة، 

اإلقناع من جانب، ومدى قابلية الجمهور المتلفر
 المحيطة بالعملية اإلتصالية، وتحديدا السياقات المصاحبة لها،
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ي إرساء مواطنة إ للمؤسسات إسهامات االتصال المسؤول
ن
كلوجيةيف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المصدر: إعداد شخضي من عناض نظرية
 

ي إرساء مواطنة إ للمؤسسات يمكن الحديث عىل إسهامات االتصال المسؤول
ن
 ا الشكل: ذكلوجية عىل ضوء هيف

( من خالل رسائل بيئية مسؤولة يننتج عنها:  ي )إدراكي
ن
ي هدفه معرف

اإلتصال المسؤول وفقا لهذا الشكل له بعدين بعد بيئ 
، و بعد إجتماعي هدفه تكوين المواقف )مهاري(  ي

، الوعي البيئ  ي
وهدفه المشاركة       المعرفة البيئية، اإلدارك البيئ 

(، من خالل تأثر رجع صدى إجتماعي  ح إلسهامات  )تشاركي ، المبادرات البيئية وفيمايىلي شر ي
ينتج عنه السلوك البيئ 

ي إرساء المواطنة اإليكلوجية: 
ن
ي ف

 اإلتصال المسؤول من خالله بعده البيئ 
1.  : ي

ي اإلدراك البيئ 
يبث لألفراد المشاعر المتعلقة بالبيئة كعمل لفهم البيئة بواسطة  فاإلتصال المسؤول البيئ 

، يرتبك الحواس، فطبيعة اإلدراك  ن ة بواسطة التحفت  ي يرتكز عىل ثالث إستنتاجات عامة: اليتم التحكم فيه مباشر
البيئ 

ها، مناسبة للسياقت البيئية المحددة، ن  بجوانب أخرى من األداء النفسي ال يمكن تميت 

ي تكوين المعرفة البيئية، بإعتباره يمكن الفرد من  المعرفة البيئية:  .2
ن
ي ف

لقضايا افهم يسهم اإلتصال المسؤول البيئ 
ي والتقدير والمسؤولية الجماعيةو  ،البيئية

وفقا ل يكون بدوره المعرفة البيئية،  إلمام الفرد الذي يرتبط بالتأثت  البيئ 
D'Souza  وLamb , Taghian، ( : ن ( المعرفة فيما يتعلق بتأثت  الفرد عىل 1يمكن تقسيم المعرفة البيئية إىل شكلي 

. ومع ذلك، حئر عندما يكون لدى األفراد مستوى 2الطبيعة، و) ( المعرفة فيما يتعلق بطرق تقليل الفرد لذلك التأثت 
إىل ذلك، تؤدي المعرفة البيئية إىل مستوى  عال من المعرفة البيئية، فإن سلوكياتهم تجاه الطبيعة قد ال تتغت  باإلضافة

، والذي بدوره يعزز المواقف اإليجابية تجاه الطبيعة  ،عاىلي من الوعي

3.  : ي
ي  الوعي البيئ 

ي  سهم اإلتصال المسؤول البيئ 
ن
ويد لهدف حيث يإعداد اإلنسان للتعامل مع بيئته تعامال رشيدا  ف ن تر
ي تمكنه من معرفة 

بيئته وعالقته معها، والسىعي لتكوين إتجاهات إيجابية نحو البيئة األفراد بالمعلومات البيئية الئر
ي حل المشكالت البيئية والمحافظة عليها. 

ن
، كما (75-74، الصفحات 2005-2004)سهام، تمكن األفراد من المساهمة ف

ي عن اإلدراك الواعي لكيفية التعامل مع ا
لبيئة بوصفها الغالف المحيط باإلنسان بما يصونها ويحافظ يعت  الوعي البيئ 
، عىل صحته.  ي كذلك حسب سايمون و آخرون  بأنه: "حالة عقلية مستندة (302، صفحة 2007)مرسي

، والذي يعئن
" ي ي الخاص ، بعد التطرق إىل إىل المعرفة بالقضايا البيئة ينتج عنها سلوك واع وإيجان 

العناض المرتبطة بالبعد البيئ 
   باإلتصال المسؤول من خالل رسائله المسؤولة، سنتطرق إىل العنرصين األخرين المتعلقان بالبعد اإلجتماعي وهما: 

4.  : ي
ن كرد فعل حيث السلوك البيئ  ي المسؤول لظهور سلوك معي 

يشت  هو نتيجة يسهم من خاللها اإلتصال البيئ 
ي 
 إىل كل ما يصدر من الفرد من أفعال وترصفات و ممارسات، ظاهرة كانت أم باطنة، عقلية مفهوم السلوك البيئ 

 اإلتصال المسؤول
ي 
 بعد بيئ 

) ي )إدراكي
ن
 هدف معرف

 بعد إجتماعي 

 هدف تكوين المواقف )مهاري(

)  هدف المشاركة )تشاركي

 إرساء مواطنة إيكولوجية

 المعرفة البيئية

ي 
 اإلدارك البيئ 

ي 
 الوعي البيئ 

ي 
 السلوك البيئ 

 المبادرات البيئية

 رسائلبيئيةمسؤولة

 تأثررجعصدىإجتماعي
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يولوجية؛ إستجابة للسياق الذي يعمل أو يتفاعل معه أو  ن معرفية، مزاجية إنفعالية، نفسية حركية، حيوية عصبية، و فت 
 ،يعيش فيه

ك األفراد  البيئية:  المبادرات .5 ي إطارنشاطاتها اإلتصالية المسؤولة، كما  يشتر
ن
تقوم المؤسسات بالمبادرات البيئية ف

أن نعرف المبادرات  والمجتمع فيها أيضا من خالل ردود أفعالهم ومشاركاته وتلبيتهم لرسائل المؤسسات، ويمكن
ي مجال البيئة وم المؤسساتبأنهما كل مساهمات  مؤسسي البيئية من منظور 

ن
ي الحفاظ ف

ن
اتقدمه من إسهامات تساعد ف

ي مجتمعاتها. وهي تعالج بفعالية القضايا البيئية الرئيسية )المنفعة( وأن 
ن
ي فعال ف

عىل البيئة، أي ماتقدمه من أداء بيئ 
،  )المسؤولية(.  المؤسسةالمبادرات تعالج إهتمامات المجموعات أو المجتمعات المتأثرة بوظائف  ، 2020)لحوىلي

 .(296-295الصفحات 

ي مع الجماعات الضاغطة: كرجع صدى ورد فعل
ي و  ي البعد ذيغ دوري تفعيل النسق العالئفر

ي هذا ، اإلجتماعي البيئ 
ن
ف

ي األطراف أالسياق يمكننا القول 
ن
ن يتجسدون ف ي بيئة تتكون من مجموعة فاعلي 

ن
ن المؤسسة كنسق مفتوح تنشط ف

ي تلبية منتظراتهم بإشباعها ذات العال
ن
قة بالمؤسسة، ويشكلون جماعات ضاغطة تلزم المؤسسة برفع الرهان ف

، بكل شفافية ووضوح وذلك بتقديم تقارير سنوية/ دورية حول رقم أعمال المؤسسة  ي
بمعلومات حول آدائها البيئ 

اء   ي  جرر
هذه األعمال/ المنتجات/ الخدمات المقدمة، وآثارها اإلجتماعية والبيئية، أي ماهو العائد اإلجتماعي والبيئ 

امها بخطاب إنفتاح المؤسسة يجسد مواطنتها البيئية و إف ن ن بمعلومات نوعية مدققة قانونيا إلتر تصاىلي مسؤول يتمت 
 قتصاديا. إجتماعيا وحئر إو 

 
 خاتمة:  

ي ختام هذا الورقة، نؤكد بأن اإل 
ن
ي متماسك يكون منطلقا إتصال المسؤول يعد مقاربة وف

اتيجية محكمة لبناء وعي بيئ  ستر
ي إألخرجة مواطن  

ن
ي فعال، يعمل كمتغت  رئيس ف ي بيئتنا سواء للحد إيكولوج 

ن
و التقليل من المشكالت أحداث الفرق ف

ي تواجهنا. 
 البيئية الئر

ي عقلنة تعامل األفراد مع البي
ن
ي إطار ما حيث يمثل اإلتصال المسؤول إحدى أهم اآلليات الفاعلة ف

ن
ئة وقضاياها، وذلك ف

ورية )معلومات، معارف، مهارات(  بية البيئية، فاإلتصال يعمل عىل تزويد األفراد بالقدرات الرصن يمكن أن نطلق عليه التر
ي التعامل مع البيئة والحفاظ عليها وعىل 

ن
ن ما هو صائب سلوكيا ف ن بي  ي التميت 

ن
 عقىلي ف

ن تمنح الفرد حصانة وتمكي 
، بما ينفع البيئة والمجتمع، والسىعي لبناء مواردها، بإعتبا ي

ره إنبعاث لنموذج اتصاىلي جديد جاء ليطور العمل المؤسسانر
ن قوامه المواطنة البيئة، بالتفاعل مع قضايا البيئة وتوحيد الجهود للتصدي للسلوكيات السلبية  مسار تنموي متي 

ة، وال ي تعمل حتما عىل هدر موارد األجيال الحاضن
ي تماما مبدتجاهها، والئر

ن
التنمية المستدامة، فهو  أ قادمة وهذا يناف

ي قالب 
ن
ي بناء األهداف إرؤية متكاملة األبعاد لتجسيدها ال بد من وضعها ف

ن
ي مخطط للرفع من جاهزية التنفيذ ف اتيح  ستر

 والعمل عىل تعزيز  تحقيقها. 
حة، لبناء أو تكوين مواطن واعي بيئيا ستفادة األفراد من الكفايات والمهارات العلمية الصحيإكونه يتأسس عىل مدى 

ي تجاوز المشكالت البيئية، 
ن
ي من شأنها اإلسهام بشكل معمق ف

ي تقاسم المهارات الئر
ن
نطالقا من إمشبع بمبدأ التشاركية ف

، كما يقوم عىل مبدأ النشر والتداول إتطوير رسائل  ي واإلجتماعي
ن مسؤولة تراعي البعد البيئ  تصالية ذات مضامي 

وي    ج  ي إطار والتر
ن
ي هدفه بناء تفكت  األإللمعارف البيئية المدرجة ف اتيح  ، يشكل ستر ستثمارا إفراد ضمن سياق جماعي

ي 
ن
ي األخت  لضمان نجاعة العمل اإلتصاىلي المسؤول ف

ن
ن واعون بيئيا، وف فعىلي وفعال لكل المهارات بهدف تكوين مواطني 

ورة تعزيز الجهود اإلتصالية الجوارية، واإلنتقال للمواطن دون  نتظار مجيئه إتحقيق المواطنة اإليكولوجية ضن
 ينما كانوا وحيث ما وجدوا. أية بجودة عالية لمختلف فئات الجمهور تصالية البيئللمؤسسة، لضمان نقل الرسائل اإل 

ي العمل اإلتصاىلي المسؤول لتفادي التذبذب واإل
ن
ي التخطيط، وذلك وعىل المؤسسة أن تتجاوز العشوائية ف

ن
رتباك ف

اتيجية فعالة تنظم العمل اإل إستنادها لصياغة إب ي تحقيق األهداف المسطرة عىل مدد ستر
ن
، وتوحد الجهود ف تصاىلي

اتيجية إزمنية متفاوتة، فصياغة  تصالية مسؤولة تعكس التوجه الجديد نحو البيئة، والمجتمع بالتعبت  عن الرغبة إستر
ي تكريس مبد

ن
وع التنمية، وعالمة فار  حيث يكولوجية،المواطنة اإل  أ الفعلية ف ي بناء مشر

ن
ن تكون جشا صلبا ف ي تميت 

ن
قة ف

تصاىلي يعمل عىل نقل رسائلها بوضوح لمحيطها إتصالية والتخطيطية، ضمن سياق براز قدراتها اإل إالمؤسسة و 
. إجتماعي عىل اإل  ن  ختالف الفاعلي 
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  :المراجعقائمة المصادر و 
( .  .(. الخدمة اإلجتماعية وحماية البيئة. المكتبة العرصية2007أحمد محمد مرسي
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