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  :اإلشكالیة -1

ة  ائج ایجابی ى نت د أدى إل ع البشري ق وجي للمجتم دم الحضاري والتكنول ان التق إذا ك

اة ھ إف, تمثلت في تطور مختلف میادین الحی ذلك  أدىن ىك ي  إل لبیة الت ائج الس ر من النت الكثی

ىأدت  ة إل ث البیئ اة , تلوی اھر الحی ى مظ ارة عل ار ض ن آث ا م ب علیھ ا ترت انیةوم , اإلنس

  .وأفسدت المدینة, اإلنسانیةالسوء بالحضارة  فألحقت, وانیة والنباتیةالحی
, والتي تتمتع ببعض الخصائصأیضا  كنتاج حضاري -المدینة -حیث أصبحت ھذه األخیرة 

 دوتمتعھا بالعدی, خاصیة شبكة النقل والمواصالت, المنطقة السكنیة, كخاصیة مركز المدینة

ة  دمات االجتماعی ن الخ ة و م زالعام ة ةالمتمرك ب المدین ي قل ى ,ف ى  إل ا عل ب احتوائھ جان

اة  توالو رشاالمصانع  دا للحی الكبیرة؛ تواجھ أكثر من أي وقت مضى تحدیات شكلت تعق

, ...)بشتى أنواعھ وأشكالھ كاإلجرام( منھا على سبیل المثال ال الحصر؛ مشاكل أمنیة, فیھا

التلوث( شاكل بیئیة متفاوتة الخطورةوم, ...)الصحة, الفقر, كالبطالة( و أخرى اجتماعیة , ك

  ...).االنفجار السكاني

والمدینة , من المشكالت البیئیة التي أفرزھا التقدم الحضاري والتكنولوجي بشكل عاموللحد 

المؤتمرات ات , بشكل خاص؛ كانت ھناك العدید من الحلول على المستوى العالمي ك االتفاقی

ى  واألیدلوجیات األفكارثیر من ترسیخ الك إلى والمعاھدات التي دعت التي تسعى للحفاظ عل

  .البیئة والمجتمع

التي تعمل مختلف المجتمعات على  األساسیةتعتبر الثقافة البیئیة إحدى الركائز حیث 

ار ى اعتب رھا؛ عل ف نش ة مختل ي مواجھ ا ف ب دورا مھم ا تلع ن  أنھ نجم ع ي ت اكل الت المش

لوكیا ,التصورات ي یما توالس ة الت اعيالخاطئ ي واالجتم ھ البیئ رد داخل محیط ھا الف , رس

ةف ة البیئی ددة مصادر نشر الثقاف ة متع دور , المدرسة, األسرة(كمؤسسات التنشئة االجتماعی

دنيمؤسسات وكذا , )اإلعالموسائل , العبادة ع الم ة( المجتم ات البیئی ذه  .)...كالجمعی فكل ھ

  .أفراد المجتمعبین   ھا تھدف إلى غرس الثقافة البیئیةالمصادر وغیر
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الم دن الع ي مجال , ومدینة بسكرة ككل م رة ف ة تواجھ تحدیات كبی دن الجزائری ل الم أو كك

والمحافظة على , ترشید استھالك الماء, نظافة األحیاء: بیئة سلیمة وصحیة منھاالحفاظ على 

ى المستوى الممارساتي تتح أنوعلى اعتبار , المساحات الخضراء ة عل ة البیئی ي الثقاف دد ف

ایا  ن القض ر م االكثی ال ال  فإنن بیل المث ى س اط عل ة نق ي ثالث رناھا ف ذه حص تنا ھ ي دراس ف

ر  اء أالالحص ة األحی ي نظاف اء, وھ تھالك الم ید اس احات , ترش ى المس ة عل والمحافظ

  .الخضراء

ة بسكرة إلىوسنحاول في ھذه الدراسة التطلع  دى سكان مدین ة ل ة البیئی ع الثقاف ھ , واق وعلی

  :صیاغة التساؤل الرئیسي على النحو التاليیمكن 

  .البیئیة لدى سكان مدینة بسكرة؟فیما تتجسد الثقافة 
  :ویندرج تحت ھذا التساؤل ثالثة أسئلة فرعیة

 .كیف یساھم سكان مدینة بسكرة في المحافظة على نظافة األحیاء؟ -1

 .كیف یساھم سكان مدینة بسكرة في ترشید استھالك الماء؟ -2

 .ن مدینة بسكرة في المحافظة على المساحات الخضراء؟كیف یساھم سكا -3

  :اختیار الموضوع مبررات -2
ن   ة م اك جمل بابھن ن  األس ره م ذا الموضوع دون غی ي ھ ار البحث ف ي الختی ي دفعتن الت

  :المواضیع من بینھا نذكر

ة  - 1 ى القضایا البیئی ة یسلط الضوء عل طبیعة التخصص؛ باعتبار أن علم اجتماع البیئ

  .عیة معاواالجتما

 .االھتمام العالمي المتزاید بالقضایا البیئیة - 2

 .قلة الدراسات في ھذا المجال - 3

 .تعاني منھا المدینة وسكانھاالمشكالت البیئیة التي  - 4

  

  

  

  

  :أھداف الدراسة -3
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ة - 1 دى سكان المدین ة ل ة , الوقوف على مدى الوعي بأبعاد الثقافة البیئی من خالل كیفی

اء ة األحی ى نظاف اء ,المحافظة عل ى المساحات , ترشید استھالك الم والمحافظة عل

  .الخضراء

ع الحضريالوصول إلى إبراز صورة كمیة وكیفیة  - 2 ؛ لواقع الثقافة البیئیة في المجتم

ة  ى نظاف ي المحافظة عل ة بسكرة ف اھمة سكان مدین اءمن خالل مس ید , األحی ترش

 .والمحافظة على المساحات الخضراء, استھالك الماء

ي تحسین الوضع الوصول إلى  - 3 بعض النتائج التي یمكن للمسؤولین االستفادة منھا ف

  .القائم

  :أھمیة الدراسة -4
اعيتكمن أھمیة ھذه الدراسة      د االجتم راز البع ى والبیئي, في إب ؛ من خالل التعرف عل

ة , واقع الثقافة البیئیة في المجتمع الحضري ا بمدین ع الحضري ھن ى المجتم ا عل حیث عبرن

  .وبالتحدید بأخذنا لبعض األحیاء ,بسكرة

  :تحدید المفاھیم األساسیة -5
  -:الثقافة -1

وھنا تكمن العلة , یبدو من الصعوبة بما كان وضع تعریف جامع مانع لمفھوم الثقافة 

  .التي جعلت الكتاب یختلفون في وضع تعریف واحد للثقافة

ل المركب  :"على أنھا" یةالثقافة البدائ"في كتابھ  تایلور عرفت الثقافة من طرف    ك الك ذل

والتاریخ والعادات وغیرھا من القدرات  ,والفن والقانون ,الذي یشتمل على المعرفة والعقائد

  .1"والقیم التي یكتسبھا اإلنسان بوصفھ عضو في المجتمع

وال یتشكل ھذا الكل المركب من , معنى ھذا التعریف أن الثقافة عبارة عن كل مركب   

  وإنما من المعرفة والعقائد والفن والقانون والتاریخ , العقائد فقطالمعرفة و

  

                                 
, لحدیثالمكتب العربي ا, التربیة والمجتمع دراسة في علم اجتماع التربیة, حسین عبد الحمید احمد رشوان    -1

 .  145ص , 2002, مصر, اإلسكندریة
 



  موضوع الدراسة:..............................................................الفصل األول

 7

ا ادات وغیرھ ع , والع د م ل ال تول ذا الك ا ھ ب منھ ي یترك ة الت اط الجوھری ذه النق وھ

الفطرة د ب ھ عن , الشخص أي ال توج ذي یعیش فی ع ال رد من المجتم ا یكتسبھا الف وإنم

  .كافة أعضاء المجتمع األخرى وبین طریق العالقات المتبادلة التي تقوم بینھ

ا كلكھونأما  ة بأنھ د عرف الثقاف ا  :"فق ي توصل إلیھ ة الت اة المختلف وسائل الحی

افر منھ ل الس ھ الطوی ر تاریخ ي, والضمني ااإلنسان عب ي والالعقل ھ , العقل ي توج والت

  .1"سلوك الناس في وقت معین وترشد خطواتھم في مجتمعھم

ا   دأم ة رد فیل رف الثقاف د ع ا فق ى أنھ دركات  :"عل اھیم والم ن المف ة م مجموع

ل , المتفق أو المصطلح علیھا في المجتمع ر أو أوجھ النشاط وتنتق تعكس في الفن والفك

  .2"عن طریق الوراثة عبر األجیال لتكسب الجماعات صفات وخواص ممیزة

دركات ھي اھیم والم ة المف بة جمل ع المكتس راد المجتم ا أف ق علیھ ي یتف ا , الت كم

  .غیرھمسب أعضاء المجتمع سمات وخصائص تمیزھم عن یكت

  :البیئة -2
ة الناس    د عام ي األوساط  ,إن مصطلح أو لفظ البیئة شائع االستخدام عن ذا ف وك

ة یرجع سبب , العلمیة في الوقت الحالي ات مختلف وفي ضوء ذلك نجد للبیئة عدة تعریف

  .اختالفھا إلى اختالف عالقة اإلنسان بالبیئة

حیث عرفھا برنامج األمم , ى ذكر بعضھا على سبیل المثال ال الحصرسنأتي عل

ة  :"المتحدة على أنھا نظم الطبیعی ھ اإلنسان ضمن مجموعة من ال ا فی اإلطار الذي یحی

  .3"واالجتماعیة والثقافیة التي تشكل الدورة الحیاتیة لإلنسان والكائنات األخرى

  

  

                                 
  1-  سامي سلطي عریفج, مدخل إلى التربیة, ط2, دار الفكر, عمان, األردن, 2006, ص 158.

, دار المعرفة الجامعیة, -دراسة في علم االجتماع الثقافي-المجتمع والثقافة والشخصیة, السید عبد العاطي السید   2-  
   .8 ص ,2003, مصر, اإلسكندریة

  3-سوزان أحمد أبو ریة, اإلنسان والبیئة والمجتمع, دار المعرفة الجامعیة, اإلسكندریة, مصر, 2008, ص  29. 
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اإلنسان مع غیره من الكائنات الحیة وغیر  ھذا التعریف یرى بأن البیئة مجال یعیش فیھ

ا , الحیة ا بینھ وأن ھذا الحیز یحتوي على عدة نظم طبیعیة وأخرى وضعیة تتفاعل فیم

  .مشكلة الدورة الحیاتیة لإلنسان وغیره من الكائنات األخرى

فقد عرف  1968أما المؤتمر الدولي للتعلیم العام الذي نظمتھ ھیئة الیونسكو عام 

, رأو غیر مباش, ویحیط بھ بشكل مباشر, كل ماھو خارج ذات اإلنسان :"ى أنھاالبیئة عل

ال  ائل االتص الل وس ن خ دركھا م ا وی تجیب لھ ي یس ؤثرات الت اطات والم ع النش وجمی

راف  د وأع ادات وتقالی ن ع ي م راث الماض ك ت مل ذل ھ ویش وافرة لدی ة المت المختلف

  .1"ومكتشفات الحاضر

  .    حدد البیئة في كل ماھو خارج ذات اإلنساننلحظ  على ھذا التعریف أنھ 

ي  د ف ذي عق ة البشریة وال دة للبیئ م المتح ؤتمر األم ا عرف م عام  استكھولمكم

رصید الموارد المادیة و االجتماعیة المتاحة في وقت ما وفي مكان  :"البیئة بأنھا 1972

  .2"ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاتھ

ا  ؛ال حیث لم یحصر البیئة في جانب واحدھذا التعریف كان تعریفا شام ین م ع ب ل جم ب

  .ھو طبیعي وما ھو بشري وما ینجم عن عالقة التفاعل بینھما

  :الثقافة البیئیة -4
رف  يع ي دریوس ا عل ى أنھ ة عل ة البیئی تعلم : " الثقاف ر لل ر مباش رادف غی م

ة ة البیئی وجي والتربی ف ا, االیكول ر والمواق ات النظ ویر لوجھ ة تط ي عملی ةوھ , لقیمی

وجملة النتائج الصادرة عن , الكفاءات والقدرات والتوجھات السلوكیة, وجملة المعارف

  .3"وذلك من أجل حمایة البیئة والحفاظ علیھا , عملیة التطویر ھذه
رف  ا ع احكم د الفت ي عب ة عفیف ة البیئی ا الثقاف ى أنھ ر :" عل یم غی ن التعل وع م ن

  البیئي أو التوعیة البیئیة وخلق رأي  یستھدف خلق الوعي -غیر الرسمي -النظامي

  

  

                                 
.27ص  , المرجع السابق, سوزان أبوریة - 1  

  2- رمضان عبد الحمید الطنطاوي, التربیة البیئیة(تربیة حتمیة), دار الثقافة, عمان, األردن, 2008, ص 29. 
 .eco.com4http://www:نقال عن1/2، جزءةخاص بأخبار البیئ الثقافة البیئیة ومھامھا األساسیة،الدریوسي، علي -  3

  .12:41:على الساعة.13/04/2005:بتاریخ

http://www.
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ة ة  ؛عام واع بقضایا البیئ دوات والمعارض البیئی ة الن ى إقام دعوة إل ك من خالل ال وذل

ة ة البیئ وإصدار النشرات ) أحزاب الخضر( وتكوین األحزاب السیاسیة ألنصار حمای

  .1"الخ..وإعداد البرامج

ا  ا عرفھ رشكم ود األب ا محم ى أنھ وع الم :"عل كلھا مجم ي یش ة الت امین الثقافی ض

ي  ھ الت ھ وقیم ھ وتصوراتھ ومفاھیم ع المصادر وتشكل معتقدات ن جمی رد م ا الف ویتلقاھ

  .2"تؤثر في تكوین سلوكھ ونمط حیاتھ اتجاه البیئة

  :للثقافة البیئیة اإلجرائيالتعریف 
ل  ن أج كرة؛ م ة بس كان مدین ا س وم بھ ي یق ة الت لوكات االیجابی ة الس ي جمل ھ

اء, األحیاءة على نظافة المحافظ ى المساحات , وترشید استھالك الم ذا المحافظة عل وك

  .الخضراء

  :نظافة األحیاءل التعریف االجرائي-4
كانھا  ي س اء الت دم یھي األحی لیمة تخ ة س ة بطریق ة المنزلی ن القمام ون م تخلص

  .معا مصلحة المواطن والبیئة

  :ترشید استھالك الماءل اإلجرائيالتعریف -5
  .وتجنب تبذیر الماء قدر اإلمكان, ك السكان للماء بطریقة عقالنیةاستھال

  :لمساحات الخضراءل التعریف االجرائي-6

ت  واء كان د س ا وج جیر حیثم جارالتش ازل األش ام المن ة أم الت , مغروس المح

  ...على أرصفة الطرقات, التجاریة

  

  

  

                                 
للجمعیات  ةدراسة میدانی - )الجمعیات البیئیة نموذجا( دور المجتمع المدني في حمایة البیئة, میدني شایب ذراع  -  1

شعبة علم , مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع تخصص علم اجتماع البیئة, بمدینة بسكرةالبیئیة المحلیة 
غیر  ,2009- 2008,-بسكرة -جامعة محمد خیضر , كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة, قسم العلوم االجتماعیة, االجتماع
  .17ص   ,منشورة

مذكرة مكملة , -ورقلة - دراسة استكشافیة بجامعة قاصدي مرباح - ب الجامعةالوعي البیئي لدى طال, محمود األبرش -  2
قسم علم , كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة, علم اجتماع البیئة: تخصص, لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع

  .31ص  ,غیر منشورة ,2008-2007, جامعة محمد خیضر بسكرة, االجتماع
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  :التحضر -7
دن  ھجرة السكان :"التحضر على أنھ رالف توملنسون عرف من الریف إلى الم

  .1"الكبرى
  .معنى ذلك أن التحضر یكون عندما تحدث عملیة النزوح الریفي

تم  :"فقد نظر إلى التحضر على أنھ أما عبد المنعم شوقي ي ت ھو تلك العملیة الت

  من الحیاة الریفیة إلى الحیاة  ,بھا زیادة سكان المدن عن طریق تغیر الحیاة في الریف

دن الموجودةأو عن ط, الحضریة ى الم رویین إل رات , ریق ھجرة الق ك التغی ي ذل ا ف بم

ي  ة ف وا للمعیش ى یتكیف ف حت كان الری ة س ة معیش ادات وطریق ائع وع دث لطب ي تح الت

  .2"المدن

ي   رات الت ة والتغی نالحظ بأن ھذا التعریف نظر للھجرة المتزایدة من الریف إلى المدین

  . ھا عملیة تحضرتطرأ على حیاة المھاجرین للمدینة على أن

  :الحضریة -8
د إسماعیل عرف  اري محم اقب ى أنھ اھرة  :"الحضریة عل ي ظ د ف اه یتجس اتج

ي تجمعات حضریة  ,تشھدھا كل المجتمعات البشریة وتعني إقامة الناس واستقرارھم ف

رھم اط تفكی ي أنم ذي یحدث ف وعي ال ر الن ي التغیی وأسلوب اتجاه  ,وتبلور الحضریة ف

  .3"ي المدینةاألنشطة السائدة ف
ن  تنتج م فنس ذا التعری الل ھ ریة؛ أن خ ات  الحض ل المجتمع ھدھا ك اھرة تش ي ظ ھ

  .ریة على اختالف أنواعھا وأشكالھاالبش

ھ عبد العاطي السیدأما  اة أو  :"فقد قدم تعریفا للحضریة جاء فی ة للحی ھي طریق

رتبط بسیاق وأنماط للتفاعل والعالقات االجتماعی كنسق معین من قیم ومعاییر السلو ة ت

  .4"زمني ومكان معین توصف بأنھا حضریة

  

                                 
  1- فھمي سلیم الغزوي، وآخرون، مدخل إلى علم االجتماع، دار الشروق، اإلسكندریة، مصر,1997, ص 327.

  2- عبد المنعم شوقي, مجتمع المدینة, دار النھضة العربیة, بیروت, لبنان, 1981, ص 23. 
  3- قباري محمد إسماعیل, علم االجتماع الحضري, دار المعرفة الجامعیة, اإلسكندریة, مصر,1985, ص 52.

  4- عبد العاطي السید, علم االجتماع- مداخل نظریة-, دار المعرفة الجامعیة, اإلسكندریة, مصر, 1985, ص 130.
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ة والتفاعل :" أنھا ىالحضریة عل محمد عاطف غیثكما عرف  اذج من الثقاف نم

االجتماعي التي تنجم عن تركز عدد كبیر من السكان في مناطق محدودة نسبیا وتعكس 

ةالحضریة تنظیم المجتمع في حدود تقسیم العمل المعقد ومستویات التكن , ولوجیا المتفوق

والتنقل االجتماعي السریع واالعتماد المتبادل بین أعضائھ في أداء الوظائف االقتصادیة 

  .1"والعالقة االجتماعیة غیر الشخصیة

  :المجتمع الحضري -9
ن طرف  ع الحضري م نعم شوقيعرف المجتم د الم ھ عب ات :" بقول ھ تجمع أن

ة أرض ى قطع دة ...محدودة نسبیا سكانیة كبیرة غیر متجانسة تعیش عل ذه الوح وأن ھ

كما تمتاز بالتخصص , السكانیة تمتاز باعتمادھا على الصناعة أو التجارة أو علیھما معا

  .2"وبتعدد النظام السیاسي واالجتماعي
ا،  ھو عبارة على مجموعة من التجمعات السكانیة ذات عادات وتقالید مختلفة إلى حد م

دد و اختالف , ي الصناعة والتجارةو من بین األنشطة التي تمارسھا ھ باإلضافة إلى تع

  .األنظمة

ھ  ابوعرف طفى الخش ھ مص دة :" بأن ي وح ون ف راد یجتمع ن األف ر م دد كبی ع

ة  ة رغب اجتماعیة تمتاز بوحدتھا اإلداریة ویعیشون متكتلین ومتزاحمین في مساحة معین

ى التجارویقوم ا, في تبادل المنافع وتحقیق الغایة من االجتماع اإلنساني ا عل  ةلنشاط فیھ

  .3"والصناعة

احة  ارة عن مس ع الحضري ھوعب أن المجتم ول ب ف نستطیع الق ذا التعری ن خالل ھ م

  .معینة  تضم مجموعة من األفراد  یتفاعلون فیما بینھم في شتى المیادین والمجاالت

ھ محمد عاطف غیثأما  ى أن ة  ":فقد عرف المجتمع الحضري عل ع المدین مجتم

  , التباین, التعقد: بعدة سمات مثلویتمیز ھذا المجتمع , االجتماع الحضريعند علماء 

  

  

                                 
  .499ص , 1989 ,مصر, اإلسكندریة, دار المعارف الجامعیة, قاموس علم االجتماع, محمد عاطف غیث  -  1

.23ص , مرجع سابق, عبد المنعم شوقي   -2  
  3-  مصطفى الخشاب, علم االجتماع الحضري, مكتبة االنجلو مصریة, اإلسكندریة, مصر, 1976, ص 112.
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ا, وتقسیم العمل اع مستوى التكنولوجی ة , وارتف این السلوك والعلمانی دم السلوك , تب وتق

  .1..."التنظیمي

أما علماء االجتماع فإنھم یرون بأن المجتمع الحضري ھو مجتمع المدینة؛ حیث 

ر بجم ذا األخی م ھ ات یتس ن المجتمع ره م ن غی زه ع فات تمی ائص والص ن الخص ة م ل

  .كالمجتمع الریفي

  :المدینة -10
دة  اك ع ار یھن ة فتع طلح المدین ة لمص ى  ,مختلف ھا عل دم بعض نحاول أن نق س

  .سبیل المثال ال الحصر

ین ن ب ذكر م ة ون ا المدین ت بھ ي حظی اریف الت اقھ  ,التع ذي س ف ال ویس ورثالتعری  ل

ذي ی أن المدینة :"بقولھ ة من السكانھي المكان ال ات ھائل ى تجمع وي عل ام  ,حت ا تق كم

ط  لوب ونم ي أس ي تنم ات الت ار والممارس باع األفك ى إش ل عل ددة تعم ز مح ا مراك فیھ

  .2"الحیاة الحضریة الحدیثة داخل المدینة

ة  ,ھذا التعریف ینظر للمدینة على أنھا مكان یقطن بھ مجموعة من الناس وبما أن المدین

ز ومنشآت محددةحتوي ت ز والمنشآت تنمي  ,على عدة مراك ذه المراك إن ھ الي ف وبالت

  .أسلوب ونمط الحیاة الحضریة الحدیثة عن طریق إشباع األفكار والممارسات

ا  انأم وروكن وزمرم ین  س ذ بع ب أن یأخ ة یتطل ف المدین أن تعری ا ب د رأی فق

 :وھي, جتمع الریفي ضري عن المعددا من الخصائص التي تمیز المجتمع الح االعتبار

ایز  –تجانس أو ال تجانس السكان  –كثافة السكان  –حجم المجتمع  -البیئة -المھنة التم

  .3نسق التفاعل -الحراك –والتدرج االجتماعي 

  

  

  

  

                                 
.497ص , مرجع سابق, محمد عاطف غیث  -1  

  2- محمد عباس إبراھیم, التنمیة والعشوائیات الحضریة, دار المعرفة الجامعیة, اإلسكندریة, مصر, 2003, ص 22.
مؤسسة شباب الجامعة،  ة في علم االجتماع الحضري،مشكالت المدینة، دراسرشوان،  أحمد حسین عبد الحمید  3-

  .8-7ص -، ص2005اإلسكندریة، مصر، 
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  :التعریف اإلجرائي للمدینة
ف  إن انتعری وروكن و زمرم ة  س ة:" للمدین زات؛ المھن دة ممی ع بع ي تتمت ة, الت , البیئ

, التمایز والتدرج االجتماعي, ال تجانس السكان أوتجانس , كثافة السكان, معحجم المجت

  .ریف الذي سنتبناه كتعریف إجرائيھو التع .1"ونسق التفاعل, الحراك

  :الدراســـــات السابقــــة -6
  :الدراسات غیر المحلیة -1

كلة ول مش ا ح تم إنجازھ ي ی ات والبحوث الت ك الدراس ي تل ابقة ھ أو  الدراسات الس

ا اري انجازھ الة الج ث أو الرس ث , موضوع البح ي البح ة ف د المنھجی رم القواع ي تحت والت

كما یمكن أن تكون مطابقة للدراسة الجاري انجازھا؛ وحینئذ یشترط اختالف میدان , العلمي

ة ابھةتأو أن , الدراس ات مش ون دراس ھ  ؛ك تص ب ذي تخ ب ال ث الجان درس الباح ذ ی وحینئ

  .2دراسات نظریة مكتبیة أو دراسات میدانیة كما قد تكون, دراستھ

  :الدراسـة األولى -
  "-دراسة میدانیة -األحیاء العشوائیة ومشكالت البیئة الحضریة " :ھذه الدراسة بعنوان

  :ھناك ثالث تساؤالت رئیسیة تحدد مشكلة ھذه الدراسة وھي :مشكلة الدراسة -

  .ماھو واقع األحیاء الحضریة المختلفة ؟ .1

 .مل مجتمع البحث مع واقع ظروفھ المختلفة ؟كیف یتعا .2

  .مامدى وعي أفراد مجتمع البحث بمشكالت مجتمعھم واتجاھاتھم نحوھا؟ .3

 :أھمیة الدراسة -
  ل تجسید الدراسة المیدانیة لكل مشكالت المجتمع المترتبة على التصنیع والتحضر، ویمث

 .مجتمع البحث نموذجا لتجمیع تلك المشكالت

  

 

                                 
  .8- 7ص -ص, المرجع السابق  -  1

ة, و آخرون, میلود سفاري - 2 وم االجتماعی ي العل ات البحث ف ة وتقنی ي منھجی وري , أساسیات ف ة منت منشورات جامع
نطینة ا, قس وم اإلنس ة العل نطینة كلی وري قس ة منت ةجامع وم االجتماعی دیمغرافیا, نیة والعل اع وال م االجتم م عل نة , قس الس
  .149 ص, 2005/2006الجامعیة 
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 ع حض اول مجتم ي تن ادي والتعلیم توى االقتص ي المس دني ف ز بالت ف تمی ري متخل

ك  ى تل وف عل ددة، والوق ائص مح ف بخص ھ متص ذي یجعل ر ال اعي، األم واالجتم

 .الخصائص یعتبر ضرورة لمدخل علمي یسعي إلى إیجاد حلول للمشكالت

  ة إن أھمی ام المسئولین؛ ف ث الدراسة أو اھتم التركیز على ھذه المجتمعات سواء من حی

صد ودراسة ھذه المجتمعات یعد ضرورة سواء لمواجھة الواقع أو التخطیط الحضري ر

 .للمستقبل

 تناول ظاھرة التلوث الناتجة عن التصنیع. 

  كالت دالت المش د مع ل تزای ي ظ ة ف ریة المتخلف ات الحض ة المجتمع رورة دراس ض

ر  د أكب ي تع ك المشكالت الت م تل التحدیات االجتماعیة، بما یمكن وضع صورة دقیقة لفھ

 .أمام تحقیق التنمیة

 :أھداف الدراسة -

  ي تنتمي للحضر اء الت ة عن أحوال أحد األحی الوصول إلى إبراز صورة كمیة وكیفی

  .إداریا

  ك وث وانعكاس ذل الوقوف على مامدى الوعي بأبعاد وآثار تعرض مجتمع البحث للتل

 .على بعض الجوانب الدیمغرافیة

  والجغرافیة لسكان مجتمع البحثالتعرف على األصول االجتماعیة. 

  اني ي ال یع وث الت دالت التل و مع لفت نظر القائمین على شؤون البیئة على خطورة نم

 .منھا مجتمع البحث فقط وإنما المجتمع المحلى الذي تنتمي إلیھ

ب  :منھج الدراسة - دیم صورة واضحة لكل جان نھج الوصفي لتق استخدمت الدراسة الم

ةمن جوانب مجتمع البح  ,ث، تمكنت من وصفھ سواء السكان أو المكان یمثل جزءا من البیئ

  .واستخدمت المنھج االستكشافي وذلك لمحاولة تحلیل العالقة بین متغیرات الدراسة

  

  

  

  

     :مجاالت الدراسة -
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د تناولت الدراسة األسرة التي تتضمن األب واألم واألبناء: المجال البشري - ، ھذا وق

راد ) رب األسرة (لزوجتمت المقابلة مع ا كمبحوث ومن خاللھ تناولت الدراسة جمیع أف

  .األسرة

ي - ال الزمن س  :المج ن نف وبر م ى أكت و إل ن یولی ھور م ة ش ة أربع تغرقت الدراس اس

ة  ة، ومرحل ة الجماعی ة الدراسة االستطالعیة والمقابل السنة، وتضمنت ھذه الفترة مرحل

 . استیفاء بیانات اإلستبار

ال الجغ - يالمج ة  :راف فیح المعصیرة التابع ة، والص ة الھجان ي عزب ة ف ت الدراس كان

  .لقسم حلوان

 :نتائج الدراسة -
  تظھر نتائج الدراسة أن ھناك ارتفاع في معدالت األمیة بین الرجال والنساء بصورة

  .أكبر

 رة م األس ر حج ى كب ة إل یر الدراس ر  ,تش زواج المبك اب وال دالت اإلنج اع مع وارتف

 .لإلناث

 ي یتمی ة تشتغل ف ز المستوى االقتصادي والمھني لمجتمع البحث بالتدني فمعظم العمل

 .أعمال ھامشیة محفوفة بالمخاطر

  ي وافر ف ي ت ب الت یتمیز السكن في منطقة البحث بانعدام وجود أي جانب من الجوان

 .سكن یشبع الحد األدنى لحاجات اإلنسان

 داء االتجاه نحو تطعیم األطفال ضعیف جدا، والطفل یح وث ابت ل التل ي في وسط كام

 .من الھواء الذي یستنشقھ والمكان الذي یعیش فیھ

  ة دریة ومعوی راض ص ن أم انون م ث؛ یع ع البح ي مجتم ى ف ال مرض ود أطف وج

ان  ال وك ات بالنسبة لألطف وأمراض العیون والشلل، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة الوفی

 .واضحا أثار البیئة في أسباب الوفاة

  

 

  :األولىم للدراسة نقد عا -
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اء العشوائیة،        ي مشكلة األحی ة الحضریة وبالخصوص ف ي البیئ تبحث ھذه الدراسة ف

نالحظ خلل بسیط في تحدید مشكلة البحث، وضبطھا ضبطا دقیقا، وفق صاحب الدراسة في 

ة،  ورة منطقی تھ بص داف دراس ب أھ ي ترتی ق ف ذلك وف وح، وك تھ بوض ة دراس راز أھمی إب

  ھج فقد وفق الباحث في اختیار المنھج ألن المنھج الوصفي ھو المناسب لمثل بالنسبة للمن

ب رأ ة، حس ذه الدراس اھ ر  ین ى آخ ري أو بمعن ال البش د المج ي تحدی یط ف ل بس د خل یوج

ائج  تعمم النت د ال ت افي، ق ر ك رة غی ة لألس ة ممثل رة كعین زوج رب األس ى ال اد عل االعتم

ة راد العین ع أف ى جمی ا عل ل علیھ ي  المتحص ي والمھن توى التعلیم نس والمس تالف الج الخ

  . وغیرھا

الدراسة   فإن  نارأی حسب ,العینة وطریقة اختیارھا محج لناونالحظ ھنا أن الباحث لم یحدد 

رغم وجود بعض النتائج التابعة للدراسة، فبالرجوع قلیال  ,في جھة ونتائجھا في جھة أخرى

  .ابق مع أھداف وأھمیة الدراسةنالحظ أن النتائج ال تتط ما سبق ذكرهإلى 

ر :أوجھ االتفاق - ي دراسة نفس المتغی وھو  أال ؛تتفق ھذه الدراسة مع الدراسة الحالیة ف

داني, المجتمع الحضري ب النظري والمی ي الجان اق ف وع من االتف ب  إلى, كما یوجد ن جان

   .)لتحلیليوصفي االمنھج ال(منھج من مناھج الدراسة المتبعةاعتماد ھذه الدراسة على 

فالدراسة , تختلف ھذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في مجاالت الدراسة :أوجھ االختالف -

ع , السابقة كانت مطبقة على المجتمع المصري ى المجتم ة عل أما الدراسة الحالیة فھي مطبق

ي أدوات الدراسة, وبالتحدید مدینة بسكرة, الحضري الجزائري ان ف ة , یختلف ي عین أیضا ف

   .یتباینان في بعض النتائج المتوصل إلیھا, راسةالد

  :االستفادة من الدراسة أوجھ -
  .ساھمت نتائج ھذه الدراسة في تحلیل البیانات

  .نتائج الدراسة الحالیة إثراء ساھمت نتائج ھذه الدراسة في

  

  
ة والحد من أخطار " :جاءت ھذه الدراسة بعنوان :الدراسـة الثانـیة المشاركة االجتماعی

  ."التلوث في المجتمع الحضري

  :توجد جملة من األسئلة توضح وتفسر مشكلة البحث منھا :مشكلة البحث -
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  .ماھي أبرز صور التلوث البیئي في منطقة البحث؟ .1

 .كیف یتعامل السكان مع صور التلوث البیئي في المنطقة؟ .2

 .؟ماھو دور المشاركة االجتماعیة في تقلیل أثار التلوث البیئي في المنطقة .3

 .مامدى الوعي الصحي باآلثار المترتبة على تدھور البیئة في منطقة البحث؟ .4

ة والمشاركة االجتماعی .5 ود الحكومی ع الجھ ة التعامل م ار ماھي طبیع ل من آث ة للتقلی

 .؟التلوث البیئي

ماھي المحددات االجتماعیة واالقتصادیة للمشاركة االجتماعیة للسكان في التقلیل من  .6

 .یئیة؟آثار التلوث الب

ة  .7 ة واإلعالمی ات العلمی ع دور المؤسس ة م اركة االجتماعی ل المش دى تفاع مام

  .والمحلیات لمواجھة مشكلة التلوث البیئي؟

  :تساؤالت الدراسة -

  مامدى التفاعل بین الجھود الحكومیة والمشاركة االجتماعیة في الحد من آثار التلوث

  .البیئي؟

 ا حي بأخط وعي الص رتبط ال دى ی ى أي م اع إل ع ارتف ا م ا إیجابی وث ارتباط ر التل

 .المستوى االقتصادي والوعي االجتماعي للسكان؟

  ة ارتباطا وث البیئ ي الحد من أخطار تل ة ف رتبط مستوى المشاركة االجتماعی ھل ی

 .ایجابیا بارتفاع المستوى االقتصادي واالجتماعي؟

 د ي الح ة ف اركة االجتماعی اض مستوى المش ین انخف ة ب د عالق ن أخطار  ھل توج م

 .التلوث وزیادة معدالت ھذا التلوث؟

  

  

 ھل توجد عالقة بین الجھود الحكومیة والجھود األھلیة في الحد من أخطار التلوث؟.  

  الفرض السادس توجد عالقة ایجابیة بین دور اإلعالم في إبراز أخطار التلوث ونمو

  .المشاركة االجتماعیة في الحد من أخطار التلوث؟

   :سةأھمیة الدرا -
 الضوء على أبرز صور التلوث البیئي في منطقة البحث يیلق.  
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 یسعى لتحدید دور المشاركة االجتماعیة في الحد من التلوث البیئي. 

  ى ي المحافظة عل ا ف ي أداء دورھ ة ف ام المشاركة االجتماعی ات أم یبرز بعض المعوق

 .البیئة والحد من أخطار التلوث

 ومیة والمشاركة االجتماعیة في التعامل مع قضیة یكشف عن التفاعل بین الجھود الحك

 .التلوث البیئي

استخدمت الدراسة المنھج التحلیلي وذلك للوقوف على  :منھج الدراسة وأدوات البحث -

ود  ین الجھ ان حدود التفاعل ب حدود التلوث البیئي الذي تعاني منھ منطقة البحث، وكذلك لبی

ي مك ة ف ود األھلی ة والجھ دى وعي من طرف الحكوم ى م وف عل وث، والوق ار التل افحة أث

 .السكان بأخطار تلوث السطح والھواء

ع  تبیان لجم حیفة اس ات، ص ات والمعلوم ع البیان تخدمت لجم ي اس ا األدوات الت أم

یة  ات األساس ى البیان ة األول ت المجموع ئلة، تناول ن األس ات م منت مجموع ات تض البیان

وث  للمبحوثین، ة والثانیة تناولت مظاھر تل ا الثالث ا، أم ل السكان معھ السطح وأسالیب تعام

تناولت مظاھر تلوث الھواء وأسالیب تعامل السكان معھا، والرابعة تناولت رؤیة المبحوثین 

  .لدور الجمعیات ووسائل اإلعالم والجامعات في الحد من آثار التلوث

  :مجاالت الدراسة -

ة طرة منطقة حدائق حلوان؛ تقع شمال  :المجال الجغرافي - وب منطق جامعة حلوان وجن

  .والمعصرة، ویوجد بجوارھا مجموعة من المصانع تعمل في المنتجات اإلسمنتیة

  

  

یتمثل في عدد من أرباب األسر بمنطقة حدائق حلوان، باعتبارھم عینة  :المجال البشري -

  .ممثلة لسكان منطقة البحث

  .1997ر إلى ینای 1996أجري البحث من نوفمبر  :المجال الزمني -

 442حالة لكن الحاالت التي استوفت بیانات االستبیان  500عشوائیة بلغت  :عینة البحث-

  .حالة وھي التي خضعت للتحلیل
  :نتائج الدراسة -
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 أن البیئة الحضریة مازالت تعاني من مظاھر تلوث السطح والھواء.  

 لوث، بمعنى أن أن ھناك تفاعال بین الجھود األھلیة والحكومیة في مواجھة مظاھر الت

 .االستجابة األھلیة فعالة في مساندة الجھود الحكومیة

  أن المستوى التعلیمي واالقتصادي والمھني یرتبط ارتباطا ایجابیا بأسالیب المحافظة

 .ثار التلوثآعلى نظافة البیئة والحد من 

 ال في ا دور فع ذلك وسائل اإلعالم لھ ي وك  أن الجامعات وإسھامھا األكادیمي والتقن

 .مواجھة مظاھر التلوث

  ل رتبط بمجموعة من العوام وث ت ة أخطار التل ي مواجھ ة ف أن المشاركة االجتماعی

وعي  اعي اوالتي منھا المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي، ومستوى ال الجتم

ة المسئولة  ات الحكومی دى الجھ بأخطار التلوث، تقدیر جھود المشاركة االجتماعیة ل

  .1ءات للحد من التلوثعن اتخاذ اإلجرا

  :نقد عام للدراسة الثانیة -
كلة     اؤالت ومش ھ لتس دة وطرح ة جی ارة بطریق ا مخت ة بأنھ ة الثانی ى الدراس ظ عل نالح

ذا الشيء  ة واضحة وھ دمت بطریق د ق ت ق داف الدراسة كان الدراسة كان جید، وأھمیة وأھ

ي یحسب للباحث، ولكن الخلل في الدراسة ھو اعتماد الباحث على  ة من التساؤالت وف جمل

  آخر التساؤالت یقول الفرض السادس كان علیھ أن یكتفي بالتساؤالت فقط أو یعتمد في كل

  

اؤالت   ین التس رق ب ھ ال یف ا أن ث ھن ى الباح ر عل روض؛ یظھ ن الف ة م ى جمل تھ عل دراس

ل الد, والفرضیات راسات أما بالنسبة للمنھج فاختار المنھج التحلیلي أي منھج تحلیلي ھنا فك

  تعتمد بالدرجة األولى على التحلیل، كان من األفضل لو حدد المنھج بدقة، 

و  ث ل ن للباح ن األحس ان م ة ك ذه الدراس ل ھ ي لمث تبیان ال تكف حیفة اس ى ص اده عل واعتم

ھ أیضا ھو  ع فی ذي وق ل ال دة، والخل ة جی استخدم المالحظة والمقابلة الكتمال البحث بطریق

ى ھو عدم تحدید حجم العینة، وو ھ صاحب الدراسة األول ع فی ذي وق ي نفس الخطأ ال ع ف ق

  اعتماده على عدد من أرباب األسر كعینة ممثلة، ولكن الشيء الذي یحسب للباحث ھنا ھو

                                 
دار الوفاء، اإلسكندریة،  -مداخل نظریة ودراسات واقعیة- علم االجتماع وقضایا البیئةعبد الرؤوف الضبع،  -  1

  .137- 115ص -،ص2004مصر،
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ة وقاست   دا وواضحة وبسیطة ومفھوم ازة ج ة ممت ت طریق ھ كان ائج بحث طریقة تقدیمھ لنت

 .داف المسطرةبطریقة أو بأخرى مشكلة البحث وتوصلت إلى تحقیق األھ

ع  :نقاط االتفاق - نھج الوصفي التحلیلي أالنفس المنھج المتب و الم  أداةو استخدام  وھ

  , تتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالیة في بعض النتائج, االستمارة لجمع البیانات

تالف -  اط االخ ة  :نق ة والمالحظ ي المقابل ة دلیل ة الحالی تخدم الدراس ىاس ب  إل جان

ت الدراسة السابقة , ارةاالستم ا اكتف أداةبینم ي , االستمارة فقط ب ذلك االختالف ف نالحظ ك

ة االت الدراس ة , مج ة الحالی تفالدراس الجزائر أجری كرة ب ة بس كان , بمدین ى س اءوعل  أحی

في اختیار  ةعشوائیعینة , 2010مارس  إلى 2008 أكتوبرالدراسة من  أجریتوقد , المدینة

ى سكان رضیة فعوعینة  األحیاء ع االستمارات عل اءي توزی ات , األحی ث استوفت بیان حی

وان أما, مفردة 172االستمارة  دائق حل ة ح ت بمنطق ان المجال , الدراسة السابقة فقد كان وك

  .حالة 442عینة الدراسة عشوائیة بلغت , 1997ینایر  إلى 1996الزمني للبحث من نوفمبر 

  :أوجھ االستفادة من الدراسة -
  .ائج ھذه الدراسة في تحلیل البیاناتساھمت نت -

  .ساھمت نتائج ھذه الدراسة في إثراء نتائج الدراسة الحالیة -

  

  

  

  :الدراسات المحلیة -2

  :الدراسة الثالثة -
وان وث ":دراسة خیر مراد بعن ة من التل ة البیئ ة لحمای دراسة  -اإلستراتیجیة الوطنی

ة؛ مذكرة مكملة لنیل شھ"میدانیة بمدینة المسیلة ة  .1ادة الماجستیر في علم اجتماع البیئ جامع

  .2008/2009, -بسكرة -محمد خیضر

                                 
مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم , البیئة الحضریة من التلوثاإلستراتیجیة الوطنیة لحمایة , خیر مراد  -  1

 - جامعة محمد خیضر, شعبة علم االجتماع, قسم العلوم االجتماعیة, كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة, االجتماع البیئة
  .غیر منشورة, 2009 -2008, -بسكرة
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ىتطرق الباحث  األولخمسة فصول؛ ففي الفصل  إلىجاءت ھذه الدراسة مقسمة   إل

م  وأھمیة, اإلشكالیةحیث طرح فیھ , موضوع الدراسة ي  األسبابموضوع الدراسة وأھ الت

, وأھم المفاھیم المستخدمة في الدراسة, سات السابقةكما تناول الدرا, جعلتھ یختار الموضوع

ر إلىأما الفصل الثاني فقد تطرق فیھ الباحث  م تقسیم , تلوث البیئة ومشكالتھا في الجزائ وت

أما بالنسبة , بعنوان البیئة الحضریة وعوامل تلوثھا األولكان , ثالثة مباحث إلىھذا الفصل 

د اھر الت وان مظ ان بعن اني فك ث الث رللمبح ي الجزائ ي ف ث , ھور البیئ اء المبح ین ج ي ح ف

ر وان  األخی مبعن ة الحضریة أھ ا , مشكالت البیئ د جاء معنون ث فق ا الفصل الثال ادأم  باألبع

م تقسیمھ , الوطنیة لحمایة البیئة الحضریة لإلستراتیجیةالكبرى  ة مباحث  إلى أیضاوت ثالث

ان  ي الجزا األولك ة ف ة للبیئ ة القانونی وان الحمای ربعن ات , ئ وان اآللی ان بعن اني فك ا الث أم

رأما المبحث , المؤسساتیة وحمایة البیئة الحضریة وان  األخی د جاء بعن داففق رى  األھ الكب

  .الوطنیة لحمایة البیئة الحضریة من التلوث لإلستراتیجیة

 لإلجراءاتمنھا  األولخصص , الجانب التطبیقي للبحث فقد احتوى على فصلین أما

دیمغرافي للبحث إلىتطرق فیھ , اسةالمنھجیة للدر اني وال اني والزم ي حین , المجال المك ف

ا األخیرتعرض الباحث في الفصل  ات وتحلیلھ ائج  إلى باإلضافة, لعرض البیان عرض النت

  .نتائج الدراسة إطارالتوصیات في  ألھممع عرض , إلیھاالمتوصل 

  

  

  

  :الرئیسي التاليتتحدد إشكالیة البحث من خالل التساؤل  :مشكلة البحث

ر من  - ي الجزائ ة الحضریة ف ة البیئ ماھي األبعاد الرئیسیة لإلستراتیجیة الوطنیة لحمای

  التلوث؟

  :واألسئلة الفرعیة المندرجة تحتھ

  .ماھو الوضع البیئي بالمناطق الحضریة في الجزائر؟ -1

ة الحضریة م -2 ة البیئ ة لحمای ة والتنظیمی وث نماھي أھم اإلجراءات القانونی ي  التل ف

 .الجزائر؟

 .وما ھو دورھا في ذلك؟, ماھي أھم المؤسسات المنشأة لحمایة البیئة الحضریة -3
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ة الحضریة من  -4 ة البیئ ة لحمای رى المشكلة لإلستراتیجیة الوطنی ماھي األھداف الكب

 .التلوث؟

 .مستوى المدن الجزائریة؟ھل یتم تجسید ھذه األھداف على  -5

  :أھمیة الدراسة -
  .في أن مشكلة تلوث البیئة تحتل مكانا بارزا ومتزایدا تكمن أھمیة الدراسة -1

ع  -2 ات والمجتم ات والمؤسس ة والحكوم ات الدولی رف المنظم ن ط ارز م ام الب االھتم

ة ة والخاص الم العام ائل اإلع دني ووس ى , الم ریة عل ة الحض وث البیئ ر تل بخط

 .اإلنسان

ل و -3 ري ب ر البش حة العنص س مباشرة ص ریة یم ة الحض وث البیئ دد موضوع تل یھ

واء, حیاتھ وث الھ اء ,نتیجة لألمراض المزمنة واألوبئة الفتاكة والناجمة عن تل  ,الم

 .والغذاء

ا  -4 ي مجتمعاتن ع المعیش ف ة للواق اد اإلشكالیة من خالل المالحظات العلمی ور أبع تبل

 .تتكاثر فیھا مسببات التلوث البیئي التيالمحلیة ھذه األخیرة 

  :أھداف الدراسة -
ر  إثراء المعرفة -1 العلمیة النظریة من خالل العمل على جمع المادة العلمیة والتي تعتب

 .وخاصة تخصص علم االجتماع, شحیحة في مجال البیئة

  

وث -2 ا , محاولة الكشف عن عوامل ومظاھر التل ا مرتبطا ببیئتن دا محلی ا بع وإعطائھ

 .ونشاطاتنا

ة -3 ار أن, محاولة إجراء تقارب ولو ذھني بین اإلنسان والبیئ ذي  باعتب و ال اإلنسان ھ

وعي  ل الجاد لنشر ال ة والعم ق الوقای ك عن طری بإمكانھ الحد من تلوث البیئة؛ وذل

 .البیئي والثقافة البیئیة بین كل فئات المجتمع

ي بشكل  -4 وث البیئ ي التصدي لمشكلة التل ة ف ة الجزائری الكشف عن مجھودات الدول

 .وتلوث البیئة الحضریة بشكل خاص, عام

ق الكشف عن اھتما -5 ا وف ا وحمایتھ م الحكومة الجزائریة بالمناطق الحضریة وترقیتھ

 .خطط وبرامج مدروسة



  موضوع الدراسة:..............................................................الفصل األول

 23

  :وأدوات جمع البیانات, منھج الدراسة -
ي في التحلیل نھج الوص تخدم الباحث الم ة , اس م لطبیع نھج المالئ ھ الم ار أن ى اعتب عل

  .بحثھ
والتي كانت تتعلق بمدى  ةالمقابلة الحرفقد اعتمد على , أما فیما یخص أدوات جمع البیانات

ع ي الواق تراتیجیة ف اد اإلس ة , تجسید أبع ئلة المرتب ن األس ة م ة قائم ذه المقابل وت ھ د احت وق

ر , ترتیبا منھجیا معینا ات أكث ات وبیان ى معلوم دف الحصول عل حیث وجھت للمبحوثین بھ

  .دقة

  :ذكر منھا؛ اعتمد الباحث على المالحظة البسیطة لعدة أسباب المالحظةكما استخدم 

 كالھ ل أش ة بك ي المدین وث ف ع التل اھدة واق ھ بمش مح ل ا تس ي , ألنھ اعده ف ا تس كم

  .الحصول على األجوبة المتعلقة بآلیات حمایة البیئة الحضریة

  ید ا الوصف والتحدث عن وجود تجس ي یستطیع من خاللھ ى الت ا األداة األول كونھ

  .لإلستراتیجیة الوطنیة

 ز األو ث المحف ا الباح ا اعتبرھ ي وجھھ ارات الت اؤالت واالستفس ارة التس ل إلث

 .لألشخاص المشرفین عن تطبیق ھذه اإلستراتیجیة

  

  

ة , االستمارةأما األداة الثالثة التي استعملھا الباحث فقد كانت  ذه األداة محتوی حیث جاءت ھ

  :كانت على الشكل التالي, خمسة محاور

  .المحور خاص بالبیانات العامة للمبحوثین

 .الثاني تطرق فیھ إلى تنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة المحور -

 .المحور الثالث احتوى بیانات خاصة بحمایة البیئة من تلوث الماء والھواء والغذاء -

 .والصناعیة, المحور الرابع تضمن بیانات خاصة بتسییر النفایات الحضریة -

ة وا - ار المعیش ین إط ات الخاصة بتحس ور حول؛ البیان اء المحور الخامس تمح لقض

 .على الفقر

 .المحور السادس احتوى بیانات خاصة بحمایة الصحة العمومیة ونشر الوعي البیئي -
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تعان الباحث  ا اس ائق والسجالت كم ھبالوث ة بحث ائق , لمعالج ض الوث ى بع د عل ث اعتم حی

ة  ى مستوى مدین ة بالمشاریع المنجزة عل ة والمتعلق والسجالت المتوفرة على مستوى الوالی

  .المسیلة

الرسمیة  باإلحصائیاتفقد استعان , لى جانب ما استخدمھ الباحث من أدوات لجمع البیاناتإ
ة, ؛ تم من خالل ھذه األخیرة جمع بعض اإلحصائیات الرسمیةوالتقاریر اریر الوطنی " والتق

وكذا التقاریر الوالئیة أو , "التقاریر السنویة المنجزة على مستوى وزارة البیئة وتھیئة اإلقلیم

ام الخ دن أو أرق ي الم كان ف دد الس دن أو ع ي الم كان ف دد الس وث أو ع دالت التل ة بمع اص

  .الخ...االنجازات ونسب البطالة

  :مجاالت الدراسة -
ري - ال البش م  :المج ین بحك م مكلف ذین ھ وظفین ال ؤولین والم م المس ث یض ع البح مجتم

م ذه اإلستراتیجیة وھ اد ھ ة البیئ" مناصبھم بتنفیذ أبع دیر مدیری س الشعبي , ةم یس المجل رئ

  وبلدیة المسیلة , البلدي لبلدیة المسیلة وكذا رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب لمدیریة البیئة

  

  

  

ة یم والبیئ ة اإلقل وزارة تھیئ ي ل ل المحل ى الممث ار األول رامج , باعتب ذ ب ة تنفی ة بمتابع والمكلف

ى , حمایة البیئة ة األول ا التنموي وباعتبار الثانیة السلطة التنفیذی داد مخططھ وم بإع ي تق والت

  .وتشجیع كل إجراء من شانھ تطویر األنشطة االقتصادیة

  .كان المجال المكاني في ھذه الدراسة مدینة المسیلة :المجال المكاني -

ي - ال الزمن ن  :المج دة م رة الممت ي الفت ب النظري ف از الجان م انج وبرت ى  2007 أكت إل

ني فقد تم عبر مرحلتین؛ المرحلة األولى وكانت استطالعیة أما الجانب المیدا, 2008دیسمبر

ة, حیث استغرقت مدة أسبوعین ة النھائی ت ھي المرحل ة فكان واستغرقت , أما المرحلة الثانی

  .ھذه األخیرة مدة ثالثة أسابیع تم من خاللھا تطبیق االستمارة

ة ومدی :عینة الدراسة - ذا عینة قصدیھ حیث تمثلت في بعض مصالح البلدی ة وك ة البیئ ری

ق الجمعی ن طری ات ع ذه اآللی ي ھ تركون ف ذین یش واطنین ال ة الم ة البیئ ة بحمای ات الخاص

  .الحضریة
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  :النتائج العامة للدراسة -
  :من بین أبرز النتائج التي خرج بھا الباحث من خالل قیامھ بھذه الدراسة مایلي 

  :لھ والذي یتمثل فيالبیئة الحضریة في الجزائر تعاني من التلوث بكل أشكا أن - 1

اء -أ وث الم ن تل ر م ي الجزائ ریة ف ة الحض اني البیئ عبیة , تع اء الش ة باألحی وخاص

  .والقصدیریة

واء -ب وث الھ رة السیارات, تعاني مدینة المسیلة من تل وث , بسبب كث ذا التل ؤدي ھ وی

  .بدوره إلى انتشار العدید من األمراض

ن ا -ج ر م ي الجزائ اطق الحضریة ف اني المن اط تع اجم عن النش وث الضوضائي الن لتل

  .اإلنساني

وائیة  -د اطق العش ود المن ل وج افي مث اعي والثق وث االجتم ن التل ا م ب معاناتھ ى جان إل

ة ر المخطط ویة غی اء الفوض ة ذات , واألحی احات العمومی اب المس ي غی ة ف والمتمثل

  .)المساحات الخضراء( االستخدامات المتعددة

  

  

ى أن ال -2 ة الحضریة من خلص الباحث إل ة البیئ ة لحمای ذ إستراتیجیة وطنی ر تنف جزائ

  .التلوث

وث  -3 ة الحضریة من التل ة البیئ ة لحمای ى أن اإلستراتیجیة الوطنی كما خلص أیضا إل

  :تحتوي على مجموعة من األبعاد تتمثل في

  .البعد القانوني -ا

اتي -ب د المؤسس ات: البع ات والھیئ م المؤسس ة ل( وأھ ات المركزی ة الھیئ ة البیئ حمای

  ).الھیئات المحلیة لحمایة البیئة الحضریة, الحضریة

ومن بین ماخلص إلیھ أیضا ھو أن اإلستراتیجیة الوطنیة لحمایة البیئة الحضریة من  -4

, البعد االقتصادي: التلوث تحتوي على مجموعة من األبعاد التنفیذیة والتي تشمل كل من

  .بعد الثقافيال, البعد السیاسي, والبعد االجتماعي
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ع ة المراج ع : قائم ة المراج ت قائم ة  123بلغ ب العربی ا؛ الكت اب 84مرجع الت , كت المج

ة  اریر الوطنی د , 10والتق ة , 5الجرائ وائح القانونی رارات والل را, 16الق , 01ت المحاض

  .9مواقع االنترنت , 04المراجع باللغة الفرنسیة

  .صفحة 82ب المیداني فقد احتوى على أما الجان, صفحة 103الجانب النظري احتوى على 

  :نقد عام للدراسة الثالثة -
ھ  ا یخص استخدامھ للدراسات السابقة؛ ان إن ما یمكن أن یوجھ لصاحب الدراسة الثالثة فیم

ىذكر عنوان وتاریخ الدراسة  ائج الدراسة إلى باإلضافة األول داف ونت ذكر, أھ م ی ھ ل  ولكن

  .نھ أدرج أوجھ استفادتھ من الدراسة السابقةكما أ, الفصول التي تناولھا الباحث

والمعروف أن ذكر السنة , انیة فانھ لم یذكر تاریخ الدراسةأما بالنسبة الستخدامھ للدراسة الث

دا , التي نوقشت فیھا الدراسة شيء مھم كما أنھ لم یتطرق إلى أسباب اختیار الموضوع ماع

  .ذكره لألھداف

  
  
  
اقأوجھ  - ذه الد :االتف ق ھ نھج الوصفي تتف ي استخدامھا للم ة ف ع الدراسة الحالی راسة م

ات, التحلیلي ع البیان ي بعض أدوات جم ا ف ة, االستمارة( كما تتفق معھ , )المالحظة, المقابل

  .وفي بعض النتائج

تختلف ھذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في مجاالت الدراسة؛ كالمجال  :أوجھ االختالف -

ا , أما الدراسة الحالیة فبمدینة بسكرة, السابقة بمدینة المسیلة الدراسةطبقت  حیثالمكاني  أم

وبر  ب النظري من الدراسة السابقة من أكت ى  2007المجال الزماني فقد تم انجاز الجان إل

  أما, والجانب المیداني استغرق حوالي خمسة أسابیع, 2008غایة دیسمبر 

وفمبر الدراسة الحالیة فقد تم انجاز الجانب النظري فیھ  وبر  2008ا من ن ى أكت , 2009إل

  أما , قصدیھ عینة الدراسة السابقة , لمیداني فقد استغرق حوالي شھرینأما الجانب ا

ا عشوائیة  ة إلى باإلضافةالدراسة الحالیة فعینتھ ي  إلى, عرضیةال العین ب االختالف ف جان

  .عدد المراجع
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  :االستفادة من الدراسة أوجھ -
  .اسة في تحلیل البیاناتساھمت نتائج ھذه الدر

  .ساھمت نتائج ھذه الدراسة في إثراء نتائج الدراسة الحالیة

  :الدراسة الرابعة -
ة :دراسة میدني شایب ذراع ة البیئ ي حمای دني ف ة ( دور المجتمع الم ات البیئی الجمعی

  .20091-2008.دراسة میدانیة للجمعیات البیئیة المحلیة بمدینة بسكرة) نموذجا

عنونھ الباحث  األولالفصل : ستة فصول موزعة كالتالي إلىسة مقسمة جاءت الدرا

ة, اإلشكالیةبموضوع الدراسة ومن خاللھ طرح  اره أسباب, الموضوع أھمی ا , اختی كم

ذا الموضوع ي عالجت ھ اھیم , تناول الدراسات السابقة والمشابھة الت دھا تطرق للمف بع

  أما الفصل الثاني  .اسةجانب تناولھ صعوبات الدر إلى, للبحث األساسیة

  

دني المجتمع الم ھ فقد جاء معنونا ب ا الفصل الثالث, وأدواره, خصائصھ, نظریات , أم

ة ة ح, فقد تناول فیھ الباحث عالقة اإلنسان بالبیئ ث تطرق بدای ىی ة  إل المراحل التاریخی

ات المف, اإلنسانمن خالل بدایة االھتمام بھا من طرف , التي عرفتھا البیئة سرة النظری

ین  أزمة إلىثم تطرق , لھذه العالقة ة ب ة اإلنسانالعالق ي , والبیئ ھ ف وآخر عنصر تناول

ي الم الغرب ي الع ي , ھذا الفصل كان متعلق بواقع البیئة ف ر اإلسالميالعرب ا, والجزائ  أم

ي ظل  باإلستراتیجیةمعنونا الفصل الرابع فقد كان  ة ف ة البیئ ي حمای ة ف ة والوطنی الدولی

ة ال تدامةالتنمی ھ  ,مس اول فی د تن عوق یة أرب اط رئیس تراتیجیة: أوال, نق ة اإلس ا , الدولی ثانی

  .ثم واقع الجمعیات البیئیة, الجمعیات البیئیة: ثالثا, الوطنیة اإلستراتیجیة

ا ث  أم ھ الباح د خص امس فق ل الخ اإلجراءاتالفص االت  ب ي مج ة ف ة والمتمثل المنھجی

ة  الفصل السادس أما.بیاناتجمع ال أدوات, نھج المتبعمال, الدراسة ائج العام وعرض النت

  .وخاتمة للبحث التوصیات أھمووضع , للبحث

  :مشكلة الدراسة -
ة        اھیم البیئی ز المف باعتبار أن دور المجتمع المدني أصبح ضرورة ملحة من أجل تعزی

ة صون في أوساط الم, )الوعي البیئي, التربیة البیئیة, الثقافة البیئیة( الھادفة مثل واطنین بغی
                                 

  . مرجع سابق ,میدني شایب الذراع -  1
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اره.البیئة وحمایتھا ة مؤسساتھ -وكذا باعتب ا  -بكاف ي یمكن من خاللھ وات الت م القن إحدى أھ

  :إیصال ھذا التعزیز لدى المواطنین فقد تمحور السؤال الرئیسي في ھذه الدراسة 

  .ماھو دور المجتمع المدني في حمایة البیئة؟ -

  :أما التساؤالت الفرعیة فقد تمحورت حول

  .ي طبیعة الدور الفعلي الذي یلعبھ المجتمع المدني في حمایة البیئة؟ماھ -

ي ) الواقعیة( ماھي اآللیات والمیكانیزمات الفعلیة - دني ف ع الم التي یعتمد علیھا المجتم

 .حمایة البیئة؟

  .ماھي العراقیل والمعوقات التي تعیق عمل المجتمع المدني في حمایة البیئة؟ -

  :أسباب اختیار الموضوع -
  :من جملة األسباب التي دفعت بالباحث للبحث في ھذا الموضوع نذكر

 

  ).موضوع البیئة( وجدتھ من حیث تناولھ عحداثة الموضو -

اع البیئي( موضوع الدراسة الذي یدخل في صمیم التخصص - م االجتم تالءم , )عل وی

 .مع طبیعتھ وال یخرج عن نطاقھ

 .ھاقلة الدراسات التي اھتمت بقضایا البیئة ومشكالت -

ة المواضیع - ع بقی ة م داخل موضوع البیئ دى ت راز م , االقتصاد, الصحة( محاولة إب

 ).الخ...,السیاسة

 .محاولة إبراز دور المجتمع المدني في حمایة وصون البیئة -

 .عدم توصلنا إلى إیجاد سیاسات تراعي في مشاریعھا التنمویة البعد البیئي -

جل الدول والذي مكنھا من إیجاد حل  سرعة التقدم والتطور التكنولوجي الذي تعرفھ -

 .لمشاكلھا خاصة المشكل البیئي وعدم مواكبة دولتنا لذلك

  :أھمیة الدراسة -
وم آلخر  - تكمن أھمیة الدراسة في كون أن البیئة أصبحت تحتل مكانا بارزا ومتزایدا من ی

  .مما زاد في أھمیتھا

ة, الثقافة, الوعي( تكمن األھمیة كذلك في محاولة ترسیخ مبادئ - ي أوساط ) التربی ة ف البیئی

 .المجتمع
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  :أھداف الدراسة -
  .أھمیة الموضوع المدروس خاصة في الوقت الراھن -

 .إبراز أھمیة وضرورة التناول السوسیولوجي لقضایا البیئة -

 .الكشف عن أھم المشاكل البیئیة من أجل المعالجة ومحاولة إیجاد حلول عملیة لھا -

 .ومحاولة عالجھا عملیا, البیئیة الموجودة في الجزائرالتعرف عن أھم المشاكل  -

 .إبراز أھمیة الدور الذي تلعبھ مؤسسات المجتمع في حمایة البیئة -

 .كشف أھم العراقیل والمعوقات التي تحد من دور مؤسسات المجتمع المدني -

یم  - ة وتصحیح الق یم االیجابی واطنین من خالل إرساء الق زیادة الوعي البیئي لدى الم

  .الخ...لعادات والسلوكیات السلبیةوا

  
  :مجاالت الدراسة -

ذ , مدینة بسكرة :المجال المكاني - زة المسؤولة عن تسییر وتخطیط وتنفی وبعض األجھ

ة ذه المدین رارات الحضریة, القرارات الحضریة على ھ ذه الق اطق المتضررة من ھ , والمن

  .والتي تعاني مشاكل اجتماعیة

  :إجراء الدراسة المیدانیة على ثالث فترات لقد تم :المجال الزمني -

ى 30من ( الفترة األولى-ا ل  15مارس إل ا الباحث ): 2008أفری دا فیھ ي ب رة الت وھي الفت

  .باكتشاف أولي للجمعیات البیئیة

ة-ب رة الثانی ى 8من( الفت وان إل ة  16ج ث ): 2008جویلی ا الباح ام فیھ ي ق رة الت وھي الفت

  .عن الجمعیات البیئیة ونظامھا الداخلي بمراجعة المعلومات المأخوذة

ة-ج رة الثالث ى  03من ( الفت وفمبر إل ع ): 2008دیسمبر  02ن ا جم م فیھ ي ت دة الت وھي الم

  .البیانات بصورة نھائیة

ال البشري - وذج للدراسة :المج ة كنم ات البیئی ار الباحث للجمعی ي اختی ل ف ذا , وتمث وھ

  .طبعا لمساھمتھا في المجال البیئي

  :ج الدراسة وأدوات جمع البیاناتمنھ -
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ق , المنھج الذي استخدمھ الباحث ھو المنھج الوصفي التحلیلي     الن أساس الدراسة ینطل

أي من واقع وممیزات وخصوصیات , من مؤسسة المجتمع المدني ودورھا في حمایة البیئة

ة ا, معین ا واجتماعی ع بیئی ى تشخیص الواق ف ا, باإلضافة إل ل مختل ذا تحلی ي وك ب الت لجوان

  .تنطوي علیھ األدوار في حمایة البیئة

ات    ع البیان ص أدوات جم ا یخ ي م ا ف ذه , أم ت ھ ائق؛ وكان جالت والوث تخدم الس د اس فق

ي ة ف رة متمثل ة( األخی ة بالبیئ ریعیة الخاص وص التش ن  -النص ات ع ائیات ومعطی إحص

  .الجمعیات البیئیة الموجودة في مدینة بسكرة

ي , ة فقد اعتمد على المقابلة الحرةإلى جانب ھذه األدا ى بعض المسؤولین ف ا إل حیث وجھھ

ة ذه الوالی ي ھ ة ف ؤون البیئی ة بالش زة المختص د , اإلدارة واألجھ ة بالتحدی ت المقابل وخص

     .مدیریة البیئة
  

تمارة ا استخدم االس اء , كم ى رؤس ا عل ة وطبقھ تمارة مقابل تعملھا الباحث بطریقتین؛ اس اس

دادھاوكاس, الجمعیات م إع ذا األساس ت ى ھ ة؛ وعل د , تمارة على أعضاء الجمعیات البیئی وق

  :احتوت على أربعة محاور أساسیة

  .بیانات عامة حول وضعیة الجمعیة: المحور األول

  .تضمن بیانات حول الدور الفعلي للجمعیات البیئیة: المحور الثاني

ث ور الثال الیب: المح ات واألس ول اآللی ات ح ى بیان تمل عل ذه  اش رف ھ ن ط دة م المعتم

  .األخیرة

  .ةمل الجمعوي في مجال حمایة البیئاحتوى بیانات حول معوقات الع: المحور الرابع

  : نتائج الدراسة -
  :من جملة النتائج التي خلص إلیھا الباحث من خالل ھذه الدراسة نذكر

ل الب - يھناك تضارب شاسع بین الدور الذي تضطلع بھ الجمعیات العاملة في الحق , یئ

  :ویرجع ذلك إلى. وما تقدمھ فعلیا من مجھودات على أرض الواقع

 أسباب تتعلق بالمواطن.  

 أسباب تتعلق بعمل الجمعیات. 

 أسباب تتعلق بعالقة المجتمع المدني باإلدارة المحلیة. 
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ة  102 :قائمة المراجع - ة العربی الي؛ باللغ اب60مرجع مصنفة بالشكل الت الرسائل , كت

ة والدر ورة الجامعی ر المنش ات غی ات , 8اس وانین والھیئ یم الق ة  ,23المراس ب باللغ الكت

 .10 مواقع االنترنت ,02الفرنسیة 

  :نقد عام للدراسة الرابعة -
و جاء  ان یكون أفضل ل ى ك ھ؛ بمعن دة من بالنسبة لعنوان ھذه الدراسة یوجد بھ تكرار ال فائ

ات  -حمایة البیئةدور الجمعیات البیئیة في : العنوان على الشكل التالي دراسة میدانیة للجمعی

ة: بدل -البیئیة بمدینة بسكرة أنموذجا ة ( دور المجتمع المدني في حمایة البیئ ات البیئی الجمعی

  . دراسة میدانیة للجمعیات المحلیة بمدینة بسكرة) نموذجا

  

  

تكلم , )المدخل البنائي الوظیفي( المدخل الذي تبناه إلىكما انھ لم یشر في مقدمة بحثھ  وھو ی

ة ة البیئ ي حمای دني ف ع الم ى دور المجتم رض , عل ان یفت دل  أنك دور ب ة ال تخدم نظری یس

ة أما, البنائیة الوظیفیة ة بصفة عام ل , بالنسبة لتحدید المفاھیم؛ فقد حدد مفھوم الجمعی و أھم

ي دراستھ یا ف ا أساس د مفھوم ذي یع ة ال ة البیئی وم الجمعی ر من, مفھ ل البحث الكثی ا تخل  كم

اء ة  األخط ةالمطبعی ا, واإلمالئی عوبات  أم ا بالص د عنونھ ث فق عوبات البح ص ص ا یخ فیم

ا النظریة ك نوعا م ر ركی ذا تعبی ول صعوبات , والصعوبات المیدانیة فھ من األفضل أن نق

  .البحث وال داعي للتفصیل في ذلك

في مثل ھذه  بحثبالقدر الذي تكون فیھ سببا لل, في رأیي قلة الدراسات السابقة التعد صعوبة

اختیاره للموضوع ھو قلة  أسبابوان من , بحثھ حدیث أن أشاروخاصة وانھ , الموضوعات

كالتھا ة ومش ایا البیئ ت بقض ي اھتم ات الت س , الدراس ي نف عوبة ف ببا وص ون س ف یك فكی

   .الوقت؟؟

تخدامھ  ص اس ا یخ ة وفیم ي استخدامھ للدراس ان الباحث ف د ب ابقة نج ىللدراسات الس  األول

ةتن كلة الدراس یات, اول مش م التوص ة ث داف الدراس ة و أھ ان , أھمی درك ث أن  األج بالباح

   .العینة ومنھج الدراسة, الفرعیة أو فروض الدراسة األسئلةیتناول 
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دھا م بنق م یق ھ ل ر ان د غی كل جی ا بش د تناولھ ة  فق ة الثانی بة للدراس ص , وبالنس ا یخ ا فیم أم

طلم یشر إلى ا فانھ, الدراسة الثالثة العنوان الرئیسي فق ى ب , لعنوان الفرعي للدراسة بل اكتف

  .وھناك بعض األخطاء في األسلوب

ره ألوجھ االستفادة من الدراسات السابقة ذي یحسب للباحث ھو ذك ب , والشيء ال والجان

  .النظري بصورة عامة جاء ثریا ومتنوعا

الباحث قام بإعادة  بأننجد  أما فیما یخص الجانب المیداني وبالتحدید تحلیل وتفسیر البیانات

 أنھكما , ال یوجد تحلیل كاف لما جاء فیھا من معطیات, كتابة األرقام الموجودة في الجداول

  . ال یوجد ربط بین ما جاء في الجانب النظري والجانب المیداني في الكثیر من الحاالت

  
  
ة بسكرة :أوجھ االتفاق - نھج استخ, تتفقان في المجال المكاني وھو مدین نفس الم دامھما ل

ات, وھو المنھج الوصفي التحلیلي أال ع البیان ي بعض , تتفقان في بعض أدوات جم ان ف تتفق

  .النتائج

  .تختلفان كذلك في المجال الزماني للدراسة, عینة الدراسة :أوجھ االختالف -

  :أوجھ االستفادة من الدراسة -
  .ساھمت في إثراء الجانب النظري

  .دراسة في تحلیل البیاناتساھمت نتائج ھذه ال

  .ساھمت نتائج ھذه الدراسة في إثراء نتائج الدراسة الحالیة

  :الدراسة الخامسة -
ة" : محمود األبرش دى طالب الجامع ي ل وعي البیئ ة قاصدي , ال دراسة استكشافیة بجامع

  .20081-2007,"-ورقلة -مرباح

ي الفصل     اول الباحث ف كلة البحث األولتن د مش ةأ و ,تحدی ة  ھمی دافھاالدراس ى, وأھ  إل

اھیم د المف ب تحدی ا, جان ل  أم ي ظ ي ف وعي البیئ ث ال اول الباح د تن اني فق ل الث ي الفص ف

                                 
مذكرة مكملة , -ورقلة -دراسة استكشافیة بجامعة قاصدي مرباح - الوعي البیئي لدى طالب الجامعة, ألبرشمحمود ا  -  1

قسم العلوم , كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة, تخصص علم اجتماع البیئة, لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع
  .غیر منشورة. 2008-2007, -بسكرة -جامعة محمد خیضر, شعبة علم االجتماع, االجتماعیة
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ام أما, االتجاھات النظریة المفسرة لھ دھور واالھتم ین الت , الفصل الثالث فقد عنونھ بالبیئة ب

ب النظريھذا بالنسبة , وفي الفصل الرابع تناول خصائص الوسط الطالبي الجامعي , للجان

اإلجراءاتالجانب المیداني فقد جاء مشكال من فصلین فصل خاص  أما ة ب وفصل , المنھجی

  .خاص بنتائج الدراسة

  :إشكالیة الدراسة -
  .ماھي مظاھر الوعي البیئي لدى طلبة الجامعة الجزائریة؟ :التساؤل الرئیسي

  :األسئلة الفرعیة -
  .ادف إلى حمایتھا؟ھل سلوك الطالب الجامعي حیال البیئة ھ -

  

 .ھل الطالب الجامعي مطلع على قضایا البیئة؟ -

اد  إلى وقد تضمن كل تساؤل ثالثة مؤشرات تھدف ھ من خالل اعتم ة علی الفحص واإلجاب

  :وھي كاآلتي, ھذه المؤشرات في محاور االستمارة أثناء العمل المیداني الحقا

  :مؤشرات التساؤل الفرعي األول  -
  .جامعي بأخبار البیئة من خالل وسائل اإلعالمیھتم الطالب ال - 1

 .یھتم الطالب الجامعي بالنوادي والجمعیات التي تھتم باألنشطة البیئیة - 2

 .یشارك الطالب الجامعي في حمالت النظافة والتشجیر والوقایة - 3

  :مؤشرات التساؤل الفرعي الثاني -
 .المعرفة البیئیة للطالب عامل یساھم في تنمیة الوعي البیئي - 1

 .إن إلمام الطالب الجامعي بالمفاھیم البیئیة یعمل على تكوین الوعي البیئي - 2

 .التربیة البیئیة عامل ھام في الحفاظ على البیئة - 3

  :أھمیة البحث -
  :تتمثل أھمیة البحث فیما یلي

  .التعرف على الوعي البیئي في الوسط الطالبي الجامعي -

 .معرفة أھمیة الوعي البیئي في حمایة البیئة -

إذ ھو ملمح من حقل دراسة ھذا , یة موضوع الوعي البیئي في علم اجتماع البیئةأھم -

 .النشاط المعرفي
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  :أھداف البحث -
ف     ة تكش ة حقلی الل دراس ن خ امعي م ي الج ط الطالب ي الوس ي ف وعي البیئ استكشاف ال

ة ل المعاین ي تقب لوكیة الت ھ الس رف , تمظھرات وان التص ي أل ل ف یة تتمث اھد حس فھا مش بوص

ي علفردي و الجمعي حیال البیئة من خالل الا وامل المعرفیة ذات الطابع الثقافي والعلمي الت

ة ایا البیئ ھ قض رف ب ي یع كل وع ي ش امعي ف ب الج ا الطال ھ , یتمثلھ ا من رف انطالق ویتص

  .اتجاھھا

  
  
  :مجاالت الدراسة -
وي :المجال الجغرافي - ذي یحت ع  المجال الجغرافي في ھذا البحث ھو المكان ال ى مجتم عل

  .جامعة قاصدي مرباح بورقلة ,البحث

نھم :المجال البشري - ة البحث من بی ار عین ة , ھو مجموعة األفراد الذین تخت وتتكون عین

  .2008-2007البحث من فئة الطلبة بجامعة ورقلة للموسم الجامعي 

  .2008-2007تمثل الجانب في الموسم الجامعي  :المجال الزمني -

  :عینة البحث -
رة , مثلت عینة ھذا البحث في العینة العرضیةت ون فك ذین یتقبل ة ال حیث اختار الباحث الطلب

  .طالب 100وقد بلغت . والتعاون معھ, البحث

  :منھج الدراسة -
  .استعان الباحث في دراستھ ھذه بالمنھج الوصفي التحلیلي

ث قسمھا إل ي استخدمھا الباحث أیضا؛ االستمارة حی , ى ستة محاورومن بین األدوات الت

, ثالثة محاور األولى كانت خاصة بالتساؤل الفرعي األول الذي أشرنا لھ في إشكالیة البحث

  :وقد جاءت على النحو التالي

  .یتعلق باھتمام الطالب الجامعي بوسائل اإلعالم: المحور األول

  .تم بالبیئةیتعلق بمدى اھتمام الطالب الجامعي بالجمعیات والنوادي التي تھ: المحور الثاني

ي تخدم : المحور الثالث ة الت یتعلق بالمشاركة الفعالة للطالب الجامعي في الحمالت التطوعی

  .البیئة كالنظافة والتشجیر والوقایة
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اني ي إشكالیة البحث أما المحاور الخاصة بالتساؤل الفرعي الث ھ ف ذي أشرنا ل ان , ال د ك فق

  :عددھا ثالثة جاءت على الشكل التالي

  .یتعلق بالمعرفة والثقافة البیئیة عموما: ألولالمحور ا

  .یتعلق بالمفاھیم البیئیة: المحور الثاني

  .یتعلق بالتربیة البیئیة: المحور الثالث

  
  
  :نتائج الدراسة -
ة    ول البیئ ة ح ارف عام ك مع امعي یمل ب الج ث أن الطال دى الباح ح ل ب , اتض ى جان إل

ردالمیة التي تربى تصوره الثقافي الذي ینبع من العقیدة اإلس ا الف ھ ( علیھ ة بین ة والمحب األلف

ة, )وبین البیئة ى سلوكھ االیجابي اتجاه البیئ ر , والذي انعكس عل ت یفتق ي نفس الوق ھ ف لكن

ة ي البیئ د , للمعرفة العلمیة التي تمكنھ من التعامل مع كل القضایا والمشكالت المستجدة ف وق

  .البیئیةظھر ھذا جلیا في عدم تمكنھ من المفاھیم 

  :نقد عام للدراسة -
ار الموضوع لھذه الدراسةیوجھ  أنیمكن  إن ما  ررات اختی اب مب د ھو غی ھعنو ,من نق  نت

ذا الفصل , ال یعكس مضمونھ بنتائج الدراسة فصل السادسلل ي ھ م فالباحث ف  إلى یتطرقل

  ,نتائجوكذا استخالص ال ,عرض وتحلیل البیانات إلىتطرق فیھ  وإنما, النتائج فقط عرض

ى باإلضافة  م أن إل ث ل انب الباح ین الج ربط ب داني ینی ري والمی ب , النظ ق بجان ا یتعل وفیم

ل وال  بإعادةفي الجداول فان الباحث قام  تحلیل المعطیات المدرجة ات دون تحلی ة البیان كتاب

ا ,رس المحتویات وفھرس الجداولكما فصل الباحث بین فھ, تفسیر م یستخدم الباحث  كم ل

  .ستھ الدراسات السابقةفي درا

اق - ھ االتف ي  :أوج ابقة ف ة الس ع الدراس ة م ة الحالی ق الدراس تخدامھاتتف نھج اس نفس الم ( ل

  .االستمارة كأداة أساسیة لجمع البیانات, )المنھج الوصفي التحلیلي

  .ومجتمع البحث, تختلف الدراستان في مجاالت الدراسة: أوجھ االختالف -

  :راسةالدأوجھ االستفادة من  -
  .إثراء الجانب النظري -
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  .المساھمة في اختیار المنھج المتبع -

  .المساھمة في تحلیل البیانات -

  .  ساھمت نتائج الدراسات السابقة في تدعیم نتائج الدراسة الحالیة -

  


