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  :مجاالت الدراسة :1
  :المجال المكاني -1-1

  :لمحة تاریخیة عن مدینة بسكرة - 1-1- 1
لمدینة بسكرة ظلت عبر الزمان موضع خالف بین المؤرخین الذین  الحقیقیةإن التسمیة      

ة ذه المدین ب, زاروا ھ نھم واألجان رب م ة  .الع ن كلم در م مھا ینح رى أن اس ن ی نھم م فم

بأن تكون حلقة ألن موقعھا الجغرافي أھلھا  ؛محطة تجاریة والتي تعني ؛"فیسیرة "رومانیة

خرون أن اسم ویرى مفكرون آ, للتجار الوافدین إلیھا من الشمال والجنوب إستراتیجیةالتقاء 

رة "سكرة "بسكرة ینحدر من كلمة ا بكث ور الموجودة بھ ى حالوة وغزارة التم و , نسبة إل

رى مؤرخون آخرون أن التسمیة , "وردقلت ن "المعروفة على المستوى الدولي باسم ا ی كم

ة ؛"ادبیسران" الحقیقیة لمدینة بسكرة ھي  ة رومانی ع  وھي كلم ى المنب ة والمنسوبة إل قدیم

  .كلم7المعدني حمام الصالحین حالیا الذي یبعد عن المدینة ب

ة   اریخ منطق ر العصور بت ى بسكرة مرتبطة عب بین ھذه التسمیة وغیرھا من التسمیات تبق

  .یبان التي تمتد شرقا إلى شط ملغیغ وغربا إلى وادي جدي إلى غایة طولقةالز

افع الفھري" الفاتح العربي الكبیر في القرن السابع للمیالد مر بھا  ن ن ة ب د  "سیدي عقب بع

  .أن أسس مدینة القیروان بتونس ووصل إلى غایة مدینة طنجة بالمغرب

م في ضواحي مدینة 683تیل ھذا البطل سنة وبعد عشرون سنة من الجھاد في سبیل هللا اغ  

  .مدینة سیدي عقبة أین یوجد ضریحھ الطاھر بمسجدھا, اسمھبسكرة بالواحة التي تحمل 

, ومنطقة الزیبان كلھا ,وفي بدایة القرن العاشر للمیالد غزى ملوك بني حماد مدینة بسكرة  

رات و أمالك السكا ثم تالھم ى خی ذین استولوا عل د , نالھاللیون ال ا بع ذین استنجدوا فیم ال

  .للمیالد 12بالموحدین في مراكش وذلك في القرن 

رن   ي الق ارة  14ف ونس ت ن ت یین م یطرة الحفص ت س كرة تح ة بس ت مدین یالد ظل للم

الغزو , الحمایة العثمانیة التي حدثت بعدھا الواقعة الكبرى, من فاس تارة أخرىینیین والمار

  م وشیدوا بھا حامیة لھم 1844مدینة بسكرة سنة  الذي اجتاحاالمبریالي الفرنسي 

  



  الدراسة المیدانیة:............................................................الفصل الخامس

 117

ان" ان جرم ة س ادة ؛ "قلع ولي بقی احھم البط واطنین وكف مود الم ن ص د " لك اج محم الح
ة , خلیفة األمیر عبد القادر "العقبي الصغیر ذه المقاوم ة واستمرت ھ قضى على ھذه الحامی

 أحمد باي" أخرى ضد على عدة جبھات حیث تصدت للفرنسیین وعمیلھم بن قانة ومن جھة

ة  ,"قسنطینة ى غای ین إل رد ضد المحتل اد واالنتفاضات والتم ال الجھ ذا استمرت أعم وھك

ة ورة الزعاطش نة  ث ادة 1949س ان"م بقی ھر  "بوزی بعة أش دة س ارك م لت المع ث تواص حی

دین ن المجاھ د م دھا والعدی وت قائ ت بم ة , وانتھ ن عزیم ل م م یقل ورة ل ذه الث ل ھ ن فش لك

دین  تمراریة  األبطالالمجاھ ى االس تدمار الفرنسيعل د االحتالل واالس اح ض ث , والكف حی

   .1م بطولقة1879سنة " ثورة العمري" وقعت انتفاضة موالیة وھي

  :لمحة جغرافیة عن میدان الدراسة -1-1-2
ا      وب؛ بفضل موقعھ تعتبر والیة بسكرة ھمزة وصل بین الشرق والغرب والشمال والجن

یحدھا من الشمال والیة باتنة ومن الشمال الشرقي , یة الشرقیة من الجزائرجھة الجنوبفي ال

لة ة خنش یلة, والی ة المس ي والی مال الغرب ن الش ن , م ة وم ة الجلف ي والی وب الغرب ن الجن م

ع كلم 21509.80تبلغ مساحتھا . الجنوب والیة الوادي در عدد سكانھا  مرب  758.401ویق

  .2دائرة إداریة 12بلدیة موزعة على  33وتضم , نسمة

  :الطبیعة المناخیة لمدینة بسكرة -1-1-3
اع: یتمیز مناخ بسكرة بعدة خصائص وھي ة ب  ارتف ر 120المنطق ى مستوى سطح  مت عل

ا م ,للبالدالبحر إضافة إلى وقوعھا بالجنوب الشرقي  دى الحراري بھ این الم ى تب ا أدى إل م

  .3بارد وجاف وصیف حار وجافبین اللیل والنھار فیسودھا مناخ شبھ جاف ذو شتاء 

  :النمو الدیمغرافي لسكان مدینة بسكرة -1-1-4
كان دى س م یتع كرة ل ة بس نة  4000 مدین اكن س د, 1845س وا تزای كان عرف ؤالء الس  اھ

  ساكن أصلي وكان  7000 حوالي ھاوقد وصل عدد سكان, تدریجي مع القدوم االستعماري

  

  .1954ة سكري سنع 1000ساكن أوروبي و11000و, 1893ذلك سنة 

                                 
 .2-1ص  -ص, دت, - بسكرة - المطبعة الصحراویة, بسكرة عروس الزیبان, سیاحة بسكرةالدیوان المحلي لل   - 1
  .4ص , 2008 ,الجزائر, بسكرة, المطبعة الصحراویة, بسكرة السحر المثمر, والیة بسكرة -الدیوان المحلي للسیاحة  - 2
 .3ص  , دت, -بسكرة -المطبعة الصحراویة, بسكرة بوابة الصحراء, الخریطة السیاحیة - 3
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ا یوضحھ الجدول , بعد االستقالل تزایدا دیمغرافیا ملحوظا وقد عرفت مدینة بسكرة وھذا م

  :الموالي

  .2008-1966من  تطور سكان مدینة بسكرةیبین ) 02(جدول رقم

  عدد سكان مدینة بسكرة  ةـــــــسنــال

1966  59258  

1977  87200  

1987  129611  

1993  163207  

1998  171908  

2003  199768  

2008  205608  

   

ة بسكرة حسب  .1فھذا النمو السكاني یعد منتظما على مدار كل عشریة غ سكان مدین د بل وق

  .2ساكن 205608حوالي  2008السكان سنة  إحصائیات

  :المجال الزمني للدراسة -1-2
ى في العمل ھذاقد تم انجاز    ة األول ت المرحل ث تمثل ر مرحلتین؛ حی ع  بشكل عام عب جم

ة وع الدراس ق بموض ري المتعل ب النظ ة للجان ادة العلمی ن , الم ة م ذه المرحل دت ھ د امت وق

  على  االستمارةعرضت  26/10/2009فبتاریخ  ,2009أكتوبر  إلى غایة 2008نوفمبر

  

  

  

                                 
مذكرة , مدینة بسكرة: المجاالت الخضراء مابین نصوص التقنین العمرانیة وتنفیذھا حالة الدراسة, غانمي فاتن  - 1

كلیة , العمارة والسكن في المناطق الجافة وشبھ الجافة: تخرج لنیل شھادة الماجستیر في الھندسة المعماریة تخصص
 -111ص  -ص ,غیر منشورة ,2007,  جامعة محمد خیضر بسكرة, یةالھندسة وعلوم المھندس قسم الھندسة المعمار

113      . 
 . 2008إحصائیات  ,التعداد الخامس للسكن والسكان ,التخطیط والتھیئة العمرانیةمدیریة  - 2
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م  شعبتي؛بعدھا تم عرضھا على مجموعة من أساتذة , األستاذ المشرف اع وعل م االجتم عل

  :حیث غیر 1جتماعیةبقسم العلوم اال النفس

  :من الصیاغة) 13(األستاذ األول السؤال رقم -* 

  .ھل تملك سیارة؟

  نعم       ال

  .إذا كان الجواب بنعم؛ أین تنظفھا عادة؟ -

  أمام المنزل  في محطة الغسیل     

  :إلى الصیاغة الموالیة

  .إذا كنت مالك سیارة ھل تقوم بغسلھا بالماء أمام منزلك؟

  انا         نادرا         أبداأحی    دائما  

  :من الصیاغة) 15(أما األستاذ الثاني فقد غیر السؤال رقم -*

  .ھل تترك الماء یسیل من الحنفیة دون توقف أثناء تنظیفك ألسنانك؟

  :إلى الصیاغة الموالیة

  .ھل تقلل من استعمال الماء أثناء دخولك الحمام؟

  :لذي كانت صیاغتھ على النحو التاليا السؤال حذفالثالث فقد  األستاذأما  -*

  .ھل سبق لك أن شاركت في حمالت تطوعیة لنظافة أحیاء أخرى؟

  نعم          ال

  .إذا كان الجواب بنعم؛ كیف تكون مساھمتك؟

  .سؤال بدیھي ھو) 08(أما األستاذ الرابع فقد أشار إلى أن السؤال رقم -*

  :صیاغتھ كالتالي وقد كانت

     أفراد عائلتك بضرورة ترشید استھالك الماء؟ ھل تتدخل قصد تذكیر

ر        ذه األخی رت ھ ث م داني؛ حی ب المی رف بالجان ا یع ت فیم ة فتمثل ة الثانی ا المرحل أم

  :بمرحلتین ھما

  
  :المرحلة اإلستطالعیة: المرحلة األولى

                                 
 . 02أنظر الملحق رقم  - 1
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ة زیارة المجلس البلدي لوال تم من خاللھا, وقد استغرقت ھذه المرحلة أكثر من أسبوعین   ی

رع , مدیریة السیاحة, مدیریة البیئة, بسكرة ة و ف كما تم في ھذه الفترة زیارة مصلحة النظاف

؛ حیث مدتنا كل ھذه المصالح الخ... مركز األرشیف, محافظة الغابات, المساحات الخضراء

ع , وأحیائھا, سكانھا, معلومات حول مدینة بسكرةوالھیئات ب مما یسر لنا عملیة اختیار مجتم

ابحث ارة للدراسة, ن اء المخت ارة األحی ا بزی دھا قمن ا بع جیل مالحظاتن ة تس وین  ,بغی ذا تك وك

ة  ة النھائی ى المرحل ال إل ا االنتق عالقات مع بعض سكان ھذه األحیاء من أجل أن ییسروا لن

  .تمامھا في أحسن صورھاإو

   :المرحلة النھائیة: الثانیةالمرحلة 
تغرقت      د اس ة وق ذه المرحل ر مھ ھر أكث اریخ ن ش ن ت ة  30/01/2010م ى غای إل

د, 12/03/2010 ي آن واح تمارات ف ع االس ع وجم م توزی رة ت ذه الفت ي ھ ذلك , ف م ك ا ت كم

  .ودلیل المالحظة, تطبیق دلیل المقابلة
  :المنھج واألدوات المنھجیة المستخدمة في الدراسة: 1-2-1

 :منھج الدراسة -1- 2-1- 1

یة من أدوات لجمع المعلومات المتمثلة في إلى جانب ما اعتمدت علیھ الدراسة النظر    

ع نھج , المراج ى الم ة عل وع الدراس ع موض یا م ة تماش ة المیدانی دت الدراس د اعتم فق

ھا ق أغراض ى تحقی ادف إل ب والھ و, المناس ي أال وھ في التحلیل نھج الوص ذي , الم وال

ا :"یعرف بأنھ ا وكیفی ع , طریقة لوصف الظاھرة وتصویرھا كمی ق جم ك عن طری وذل

ثا وع البح كلة موض ن المش ة ع ات المیدانی ة والبیان ات النظری نیفھا , لمعلوم م تص ث

  .1"وتحلیلھا والوصول إلى النتیجة

   

  

  

نھ و تخدامنا للم في  جباس ذهالوص تنا ھ ي دراس د ف ت فق ة ھأبرز أدواتب اعناس , كالمقابل

تفریغھا في و, والتي بفضلھا تم جمع المعلومات والبیانات الالزمة, المالحظة واالستمارة

                                 
ص , 2007, الجزائر, ین ملیلةع, دار الهدى, مناهج و أدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعیة, رشید زرواتي - 1

86.  
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ى استنتاجھا , بعدھا قمنا بتحلیلھا وتفسیرھا, جداول ي خلصنا إل ائج الت م النت ثم وضع أھ

  .من ھذه الدراسة

 :أدوات جمع البیانات -2- 2-1- 1

ع , ھي تلك األدوات المختلفةإن أدوات جمع البیانات      ي جم التي یستخدمھا الباحث ف

  .1امھ لمنھج معین أو أكثرضمن استخد, المعلومات والبیانات المستھدفة من البحث

  :المقابلةدلیل  -1-2-1-2-1
ة    ةالمقابل ف مواجھ ي موق ین ف ین شخص تم ب ي ی ل لفظ ي تفاع اول  ؛ھ ث یح حی

ة  ائم بالمقابل و الق دھما وھ ات  أنأح ض المعلوم تثیر بع دى  أویس رات ل التغیی

  .2والتي تدور حول آرائھ ومعتقداتھ, المبحوث

 األسئلةعلى مجموعة من  ىاحتو ھذه دراستناناه في ودلیل المقابلة الذي استخدم   

ا  التي البنود أو دادھاقمن ع  ,بإع ة م ا المقابل د أجرین اء  06وق راد من سكان األحی أف

ة  إلى باإلضافة, أثناء توزیعنا لالستمارة التي جرت بھا الدراسة تطبیقنا لدلیل المقابل

ة بسكرة بعض مع ةمسؤو, المسؤولین؛ كمدیر البیئة لوالی ال النظاف , ل مصلحة عم

رع المساحات الخضراء ة, مسؤول ف ة العمرانی ب التھیئ ع , مسؤول مكت ة م ومقابل

  .3بعض رؤساء الجمعیات

د ر وق ة م ل المقابل ق دلی ن  تطبی ى م ة األول رحلتین؛ المرحل ى م / 24 -17عل

ل , 12/03/2010 -01من  أما المرحلة الثانیة فقد امتدت ,01/2010 دأ وقب ي الب ف

ة, سئلة التي تشغلناطرح األ ذا من , تحدثنا مع األفراد المبحوثین عن أمور عام وھ

  .وشرح موضوعنا لھم أكثر, أجل كسب ثقتھم بالدرجة األولى

   
    :المالحظة دلیل  -1-2-1-2-2

ع المعلومات  ي , تعتبر المالحظة من أھم وسائل جم ات الت ع المعلوم ي جم د ف وھي تفی

اءتتصل بسلوك األفراد في المواق ا دون عن ا , ف المختلفة بحیث یمكن مالحظتھ ا أنھ كم

                                 
الساحة , دیوان المطبوعات الجامعیة, 2الطبعة, مناھج البحث العلمي في  علوم اإلعالم واالتصال, أحمد بن مرسلي - 1

  . 202ص  , 2005, الجزائر-بن عكنون -المركزیة
, األردن, عمان, دار وائل, 3ط , یةأسالیب البحث العلمي في العلوم االجتماعیة واإلنسان, وآخرون, فوزي غرایبیة - 2

  .61ص , 2002
  .03 رقم, ملحق, أنظر دلیل المقابلة - 3
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ة للبحث ا المبحوث نوعا من المقاوم دي فیھ  ,تفید في جمع البیانات في األحوال التي یب

ع الدراسات  ي جمی ة المالحظة أن الباحث یستطیع أن یستخدمھا ف ي أھمی د ف ا یزی ومم

  .1سواء البحوث الوصفیة أو الكشفیة أو التجریبیة

الدلیل الذي یتضمن النقاط والمواضیع :" استنا ھذه استخدمنا دلیل المالحظة؛ وھووفي در  

ل , المختلفة المتوقع مالحظتھا من طرف الباحث ك قب ھ؛ وذل حیث یوجھ من خاللھ مالحظات

مواضیع محددة بغیة تدعیم  وفي ھذا السیاق ركز دلیل المالحظة على ,2".نزولھ إلى المیدان

 .3بحثما جاء في استمارة ال

  :االستمارة -1-2-1-2-3
رات     ة مؤش ي مجموع ن , ھ ة ع وع الدراس اد موض اف أبع ا اكتش ن طریقھ ن ع یمك

ي ق االستقصاء التجریب اس, طری ة محددة من الن ى جماع داني عل راء بحث می , أي إج

وث ث والمبح ین الباح یة ب ال الرئیس یلة االتص ي وس ن , وھ ة م ى مجموع وي عل وتحت

  .4لتي نرید معلومات عنھا من المبحوثاألسئلة تخص القضایا ا
   :كما یلي, سؤاال 22قد تضمنت االستمارة أربعة محاور رئیسیة؛ حیث بلغ عدد األسئلة و   

سكان األحیاء التي جرت بھا لأسئلة متعلقة بالبیانات الشخصیة  4تضمن : المحور األول

  .الدراسة المیدانیة

  
  

م أسئلة خاصة بنظاف 4تضمن : المحور الثاني ى السؤال  5ة األحیاء؛ من السؤال رق إل

   .9رقم 

ل السكان؛ :المحور الثالث  6 تضمن ھذا المحور والمتعلق بترشید استھالك الماء من قب

  .15إلى السؤال رقم  10من السؤال رقم , أسئلة

                                 
 -469 ص - ص, 1982, مصر, القاهرة, مكتبة وهبة, 3ط , أصول البحث االجتماعي, عبد الباسط محمد حسن- 1

470. 
, 1999, الجزائر, نتوري قسنطینةمنشورات جامعة م, األسس المنهجیة في العلوم االجتماعیة, وآخرون ,فضیل دلیو - 2

 .188ص 
 .04رقم , ملحق, أنظر دلیل المالحظة - 3
 . 282  ص, 2004, الجزائر, عین ملیلة, دار الھدى, منھجیة العلوم االجتماعیة, حسان الجیالني, بلقاسم سالطنیة -4
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ق بالمساحات الخضراء :المحور الرابع من , أسئلة 7, وقد تضمن ھذا المحور والمتعل

   .22إلى السؤال رقم  16السؤال رقم 
  :عینة الدراسة -1-3

ین ث مع ع بح ر مجتم ن عناص ة م ة فرعی ة مجموع ر العین ة  ,1تعتب ي بدای رف  األم

ت  ,تحصلنا من بلدیة بسكرة على عدد أحیاء مدینة بسكرة ي كان ابین  45والت ا م حی

ماة  اء مس میةأحی ة رس میة, بطریق ر رس رى غی ا , وأخ ذنا منھ ة  5أخ اء بطریق أحی

  .%11نسبةفتحصلنا على  ,عشوائیة

  .من عدد المساكن المشغولة, %5ومن كل حي من األحیاء الخمسة أخذنا نسبة 

 :حي فرحات - 1
100

714*5
36.  

 :حي المجاھدین - 2
100

634*5
32. 

 :مسكن 726حي -3
100
1260*5

63.  

: مسكن 500حي  -4
100

319*5
16.  

: حي الفجر -5
100

506*5
25.  

تمارات ا لالس د توزیعن ة , وعن لوب العین ا بأس یةوزعناھ ذه العرض ي ھ ث تعن ؛ حی

  .2سحب عینة من مجتمع البحث حسبما یلیق بالباحث األخیرة

  
 :خصائص عینة الدراسة  -3-1-1

مة وھي كلمة إلى قضیة مھبدایة  اإلشارةقبل الحدیث عن خصائص عینة بحثنا؛ یمكن       

ة ي أي مدین ق للحي السكني ف ف دقی اییر  ؛الحي؛ فمن الصعب أن نجد تعری الختالف المع

ع ا المجتم ود علیھ ة تع دات عرفی اھي تحدی در م ف بق رة للتعری أخوذة والمعتب اھیم الم  ,والمف

  :مایلي في الكثیر من األحیان إلىوضع تعریف محدد ودقیق لكلمة الحي وترجع صعوبة 

                                 
إشراف , بوزید صحراوي: جمةتر , منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة تدریبات علمیة, موریس أنجرس  - 1

 .301 ص, 2004, الجزائر, دار القصبة, مصطفى ماضي: ومراجعة
 .311ص , المرجع السابق - 2
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ة  - 1 وع ملكی ةتن الكي األرض  ,األرض الخاصة والعام ذ أسماء م اء تأخ بعض األحی ف

ة ( في شكل تجزیئات أرضیة فوضویة أكثر منھا مرخصة) البائعین( األصلیین مقنن

  ).أو رخصة التجزئة

ذا ھو , بعض التعریفات للحي تأخذ معیار امتدادات الشوارع الرئیسیة - 2 أو األنھج وھ

 .التعریف األكثر إعتمادا

ات أو بعض األحیا - 3 ةكء تعرف كتجزیئ ة من طرف الدول زات جماعی ر , تجھی ویظھ

ا, ھذا في أحیاء التحصیصات أو التعاونیات , والتجزیئات والمشاریع السكنیة عموم

 :حیث تأخذ أسماء تلك التعاونیات والمشاریع

 .اسم صاحب المشروع؛ مثل حي بلعیاط راجع إلى اسم مقاول *       

اء  *        ض األحی ماء ذتأخبع ي  أس ل؛ ح اكن مث دد المس ماة بع اریع المس       500المش

  .مسكن

  .أسماء التعاونیات أو التجزیئات مثل؛ حي بن عمارة تأخذبعض األحیاء  *       

اء داخل  ع األحی ي تموق داخل ف اك ت ة أال وھي؛ أن ھن ى نقطة جوھری كما یمكن اإلشارة إل

ة كرة( المدین ة بس باب) مدین ا أع لألس ق , الهالمصرح بھ ف دقی ا بتعری رق بینھ اد نف وال نك

  .وحصر مجال فراغي عمراني اجتماعي

  

  

  

  

أو كل حي , أما بالنسبة لحدود األحیاء, فالتعریفات الحالیة ھي تعریفات تقریبیة أولیة نسبیة

ام للسكن والسكان سنة  داد الع الي للتع داد ( 2008فقد تمت على أساس المخطط االجم التع

  .1لشوارعوأسماء ا, )الخامس

  :لمحة على األحیاء التي جرت بھا الدراسة  -1-3-2

  ):الضلعة سابقا( حي فرحات: أوال

                                 
  .10:30/ 9:30: على الساعة,  2010/ 01/ 17: بتاریخ, مقابلة مع مسؤول من مكتب التھیئة والتعمیر - 1
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ة     ة المؤقت احة الحكوم مالیة مس ة الش ن الجھ ده م بتمبر  19یح اب , 1959س وشارع حط

د, محمد ار, ومن الشرق شارع نصري محم وب شارع بوستة مخت ومن شارع , من الجن

  .  سعید في الجنوب الغربي وشارع خوالد, مراكشي بوبكر

یج ف تلط أو نس یج مخ دیالي ذو نس دیم كولن ي ق ي ح ا؛ ھ ات حالی ي فرح ابقا أو ح لعة س الض

ة , وھي عبارة عن تحصیص ألحد المعمرین سابقا, وشوارع متعامدة, شطرنجي ذات تجزئ

اء من الطوب, )رخصة البناء( مقننة ي , نمط البن اء أفق ب أن نمط البن ى جان ي إل بف  ,الغال

  .الناشطة بھ موحد الطالء للواجھات بفضل الجمعیة

دة -     ھ معب جرة, طرق فتھ مش ف, وأرص ھداء, نظی ماء الش ماة بأس ا مس وارعھ كلھ ھ, ش  ب

  .مجمع سكني 16حوالي 

ایعرف بالضلعة - ذي یوجد بحي فرحات أو م ل ال ع , الجب ي كموق الي بیئ ھ دور جم ل

 .جغرافي

ابقا - رف س ا تع راھیم؛ ھي م دان ب ة زی ة  حدیق وربغاب ت  دیف رین وق د المعم و أح وھ

ة ورة الزراعی أمیم الث ور, االحتالل الفرنسي بالجزائر قبل ت ا طی ان بھ واآلن ھي , ك

 .منتزه عمومي

ل سابقا - ة ھي الساحة الرئیسیة؛ أي محطة النق ت تعرف  (ساحة الحكومة المؤقت كان

 .نابضة بالحیویة وھي, )معالجة السكان العربلبیرو عرب ب

 .شرق من الحي توجد فیالت إلى غایة طریق الزابو إلى ال -

  

 

اء مسجد - ا مشروع بن ق منھ ھ عدة مراف ل ( ھذا الحي ب بجوار شكري سرحان مقاب

 ).حدیقة زیدان براھیم

 .وإلى الجنوب الغربي من الحي توجد الجمعیة الخلدونیة للموسیقى -

الحي م, بھ نزل للشرطة تابع لألمن الحضري الخاص بالعزاب - ان ب ا ك ر لألمن كم ق

وھذا الحي یقع في الطریق المؤدي إلى , الحضري الخامس سابقا مقابل جبل الضلعة

 .1ثانویة العربي بن لمھیدي

                                 
  .10:30/ 9:30: على الساعة,  2010/ 01/ 17: بتاریخ, مقابلة مع مسؤول من مكتب التھیئة والتعمیر - 1
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  :1إحصائیا) الضلعة سابقا( خصائص حي فرحات یبین) 04(جدول رقم

  المقاطعة  الحي
دد  ع
  البنایات

دد   عدد المساكن ع
  األسر

  عدد السكان

  المجموع  اإلناث  الذكور  موعالمج  المھني  الشاغر  المشغول

ي  ح
  فرحات

13  170  149  28  11  188  171  527  552  1079  

14  158  149  13  01  163  175  488  460  948  

15  177  156  30  09  195  113  507  510  1017  

16  201  131  65  14  210  130  346  358  704  

17  206  129  61  23  213  151  372  370  742  

  4490  2250  2240  740  969  58  197  714  912  05  المجموع

  

  : مسكن 726حي : ثانیا
بھ مرافق متعددة , بناءا على دراسة ومخطط عمراني إنشاؤهتم , یقع في المنطقة الغربیة    

رات , ومجمع متعدد الخدمات, سوق الفالح سابقا, كالبرید ھ  "یحي صدیق بن"تتخللھ مم ل

للتواجد  األولىوھو یمثل النواة , نوافذطابع یتالءم مع المناخ الصحراوي في شكل فتحات و

  معدل استغالل المسكن, وھو ملك للدولة, العمراني بالنسبة للمنطقة الغربیة

  

  

  

ي حدود  ؛ أيبھذا الحي  ى  4ف راد 5إل انوني ال , )حجم استغالل المسكن tol(أف د الق والح

  .2أفراد بالمسكن 7 قیفو

  :3اإحصائی مسكن 726یبین خصائص حي ) 05(جدول رقم

  المقاطعة  الحي
دد  ع
  البنایات

دد   عدد المساكن ع
  األسر

  عدد السكان

  المجموع  اإلناث  الذكور  المجموع  المھني  الشاغر  المشغول

                                 
  .2008إحصائیات , التعداد الخامس للسكن والسكان, مدیریة العمران والتخطیط  - 1
 .10:30/ 9:30: على الساعة,  2010 /01/ 17: بتاریخ, مقابلة مع مسؤول من مكتب التھیئة والتعمیر  - 2
 . 2008إحصائیات  ,الخامس للسكن والسكانالتعداد  ,التخطیط والتھیئة العمرانیةمدیریة   - 3
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  1059  533  526  195  274  07  72  195  034  063  726حي 

064  027  189  29  01  219  200  533  510  1043  

065  027  219  79  01  299  219  616  599  1215  

066  037  239  50  00  289  239  645  697  1342  

067  030  180  250  05  237  183  445  466  921  

068  089  238  170  10  418  242  658  860  1518  

  7098  3665  3423  1278  1736  24  650  1260  0244  06  المجموع

  
  :حي المجاھدین: ثالثا

ة  -ھو حي بلدي      ي درست الطبیع اوقامت , األرضیةالبلدیة ھي الت ي , -بتوزیعھ ع ف یق

ذو طبیعة , وأبناء الشھداء, وھو حي وضع خصیصا للمجاھدین, منطقة بني مرة من الشمال

وھي من , بنایاتھ فردیة مرخصة ومخططة, وھو حي حدیث النشأة, غیر مستویة دیمغرافیا

ق خاص اوت  20على طول نھج  فضاءاتبھ , النوع المتوسط من ناحیة العصرنة ھ مرف ب

  .1ضمان لغیر األجراءالباإلضافة إلى مجمع صحي ومركز , لمجاھدینباستراحة ا

  

  

  

  :2یبین خصائص حي المجاھدین إحصائیا )06(جدول رقم

  المقاطعة  الحي
دد  ع
  البنایات

دد   عدد المساكن ع
  األسر

  عدد السكان

  المجموع  اإلناث  الذكور  المجموع  المھني  الشاغر  المشغول

ي  ح
  المجاھدین

06  208  127  79  02  208  148  432  414  846  

07  158  126  32  00  158  891  157  434  591  

08  131  125  13  02  40  185  490  475  965  

09  134  114  13  05  134  171  564  528  1092  

                                 
 .16:45/ 14:00: على الساعة,  2010/ 01/ 24: بتاریخ, مقابلة مع مسؤول من مكتب التھیئة والتعمیر  - 1
 . 2008إحصائیات , التعداد الخامس للسكن واإلسكان, مدیریة التخطیط والتھیئة العمرانیة - 2
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10  168  142  30  03  175  160  494  470  964  

  4458  2321  2137  1555  715  12  167  634  799  05  المجموع

  

  :مسكن500حي : رابعا
اانشأ  سكنيحي     ة وموظفیھ ر , أساسا لمستعملي الجامع ھ مق ان ب ةوك ة أو  اإلقام الجامعی

وطني , اإلدارة ق ال داد الطری ى امت ع عل ة 31یق ة الجنوبی ة, بالعالی ھ الجامع ل ب , وتتص

دیثا, مستشفى بشیر بن ناصرو أة ح ھ فضاءات خضراء مھی ھ مساحات لالستعمال , تتخلل ل

  .نمط البناء فیھ متحد, الریاضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :إحصائیامسكن  500یبین خصائص حي  )07(جدول رقم

  المقاطعة  الحي
دد  ع
  البنایات

دد   عدد المساكن ع
  األسر

  عدد السكان

  المجموع  اإلناث  الذكور  المجموع  المھني  الشاغر  المشغول

  977  495  482  182  256  01  073  182  27  180  مسكن500

181  32  137  079  00  216  137  366  395  761  

  1738  890  848  319  472  01  152  319  59  02  المجموع

  

  :حي الفجر: خامسا
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دي     كني بل و حي س كنیة, ھ ریة الس رقیة الحض ة الش ع ضمن المنطق ن , یق ل م م ك ویض

دافوھو حي مسایر , - b.c.d -ئةتجز ر ألھ ر : التعمی ر حسب دفت ھ والتعمی مخطط التوجی

حیث تم البناء بھ بعد , وعدد الطوابق, لبناءشروطھ فیما یخص استعماالت الحصص ونمط ا

ة دى البلدی واطنین ل ن طرف الم اء م ص البن ي , استصدار رخ ھ شوارع شطرنجیة ف تتخلل

ي ج تحویض داخل ونھ ي -ال ة -خزام ھ الخارجی ى أطراف ي , عل ي الح ة ف ل حص احة ك مس

ین  راوح ب ع 300و  200تت ر مرب ة, مت دخالت عمرانی دة ت ي ع ذا الح رف ھ ات , ع وتھیئ

ن عثمان, ومرافق عمومیة, داخلیة ع , حیث نجد بھ على الخصوص مسجد حذیفة ب ھ مجم ب

ددة, صحي ب مساحات خضراء متع ى جان ة إل افي ومساحات , وفرع البلدی ز ثق أیضا مرك

د ربطھ , للعب ات بع د الطرق ي مجال تعبی وتھیئات الطرق تجري على قدم وساق خاصة ف

   .بكامل الشبكات

ي     ي ف ذا الح أتي ھ ای مالیة منھ ة الش ى الجھ ا إل ة عموم ي العالی ط ح ة , وس و ذو كثاف وھ

كان طة للس رى, متوس اء األخ ل باألحی مال , یتص اه الش تقبلیة اتج عات مس و توس د نح ویمت

   .1الشرقي للمدینة

  

  

  

  :2یبین خصائص حي الفجر إحصائیا )08(جدول رقم

  المقاطعة  الحي
دد  ع
  البنایات

دد   عدد المساكن ع
  األسر

  انعدد السك

  المجموع  اإلناث  الذكور  المجموع  المھني  الشاغر  المشغول

  1056  522  534  164  177  00  040  69  172  190  حي الفجر

191  160  60  059  06  185  130  460  440  900  

194  231  64  104  00  231  144  448  463  911  

196  153  80  017  01  177  179  608  576  1184  

                                 
 .16:45/ 14:00: على الساعة,  2010/ 01/ 24: بتاریخ, والتعمیر مقابلة مع مسؤول من مكتب التھیئة - 1
 . 2008إحصائیات  ,والسكانالتعداد الخامس للسكن  ,مدیریة التخطیط والتھیئة العمرانیة - 2
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197  36  92  072  00  256  184  469  500  969  

200  167  141  034  00  175  158  525  475  1000  

  6020  2976  3044  959  1201  07  326  506  919  06  المجموع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تحلیل وتفسیر البیانات واستخالص النتائج -2
  :تحلیل وتفسیر البیانات -2-1

  :خصائص العینة
  :)ة(یبین جنس المبحوث) 08(جدول رقم

  %  ك  البدائل

  45.34  78  ذكر
  54.65  94  أنثى

  100  172  المجموع
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  ):01(الشكل رقم 

  
  

یتضح من خالل الجدول المدون أعاله أن نسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور؛ حیث قدرت   

ذكوربینما قدرت نسبة  ، % 54.65ـ ب نسبة اإلناث ـ  ال ارق  ویرجع , % 45.34ب ذا الف ھ

ع  ى أن توزی دیرنا إل ي تق تماراتف ھ رب  االس د فی ذي ال نج ت ال ي الوق تم ف ان ی ھ ك معظم

ھ  تمارة لزوجت ئلة االس ى أس ة عل ى اإلجاب رة عل ازل رب األس ا یتن المنزل، وأحیان رة ب األس

و أحیانا أخرى یرجع السبب إلى أن جنس الباحثة من , بحجة أن لیس لدیھ وقت للتعامل معنا

  .جنس زوجتھ لذلك یفضل أن نتعامل مع زوجتھ بشكل مباشر

  

  

  :یبین المستوى التعلیمي للمبحوثین): 10(جدول رقم 

  %  ك  البدائل

  7.55  13  أمي

  10.46  18  ابتدائي

  26.74  46  متوسط

  35.46  61  ثانوي

  19.76  34  جامعي

  100  172  المجموع
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  : )02(الشكل رقم 

  
  

ان مھم     ع ك ي أي مجتم ة ف م مؤسسات التنشئة االجتماعی ین أحد أھ ا تعتبر األسرة من ب

د , عاداتھ وتقالید ولغتھ, تاریخھ, أدیانھاختلفت  ك حصة األس فاألسرة ھي المؤسسة التي تمل

ة یم النظاف ي غرس ق خ....والتشجیر, واالستھالك, ف ا  ؛ال ة أی ى البیئ من أجل المحافظة عل

  فصحة ھذه, ثقافیة, اقتصادیة, اجتماعیة, كانت ھذه البیئة؛ بمعنى سواء كانت بیئة طبیعیة

  

   

  

والمؤسسات التي یجب أن , من فراغ ؛ بل ھناك العدید من المصادر أتيیئات وغیرھا التالب

ر جزءا من  ي تعتب ات الت توجد وتتفاعل فیما بینھا تفاعال ایجابیا یضمن سالمة كل ھذه البیئ

ى , كل اسمھ البیئة والمجتمع ومن بین ھذه المصادر إلى جانب األسرة التي سبق اإلشارة إل

وسائل , أئمة المساجد, رجال التربیة, سبة للبیئة والمجتمع نذكر المثقفین واألدباءأھمیتھا بالن

ل , 1وكذا الجمعیات النسویة, الجمعیات البیئیة الثقافیة الریاضیة الطالبیة, اإلعالم ان ك فبإمك

ت مستویاتھم ا اختلف ع مھم راد المجتم ین أف ة ب ار , ھذه المصادر نشر الثقافة البیئی ى اعتب عل

م  ا أنھ ر علم ة األكث ةالفئ ق وثقاف ار تتواف اھج وأفك زودھم بمن الل ت ن خ ك م د ذل ؛ ویتجس

   .وتتماشى مع الثقافة البیئیة للمجتمع الذي ینبض بھذه المصادر المختلفة

                                 
  .131ص , مرجع سابق, فكر واإلبداعالرابطة الوالئیة لل  - 1
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ابقة ة الس د أشارت الدراس ة "وق الب الجامع دى ط ي ل وعي البیئ ى؛ "ال ي  إل یم ف دور التعل

ى ضرور:" تث أكدحی, لتوعیة البیئیةا ى عل یم حت رامج التعل ي ب ة ف ة البیئی ة إدراج التربی
ة  ة البیئ ي حمای نھم من المساھمة ف ي تمك ات الت یتمكن الطلبة من الحصول على المعلوم

  .1"والمحافظة علیھا

ع  ي المجتم ة ف ة البیئی ي نشر الثقاف ا ف ة؛ تكمن أھمیتھ د نقطة جوھری فالمستوى التعلیمي یع

ري ات, الحض ن المجتمع ره م ة فالنظ ؛وغی ن األنظم ره م وي وغی ةام الترب , االجتماعی

ع ة والمجتم ین البیئ ة ب یة العالق درج قض دما ت ادیة عن یة أو االقتص ا السیاس من برامجھ , ض

ي  ,وتولیھا األولویة الكاملة آخر ف ة بشكل أو ب ة البیئی فھذا بال شك سیساھم في ترسیخ الثقاف

  .من البیئة ال یتجزأ االذین یعدون جزء أذھان كافة أفراد المجتمع

ي    توى التعلیم ظ أن المس اله نالح دول أع ي الج ة ف ة المدون ب المئوی الل النس ن خ وم

ا المستوى المتوسط , %10.46ابتدائي بنسبة , %7.55للمبحوثین متمثل في أمي بنسبة  أم

أما المستوى الجامعي , %35.46أما الثانوي فقد قدرت نسبتھ ب, %26.74فقد قدر بنسبة 

  .%19.46ھ فقد كانت نسبت

    

  

  

, من خالل ھذه األرقام نجد أن أعلى نسبة مسجلة كانت لدى األفراد ذوي المستوى الثانوي 

 .ویمكن إرجاع ذلك إلى أن أغلب المتمدرسین ینتھي مشوارھم الدراسي في المرحلة الثانویة

  :األصل االجتماعي ألفراد العینة) 11(جدول رقم

  %  ك  البدائل

  80.23  138  مدینة

  19.76  34  ریف

  100  172  المجموع

  

  ):03(الشكل رقم 
                                 

  .110ص , مرجع سابق, محمود األبرش - 1



  الدراسة المیدانیة:............................................................الفصل الخامس

 134

   
  

دون أعاله أن نسبة     ذین  % 80.23نالحظ من خالل الجدول الم ل المبحوثین ال تمث

ة امتھم مدین ف؛ , أصل إق امتھم ری ان أصل إق ذین ك المبحوثین ال ة ب ة مقارن وھي نسبة عالی

ذین . %19.76 ـحیث قدرت نسبتھم ب األفراد ال دواف ي الری ول ةف القیم الریفی , ف وتشبعوا ب

ة , في المدینة ولدواعن األفراد الذین  متختلف أفكارھم وقیمھم وسلوكیاتھ فالتنشئة االجتماعی

ري ع الحض ي المجتم ة ف ئة االجتماعی ي التنش ت ھ ي  لیس ع الریف ي  المجتم رد ف ألن , للف

نعكس من خ ا ی ذا م ة وھ ل مختلف ل الظروف المحیطة بھذه العملیة لیست واحدة ب الل مجم

  .الناجمة عن الفرد حیثما كان تالتصرفات أو السلوكیا

  

  

  :نظافة األحیاء: المحور الثاني
 :یبین كیفیة تخلص المبحوث من القمامة المنزلیة) 12(جدول رقم 

  %  ك  البدائل

كیس 

بالستیكي 

كبیر 

  الحجم

108  62.79  

  33.72  58  مبعثرة

  3.48  06  أخرى
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  100  172  المجموع

  
تم یظھر      ھ ی من خالل الجدول المدون أعاله أن أعلى نسبة سجلت كانت باإلجابة على أن

بینما  %62.79التخلص من القمامة المنزلیة بوضعھا في كیس بالستیكي كبیر الحجم بنسبة 

ر بنسبة  ة بشكل مبعث ة المنزلی ا , % 33.72قدرت اإلجابة بأنھ یتم التخلص من القمام لتلیھ

  .%3.48اإلجابة بأخرى بنسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي كیس بالستیكي ) 13(جدول رقم ة بوضعھا ف ة المنزلی یبین تخلص المبحوث من القمام
  :كبیر الحجم

  %  ك  البدائل

  46.29  50  دائما

  30.55  33  أحیانا

  23.14  25  نادرا

  00  00  أبدا

  100  108  المجموع
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ذین یتخلصون من ق األفراد ال ي یوضح الجدول المدون أعاله والخاص ب ة ف اتھم المنزلی مام

م سجلت إجابتھم بنسبة             , كیس بالستیكي كبیر الحجم ذا السلوك بشكل دائ فالذین یقومون بھ

در درت ب, %46.29 ـب تق د ق ا فق ة بأحیان ا اإلجاب ا ,%30.55ـ أم ادرا ب تلیھ ة بن  ـاإلجاب

23.14%.  

ي الجدو    ذكر ف م ( لینإلى جانب ما أشارت إلیھ األرقام السالفة ال والجدول  12الجدول رق

ا  ؛)13رقم  ي مرحلتیھ ة ف اء دراستنا المیدانی اه أثن ذي الحظن أن الشيء ال ول ب ھ یمكن الق فإن

بأن سكان األحیاء یتخلصون من نفایاتھم المنزلیة بوضعھا أحیانا في , االستطالعیة والنھائیة

  .1ة كھربائیةأو بجانب أعمد, أمام منازلھم وأحیانا أخرى, أكیاس صغیرة الحجم

رة ت كبی واء كان ات س ا حاوی د بھ ي توج اء الت بة لألحی ا بالنس م, أم طة الحج إن , أو متوس ف

ا قفھا, البعض من سكانھا یرمون قماماتھم بجانبھ وق س ى , أو ف ا عل ا أخرى یرمونھ و أحیان

ة اء , 2بعد عدة أمتار من الحاوی ف األحی ذا المشھد یتكرر بمختل ذي یجعل من ھ والسبب ال

ي  اءالت ات الموضوعة باألحی ة الحاوی و قل ر؛ ھ ال ال الحص بیل المث ى س ا عل ذا , زرناھ وك

    كان وعدد وحجم الحاویات ؛ بمعنى أنھ ال یوجد تخطیط فیما یخص عدد السصغر حجمھا

  

ذا المنظر المشوه , حتى و إن كان موجود فھو غیر مطبق, الموضوعة ان ھ فلو طبق لما ك

  .المدینةلمنظر األحیاء وبالتالي منظر 

ھ یضفالمواطن الذي ال یجد حاویة یرمي بھا  ىطر قمامة منزل ي أي مكان إل :" 3وضعھا ف
یضطر سكانھ إلى التخلص من قمامتھم المنزلیة , توجد بھ حاویات كافیة ال إن الحي الذي

  .4"الخ...أو وضعھا فوق سطح الحاویة أو بجانبھا, بأي طریقة؛ كرمیھا في أي مكان
دة كما ترجع األ    سباب المؤدیة إلى ظھور ظاھرة تراكم القمامة المنزلیة ببعض األحیاء لم

ة :" مصلحة النظافة مسؤولأو أكثر ؛ إلى ما أدلى بھ , یومین, یوم إن أغلب األسباب المؤدی

ة ة المنزلی راج القمام د إخ كان لمواعی ض الس رام بع دم احت اھرة؛ ع ذه الظ ور ھ ى ظھ , إل

ك إلى جانب صعوب, وعطب الشاحنات ة مرور الشاحنة بالحي عندما تكون ھناك أمطار وذل

                                 
 .06قم ر  ,أنظر الملحق - 1
 .06 رقم ,أنظر الملحق - 2
 .06 رقم , أنظر الملحق  - 3
 .11:00 -10:30: على الساعة,2010 - 03 -08: بتاریخ, مع مواطن من حي فرحات مقابلة  - 4
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اك من السكان من یسلك سلوك مضر بصحة , ألن الطریق غیر معبد باإلضافة إلى أن ھن

ة ة أل, المواطن والبیئة؛ أال وھو حرق القمامة المنزلی ع القمام ة یصعب رف ذه الحال ي ھ  نفف

  .1"الخ....ذلك یشكل خطرا على العامل وعلى الشاحنة

واطن     و الم ة ھ ة المنزلی راكم القمام ي ت أن المتسبب ف تنتج ب ذا التصریح نس من خالل ھ

ة داخل الحي من طرف المواطن, والبلدیة بالدرجة األولى ة المنزلی  ؛2كما أن حرق القمام

لبیة, یدل على عدم وجود ثقافة بیئیة ار س ا آث ة الحرق لھ وث , ألن عملی ى تل ؤدي إل ث ت حی

  . أثیر على الجھاز التنفسي للفردوبالتالي الت, الھواء

فة    ة بص وث المدین ادر تل ن مص درا م كل مص ة تش ة المنزلی أن القمام ول ب ن الق ا یمك كم

ة ة, خاص فة عام ة بص امة , والبیئ ا الس بب طبیعتھ رة بس رار معتب ك بأض ذه وتل ابة ھ وإص

  .3والمشوھة لجمال المناظر

  

  

  :ة المنزلیةیبین أوقات إخراج المبحوثین للقمام) 14(جدول رقم

  %  ك  البدائل

  43.02  74  صباحا

  16.27  28  مساءا

  33.13  57  لیال

  7.55  13  متذبذبة

  100  172  المجموع

   

  ):04(الشكل رقم 

                                 
 .09:15 - 08:30: على الساعة, 2010- 02-28: بتاریخ, مقابلة مع مسؤول مصلحة النظافة - 1
 .06رقم , أنظر الملحق  - 2
, المخطط التوجیھي لتسییر النفایات الصلبة الحضریة, جوان 05الیوم العالمي للبیئة , تھیئة اإلقلیم والبیئة وزارة - 3

  .01ص , مدیریة البیئة لوالیة بسكرة
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ذین یخرجون     إن مایمكن مالحظتھ من خالل القراءة الكمیة لھذا الجدول ھو أن السكان ال

 % 33.13نسبة  تلیھا ,% 43.02ـ درت بقمامتھم المنزلیة في الصباح سجلوا أعلى نسبة ق
یال وتھم ل ن بی ا م ذین یخرجونھ المبحوثین ال ة ب ذین , خاص كان ال بة الس درت نس دھا ق بع

وھي نسبة أقل مقارنة بالنسبتین الخاصتین بالفترة الصباحیة , %16.27ـ یخرجونھا مساءا ب

المبحوثین الذین یرمون كما تعد نسبة مرتفعة بالمقارنة بنسبة , واللیلیة كل واحدة على حدى

  .% 7.55 ـ؛ المقدرة ب)غیر محددة( قمامتھم المنزلیة في أوقات متذبذبة

  

     

ة ة المنزلی ع القمام ة لرف ال النظاف رات؛ :" ھناك فترات مخصصة لخروج عم ة فت اك ثالث ھن
ة, الفترة الثانیة الثامنة صباحا, الفترة األولى على الساعة الخامسة صباحا رة الثالث  والفت

ة بسكرة بصفة عامة, على الساعة العاشرة لیال اء , ھذا بالنسبة لمدین ا بالنسبة لألحی أم
الي ا كالت د؛ فتوقیتھ حي , حي فرحات: التي جرت بھا الدراسة المیدانیة على وجھ التحدی

ى الساعة الخامسة صباحا 500و حي  726حي , المجاھدین ا حي, مسكن عل الفجر  أم
  .1"فعلى الساعة الثامنة لیال

ذا , إذا كان أغلب السكان یخرجون قمامتھم في اللیل وعمال النظافة یمرون صباحا   إن ھ ف

الة ط الض الب والقط ال للك ح المج ا, یفس ث بھ خاص للعب ض األش ى , وبع ك إل ؤدي ذل وی

فینتج عن ذلك مخاطر صحیة مباشرة؛ كاإلصابة بجروح بسبب وجود أدوات حادة , تبعثرھا

                                 
  .09:15 - 08:30: على الساعة, 2010- 02-28: بتاریخ, مقابلة مع مسؤول مصلحة النظافة - 1



  الدراسة المیدانیة:............................................................الفصل الخامس

 139

ائي األو , والزجاج المتكسر ل مرض الكیس الم وان لإلنسان مث مراض التي تنتقل من الحی

ً منھ لتأكلھا الكالب خ...الذي یسببھ إلقاء فضالت الذبائح المصابة في مكان الذبح أو قریبا , ال

اثر الحشرات  ة؛ كتك ة والبیئ كما ینتج عن ذلك أیضا مخاطر غیر مباشرة على الصحة العام

  . 1الھواء إلى غیر ذلك من المخاطرو, الماء, وتلوث التربة, والقوارض

ا , فالتربة والماء والھواء مصادر طبیعیة ثمینة ذه المصادر؛ فإنھ وفي حالة إھمال وإھدار ھ

ع البشريتصبح في كثیر من أنحاء المعمورة عقبة أما دم الحق للمجتم ذا ماجاء , م أي تق ھ

  .2 1971في تقریر األمم المتحدة حول بیئة الحیاة عام 

  

  

  

  

  

  

  

ة ) 15(دول رقم ج ة لجمع القمام ال النظاف د مرور عم احترام سكان الحي مواعی خاص ب
  :المنزلیة

  %  ك  البدائل

  37.79  65  دائما

  46.51  80  أحیانا

  10.46  18  نادرا

  5.23  9  أبدا

  100  172  المجموع

   

  ): 05(الشكل رقم 

                                 
  .http/www.jes.org.jo/default.asp.20-09-2009.17:30:18:عن النفایات الصلبة وإعادة التدویر نقال - 1
  .111ص , مرجع سابق, سمیة عمراوي - - 2

http://www.jes.org.jo/default.asp.20-09-2009.17:30:18.
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رت بھ    ي ج اء الت كان األحی ان س ة إن ك اص بمعرف دول خ ذا الج ة إن ھ ا الدراس

ا ان م ي مك ة ف ة المجمع ة المنزلی ع القمام ة لجم ال النظاف رور عم ون م ة؛ یحترم , المیدانی

د , وبشكل ما ث نج الي؛ حی ى النحو الت ك عل ى ذل وقد جاءت المعطیات اإلحصائیة الدالة عل

درت ب د ق ا بنسبة , % 37.79 ـنسبة اإلجابة بدائما ق ة بأحیان ا اإلجاب ا , % 46.51تلیھ بینم

  فالنسبتین األولى , % 5.23تلیھا اإلجابة بأبدا بنسبة , % 10.46بة بنادرا فكانت اإلجا

  

  

و % 10.46(مرتفعتین إذا ماقارناھما بالنسبتین األخیرتین)  %46.51و %37.79(والثانیة

5.23%.(  

م  دول رق ال ) 16(ج رف عم ن ط ع م دة للجم ة المع ة المنزلی بش القمام اھرة ن اص بظ خ
  :النظافة

  %  ك  البدائل

  66.27  114  نعم

  33.72  58  ال

  100  172  المجموع
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یتضح من خالل المعطیات اإلحصائیة المدونة في الجدول أعاله الذي یدور محتواه 

فھذه الظاھرة , حول ظاھرة نبش القمامة المنزلیة المعدة للجمع من طرف عمال النظافة

 . %33.72 د بلغت نسبتھموھناك من ینفي وجودھا وق, % 66.27ھناك من یؤكدھا بنسبة 

وسنحاول تحلیل نسبة الذین أجابوا بنعم فیما یخص نبش القمامة المنزلیة والتي قدرت كما 

 و الجدول رقم 17الجدول رقم ( بعد القراءة الكمیة للجدولین؛ % 66.27 ـسبق و أن ذكرنا ب

18.( 

  :خاص بمن یقوم بنبش القمامة المنزلیة) 17(جدول رقم

  %  ك  البدائل

  27.19  31  یوانح

  72.80  83  إنسان

  100  114  المجموع

  

    

  

  

  

ت                                      بة كان ى نس اله أن أعل دول أع ي الج جلة ف ات المس الل المعطی ن خ ظ م نالح

ان 72.80% ل اإلنس تم بفع ة ت بش القمام ة ن ى أن عملی ة عل ل اإلجاب ي تمث بة , 1وھ ا نس أم

  .2على أن الفاعل حیوانفھي تمثل اإلجابة  27.19%

  :یبین مساھمة المبحوث في القضاء على ظاھرة نبش القمامة المنزلیة) 18(جدول رقم

  %  ك  البدائل

توعیة 

  الفاعل
35  30.70  

  37.71  43إخراج 

                                 
  .الخاص بنظافة األحیاء, 06رقم  , أنظر الملحق - 1
 .الخاص بنظافة األحیاء, 06أنظر الملحق رقم   - 2
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القمامة في 

  وقتھا

  31.57  36  أخرى

  100  114  المجموع

     

ى ظ    ي القضاء عل ذا الجدول طرق مساھمة المبحوثین ف ل ھ ة یمث بش القمام اھرة ن

د , المنزلیة ة وق ة بیئی ة الفاعل توعی ا بتوعی فھناك من یرى بأن ھذه الظاھرة یمكن الحد منھ

ل , %30.70بلغت نسبتھم  ة قب ة المنزلی إخراج القمام أما الذین رأوا بأن القضاء علیھا یتم ب

درت نسبتھم ب د ق ل وق ى األق  37.71 ـمرور شاحنة عمال النظافة بحوالي نصف ساعة عل

  .% 31.57 ـأما اإلجابة بأخرى فقدرت ب, %

ذكر   الفة ال ة الس داول الثالث ن خالل الج م( وم دول رق أن ) 16, 15, 14الج ول ب ن الق یمك

ة  ى البیئ دا عل ظاھرة نبش القمامة المعدة للجمع من قبل عمال النظافة ھي ظاھرة خطیرة ج

  , ة بفعل القطط والكالب الضالةفعملیة العبث بالنفایات تكون عاد, والمجتمع على حد سواء

  

  

وارع رھا بالش ث تنش راء, حی ة الفق ن فئ بھم م خاص وأغل ض األش ل بع ون بفع ا تك , كم

وبالتحدید شریحة األطفال؛ وھذا ما أكده لنا أغلب المواطنین الذین أجمعوا على أن ھناك من 

ات ث بالنفای ة العب وم بعملی اس, یق ع ؛ كالنح ل للبی ا قاب يء م ن ش ا ع ارورات ال, بحث ق

  .الخ...البالستیكیة

 :"الوطنیة لحمایة البیئة الحضریة من التلوث اإلستراتیجیة" : كما أكدت لنا دراسة خیر مراد

إذ أن , على أن ھناك عالقة أكیدة قوامھا التأثیر والتأثر بین الفقر وتلوث البیئة الحضریة"
اتھمالفقر یؤدي إلى تدھور البیئة جراء األعمال التي یقوم بھا ال ة  فقراء لسد حاجی الیومی
دھور األوضاع كما أن التلوث وتدھور البیئة الحضریة كثیرا ما یكون عامال  ي ت أساسیا ف

  .1"المعیشیة للمواطن

                                 
 .143ص , مرجع سابق, خیر مراد  - 1
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اھدنا   ة ش ا الدراس ا بھ ي أجرین اء الت د األحی تطالعیة ألح ة االس ا بالدراس اء قیامن ثال أثن فم

ي ك تیكیة الت اس البالس بعض األكی ان ب ین یعبث ات طفل دى الحاوی ب إح ة بجان ت متجمع ان

ا نبحث , لماذا تقومان بھذا السلوك: وسألناھما, فاقتربنا منھما, البالستیكیة فأجابنا أحدھما إنن

تیكیة ارورات البالس ن الق ك, ع ا ذل ا من دتینا طلبت ذه , الن وال ن ھ اد ع ا االبتع ا منھم فطلبن

اد  فكان لنا ذلك, وصحة غیرھما األوساخ ألنھا تضر بصحتھما ا باالبتع بعد صعوبة إقناعھم

  .عن ذلك المكان الملوث

ع االستمارات  ا بصدد توزی ا فیھ ي كن ام الت ي , وفي یوم آخر من األی اة صغیرة ف دنا فت وج

, حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا تجر عربة كان بھا عجالت لدرجات صغیرة الحجم

ائيتبعناھا حتى شاھ, باإلضافة إلى بعض القطع الحدیدیة ود كھرب م , دناھا تقف بجانب عم ث

اذا , تجرأنا على االقتراب منھا, بدأت تفتح األكیاس التي كانت بھا الفضالت ا لم سائلین إیاھ

ة: تفعلین ھذا؟ عما تبحثین؟ أجابتنا را لحال . أبحث على لقمة عیشي فأنا یتیم فنا كثی كتأس  تل

  .داخل تلك القمامة عیشھاة البحث على لقم إلىالتي دفع بھا الفقر  الطفلة البریئة

  

  

الي للحي   ات , ناھیك على أن سلوك نبش القمامة یؤثر على الطابع الجم اثر النفای بسبب تن

 .وكذا تلوث التربة, مؤدیا بذلك إلى حدوث مایسمى بالتلوث البصري

  :یبین تعاون سكان الحي من أجل المحافظة على نظافتھ): 19(جدول رقم 
  %  ك  البدائل

  72.67  125  نعم

  27.32  47  ال

  100  172  المجموع

    

ا إن النظافة   ة بھ ة والعنای ى البیئ اظ عل ي الحف ا ف ي حرص اإلسالم علیھ  ,من الوسائل الت
الخ؛ ھو موقف ال ...المكان أوالثیاب  أومن النظافة سواء كانت نظافة البدن  اإلسالمفموقف 
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ان ن من األدی ادة , نظیر لھ في أي دی ھ عب ة فی ل فریضة من فرائضھفالنظاف ة ب و   .1وقرب

تعبر عن السكان الذین یشاركون والذین ال , المعطیات اإلحصائیة المسجلة في الجدول أعاله

ذین , یشاركون في تنظیف الحي راد ال ة فنسبة األف ى نظاف اونون من أجل المحافظة عل یتع

د بلغت الحي بة الوھي نسبة  ,% 72.67ق ا بالنس ا قارناھ دا إذا م ة ج نأتي ععالی ي س ى ت ل

ا ا الحق بة  ,ذكرھ رة  %72.67فنس ذه األخی ى شيء  إنفھ ت عل ادل ى الشعور  فإنم دل عل ت

    .بالمسؤولیة و الروح الجماعیة اللتان یتمتع بھما ھؤالء المواطنون

, %27.32 ـأما نسبة األفراد الذین ال یشاركون على اإلطالق في تنظیف الحي فقد قدرت ب

ا لالستمارة فھؤالء من خالل الحوارات اء تطبیقن م أثن ا معھ ا نجریھ ي كن دوا , الجانبیة الت أك

ذلك ت ل دیھم وق یس ل م أن  ل اركون بحك أنھم ال یش رة, ب اة كثی اغل الحی یھم أن , فمش و یكف

  .منازلھم نظیفة

  

  

  

فمن یتخلى على مشاركة إخوانھ , ولكن ھذا لیس سببا كافیا لعدم مشاركتھم في تنظیف الحي

ق ة الحي من أجل خل ي نظاف ا المواطنین ف ا أنانی د مواطن ة یع ة حضریة نظیف الي , بیئ وبالت

   .والتوجیھ یحتاج إلى الكثیر من التوعیة

رد لمویبقى التعاون والنظافة مطلوبان في كل زمان ومكان من أجل ا ى صحة الف حافظة عل

   .ألنھ سلوك ایجابي اتجاه البیئة, والبیئة معا

   :یبین مساھمة السكان في نظافة الحي ):20(جدول رقم

  %  ك  البدائل

  56  70  مادیة

  44  55  معنویة

  100  125  المجموع

  

                                 
وزارة الشؤون الدینیة , السنة الرابعة, العدد األول, رسالة المسجد, تنمیة البیئة المنھج القرآني في, یحي محمودي  - 1

    .33ص , 2006,أكتوبر, الجزائر, واألوقاف
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ذین یساھمون      ان نسبة السكان ال ات إحصائیة ف ي الجدول من معطی من خالل ماجاء ف

ة الحيبشكل م الي, وسائل التنظیف( ادي في نظاف غ م درت ب...) مبل ذا  ,% 56 ـق ي ھ وف

دثتنا إحدى  اتالسیاق ح ة المواطن ین :" قائل غ مع ا بجمع مبل ارة قمن ذه العم نحن سكان ھ
اال دھا جم ون یزی ا بل د , وقمنا بشراء طالء من أجل دھنھ ارة المجاورة فق ا سكان العم أم

ذا السلوك إن , 1"تنظیفھا على األقل مرة في األسبوع لعمارتھم منظفة تعمل على جعلوا فھ

درت , دل على شيء فإنما یدل على أن ھؤالء لدیھم ثقافة بیئیة ویعملون على نشرھا ا ق بینم

ي , %44 ـب نسبة السكان الذین یشاركون مشاركات معنویة ة ف وقد تمثلت المساعدة المعنوی

ة ى النظاف ة عل ة المحافظ ر ثقاف راكم , نش كانوأن ت حة الس ى ص ؤثر عل الحي ی اخ ب , األوس

  .وبالتالي البیئة

ة   ي مرحل ي سجلناھا ف ویمكن أن نذكر على سبیل المثال ال الحصر إحدى المالحظات الت

ارة ارة والحي" تطبیق االستمارة أال وھي عب ة العم ى نظاف دل , "حافظوا عل ارة ت ذه العب ھ

  .ل اھتمامھم بنظافة الحيعلى وجود ثقافة بیئیة لدى سكان ھذه العمارة من خال

  

لوكیات االیجابی و  ذه الس الل ھ ن خ ة  ةم ائیة المدون ات اإلحص ا المعطی ا لن ي ترجمتھ الت

ى المحیط؛ بالجدول ي المحافظة عل ا سبق وأن  ,نستنتج بأن استعداد األفراد للمشاركة ف كم

زام بتن في الفصل الثالث من الجانب النظري؛ أشرنا ي االلت تھم ف ة الشعور یدل على رغب می

   .  2اتجاه رقي المجتمع اإلنساني والبیئة معا ةوالمسؤولی, والجماعي, باالھتمام الشخصي

كالھ   ددت أش ا تع ع مھم راد المجتم ین أف ابي ب ل االیج ى التفاع ى  ؛ویبق ر عل أثیر مباش ھ ت ل

ل, صحة البیئة والمجتمع ھ الطف رى , وسلوك سوي ینشأ علی ا ی ال كم ار أن األطف ى اعتب عل

, فیستخدمون نوعا من االستدالل الخلقي, ؛ أنھم یعملون طبقا ألخالقیات التعاملبیاجي جون

دا , ویكون أكثر استقاللیة, یتمركز حول المجتمع فاألطفال ینظرون إلى القاعدة بوصفھا عق

ة, اجتماعیا متفق علیھ ل أعضاء جماعة اجتماعی ي وضع , من قب ق المشاركة ف وھو طری

  .3القواعد مع اآلخرین

                                 
  .12:00 -11:30: على الساعة, 2010-02- 13:بتاریخ, مسكن500من حي  مواطنةمقابلة مع  - 1

2 - http://f:ENVIRONMENT/HTM-08-05-2007 .10:25. 
ص , 2003, الجزائر, دار األمة, التنشئة االجتماعیة والسلوك االنحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویة, عامرمصباح  - 3

55.  

http://f:ENVIRONMENT/HTM-08-05-2007
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, وذلك عن طریق تنظیم أیام دراسیة, وتلعب مدیریة البیئة دورا مھما في نشر الثقافة البیئیة

ي , ومعارض ي ف ة المستدامة إطاروحصص تحسیسیة لتعمیم الحس البیئ ل , التنمی ا تعم كم

  .1والتھیئةعلى متابعة نظافة األحیاء؛ من خالل تنظیم مسابقة أحسن حي من ناحیة النظافة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :محور ترشید استھالك الماء -2
  :یبین كیفیة تعامل المبحوث مع تسربات المیاه بالمنزل حال اكتشافھا) 21(جدول رقم

  %  ك  البدائل

  55.23  95  دائما

  31.97  55  أحیانا

  8.72  15  نادرا

  4.06  7  أبدا

  100  172  المجموع

  

   ):06(الشكل رقم  

                                 
 .09:30 -09:00: على الساعة, 01/03/2010: بتاریخ, مقابلة مع مسؤول مدیریة البیئة - 1
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من المبحوثین یقومون بإصالح  %55.23أن نسبة تبین إحصائیات الجدول المبین أعاله     

درت بنسبة , ھافأماكن تسربات المیاه فور اكتشا د ق ا , %31.97أما اإلجابات بأحیانا فق بینم

ادرا  ذین أجابوا بن دا ب, %8.72بلغت نسبة ال ذین أجابوا بأب ا بلغت نسبة ال , %4.06ـ بینم
ا ضئیلتین , )%4.06و %8.72(وإذا أردنا التعلیق على ھاتین النسبتین ول بأنھم ا الق فیمكنن

ا دائما وأحیان ابتین ب ة باإلج وثین , مقارن ى أن المبح دل عل ا ی يء فإنم ى ش ذا إن دل عل وھ

  وذلك ألن التباطؤ في إصالح العطب, یعملون على الحفاظ على الماء

  

  

اء  ن الم رة م ة كبی دار كمی ى إھ ؤدي إل اد , ی ى اقتص ؤثر عل ذا ی ال وھ دار للم الي إھ وبالت

  . وبالتالي التأثیر على المجتمع بمختلف أنظمتھ وبیئاتھ ؛األسرة

ل    ا وصونھا من ك فمسؤولیة الفرد اتجاه البیئة والمتمثلة في احترامھا والعمل على حمایتھ

ا ة بھ اكل المحدق ذي , 1المخاطر والمش یس ال ذا العنصر النف اء ھ ا مشكل الم ل أخطرھ ولع

  .ل مكونات ھذا الوجود دون استثناءیؤدي عدم ترشید استھالكھ إلى ضیاع ك

اء ) 22(جدول رقم ور حدوث تسرب للم اه ف ع المی غ المبحوث لمؤسسة توزی خاص بتبلی
  :خارج المنزل

  %  ك  البدائل

                                 
 . 328- 327ص ص , مرجع سابق, سحر فتحي مبروك, عصام توفیق قمر  -1
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  41.86  72  دائما

  33.13  57  أحیانا

  13.37  23  نادرا

  11.62  20  أبدا

  100  172  المجموع

  

  ):07(الشكل رقم 

  
  

   

راد المجتمع ترشید استھالك الماءإن  رد من أف ل ف ى ك , شيء ضروري وواجب عل

أجل  نوھناك العدید من السلوكات االیجابیة التي على الجمیع إتباعھا للمحافظة على المیاه م

ام واطنین , تحقیق تنمیة مستدامة لھذا المورد الھ غ الم و تبلی ذه السلوكات ھ ین ھ ولعل من ب

اء خ زللمؤسسة توزیع المیاه فور حدوث تسرب للم ون , ارج المن ى یتجنب ذا حت داروھ  إھ

واطنین إبالغفعدم التباطؤ في , الماء دى الم ة ل ة بیئی ا وجود ثقاف ة یعكس لن ات المعنی , الجھ

یسارعون  دائما نجد بان نسبة المواطنین الذین أجابوا بأنھم فمن خالل الجدول المدون أعاله

اه ع المی ة توزی الم مؤسس ى إع ـ  إل درت ب رب ق كل التس ابوا  ,% 41.86بمش ذین أج ا ال أم

ـ  بتھم ب درت نس د ق ا فق ا  ,% 33.13بأحیان ادرا ببینم ة بن درت اإلجاب ا , % 13.62 ـق تلیھ

درة ب بة مق دا بنس ة بأب ظ ,% 11.62اإلجاب ا یالح ى  وم بتینعل اتین النس , %13.62(ھ

  .متقاربتین أنھما )% 11.62

  :نفیة مفتوحة للقیام بعمل مایبین إن كان قد سبق للمبحوث وان ترك الح) 23(جدول رقم
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  %  ك  البدائل

  37.79  65  دائما

  19.18  33  أحیانا

  19.76  34  نادرا

  23.25  40  أبدا

  100  172  المجموع

    

  

  

  

  

  

  

  ):08(الشكل رقم 

  
دائما ب ة ب ت باإلجاب ى نسبة سجلت كان , %37.79ـ توضح معطیات الجدول أن أعل

ة ة مفتوح رك الحنفی ن یت كان م ن الس اك م دى  فھن ا إح ھ لن ا أكدت ذا م ھ ھ ي عمل ى ینھ حت

ا ات بأنھ س:" المواطن ل المالب ي كغس ز عمل أنني أنج عر ب ي, ال أش خ إال ...أو األوان ال
  خاصة وأنني ال أدفع حق استھالك الماء بحكم أنھ ال یوجد بمنزلنا , والحنفیة مفتوحة
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نستنتج  ,1"-اه دون مؤسسة توزیع المی -فنحن نستھلكھ بطریقة غیر شرعیة, عداد الماء

ةھذه المواطنة  أنمن خالل ما جاء في المقابلة  ا  ؛تنتھج سلوكا سلبي اتجاه البیئ ال فھي ربم

ال  تبذیر ألن ,تنجم عن تبذیر الماء أنتدرك حجم المشكلة التي یمكن  ا بالم یس مقترن الماء ل

ة ,فقط الوحق , بل ھو مقترنا بالمساس بالبیئ ةاالق األجی یس حكر, دم اء ل ل فالم ى الجی ا عل

ات , الحالي فقط ع الكائن ل ھو حق جمی الب ا بنسبة  ,واألجی ة بأحیان ا اإلجاب , %19.18تلیھ

دا بنسبة, %19.76بینما قدرت اإلجابة بنادرا بنسبة  ة بأب درت اإلجاب ذه , %23.25 وق وھ

ى المندرجة تحت  ا بالنسبة األول ا قارناھ ا ومنخفضة إذا م ا بینھ ة فیم ة متقارب النسب الثالث

ا ب بق وأن ذكرن ا س درت كم ي ق دائما والت ة ب اك , %37.79ـ اإلجاب ض وھن كان بع الس

وترجع أسباب تجنب , أال یتركوا الحنفیة مفتوحة أثناء قیامھم بعمل ما نیحاولون قدر اإلمكا

:" ھذا السلوك الذي یعكس لنا عدم تبذیر الماء حسب ما أكدتھ لنا إحدى المواطنات إلى مایلي

رك  ب ت ا أتجن اأن ل م أي عم امي ب اء قی ة أثن ة مفتوح اء , الحنفی ذیر للم ك تب ي ذل الن ف
  بحكم أني أسكن في الطابق الثالث ال یصلني الماء إال إذا, والكھرباء

  
خة  ف المض م تكل دركون ك تم ت خة وان تعنت بالمض ي , 2"اس اء ف ا ج الل م ن خ تنتج م نس

تھالك  ید اس ى ترش ل عل ة تعم ذه المواطن رة أن ھ ة األخی اءالمقابل ید , الم ب ترش ى جان إل

  .استھالك الماء تجنبا لتبذیر المال

م دول رق زل ) 24(ج ام المن لھا أم وم بغس ل یق یارة ھ ا لس وث مالك ان المبح ین إن ك یب
   .بالخرطوم؟

  %  ك  البدائل

  12.79  22  دائما

  36.62  63  أحیانا

  23.25  40  نادرا

  27.32  47  أبدا

                                 
 .16:00 –15:30: على الساعة,  2010-02-10 :بتاریخ, من حي الفجر مواطنةمع مقابلة  - 1
 .12:00 - 11:30: على الساعة, 2010- 02-13:بتاریخ, مسكن500من حي  مواطنةمقابلة مع  - 2
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  100  172  المجموع

  

  ):09(الشكل رقم  

   
     

ل نسبة ب ؛جاءت نتائج ھذا السؤال متفاوتة نوعا ما درت أق ث ق دى  %12.79ـ حی ل

  وھي نسبة , % 36.62بینما قدرت اإلجابة بأحیانا بنسبة , المبحوثین الذین أجابوا بدائما

  

, مسجلة لدى الذین أجابوا بنادرا %23.25ونجد نسبة , بالنسبة السابقة ةمرتفعة جدا بالمقارن

  .% 27.32ل من نتیجة الذین أجابوا بأبدا بنسبة وھي نتیجة أق

ذین الیغسلونإن ھذا التباین بین ھذه الن  ى أن السكان ال الخرطوم سب راجع إل , سیاراتھم ب

ذا السلوك باستخدام السطلل إلى استبدالھم ل , ھ دل الخرطوم ھو أق ألن استعمال السطل ب

  . 1إھدارا للماء مقارنة بالخرطوم

اء وھناك من یرفض ھات دارا للم ي استعمالھما إھ رى ف ھ ی ین الطریقتین لتنظیف سیارتھ ألن

ي ویھا للح ل ",وتش ن غس اجم ع اء الن ة  فالم راجلین خاص یر ال ة س ل حرك یارة یعرق الس
ھذا سلوك الحضاري , وأحیانا كثیرة یؤدي إلى سقوطھم واتساخ مالبسھم بالطین ,األطفال

  .2"طة الغسیلتنظیف سیارتي في مح أفضلفأنا , على اإلطالق

                                 
1- http://www.almyah.com/vb/showthread.php?t=296.18/05/2009.15:49:20 
 

  .09:45 -09:30:على الساعة,2010- 02-19: یخبتار, 726مقابلة مع مواطن من حي  - 2

http://www.almyah.com/vb/showthread.php?t=296.18/05/2009.15:49:20


  الدراسة المیدانیة:............................................................الفصل الخامس

 152

رد ل الف اء من قب ذیر للم اء؛ تب ل , 1ویبقى غسل السیارة أمام المنزل بخرطوم الم دلی

  .وأنانیتھ اتجاه البیئة والمجتمع, على ثقافتھ البیئیة المحدودة

ة بضرورة ترشید استھالك ) 25(جدول رقم راد العائل ذكیر أف دین قصد ت دخل الوال ین ت یب
  : الماء

  %  ك  البدائل

  39.53  68  دائما

  40.11  69  أحیانا

  18.02  31  نادرا

  2.32  4  أبدا

  100  172  المجموع

  
  
  
  
  ):10(الشكل رقم   

  
      

درت ب ذین أجابوا  %40.11ـ تسجل معطیات الجدول أعاله أن أعلى نسبة ق دى ال ل

دائما, بأحیانا ة ب درت اإلجاب ا ق ت نسبتھا , % 39.53 بنسبة بینم د كان ادرا فق ة بن ا اإلجاب أم

  .% 2.32تلیھا اإلجابة بأبدا بنسبة , % 18.02

                                 
1http://www.almyah.com/vb/showthread.php?t=296.18/05/2009.15:49:20   .  

http://www.almyah.com/vb/showthread.php?t=296.18/05/2009.15:49:20
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اء تھالك الم ید اس ة ترش تنتج؛ أن ثقاف ن أن نس ذا یمك الل ھ ن خ ى , م ة یتلق ي ثقاف ھ

د , فھم الذین یعلمونھم مضار العبث بالماء, األفراد دروسھا األولى من أمھاتھم وآبائھم وفوائ

ا وبھذا یمكن القول بأن األسرة ھي إحدى الم, المحافظة علیھ ي بإمكانھ صادر األساسیة الت

ین أبنائھا ة ب ة البیئی ع, نشر الثقاف تعم الجمی ة من صالح األسرة, ل ع والبیئ ؛ فصالح المجتم

ث ت  حی ن البی دأ م ي تب ة الت ة البیئی ة الثقاف ى أھمی ة عل اع والبیئ م االجتم حاب عل ع أص یجم

ألجیال القادمة لخلق وخاصة الوالدین لبناء قاعدة اجتماعیة صحیحة رصینة وقویة تعتمدھا ا

  .1جیل محمل بالوعي البیئي والصحي

  

  

  

  

  

  
  :یبین إن كان المبحوث یستھلك الماء بطریقة عقالنیة عند دخولھ الحمام) 26(جدول رقم
  %  ك  البدائل

  26.74  46  دائما

  43.02  74  أحیانا

  11.62  20  نادرا

  18.60  32  أبدا

  100  172  المجموع

  
  ):11(الشكل رقم 

                                 
 .239 - 238ص -ص, مرجع سابق, راتب السعود - 1
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ت  دائما بلغ ة ب بة اإلجاب دول أن نس الل الج ن خ ح م ة, % 26.74یتض ا اإلجاب ا  تلیھ بأحیان

. %18.60بعدھا اإلجابة بأبدا بنسبة , %11.62بنادرا فقد قدرت ب أما, % 43.02بنسبة 

ة  اء بطریق تھلكون الم ذین یس راد ال أن األف د ب ا؛ نج رح بھ ة المص ات البیانی النظر للمعطی ب

ھ , ثیرةعقالنیة في أحیان ك نسبتھم مرتفعة وھذا دلیل على إدراكھم بان التبذیر ستكون نتیجت

  .سلبیة

رة , ھناك بعض السلوكات یقوم بھا األفراد عند دخولھم الحمام   تؤدي إلى تبذیر كمیات كبی

ر وال , من المیاه اء ال أكث وان بدت في بعض األحیان في نظر الفاعل أنھا مجرد قطرات م

  ترك الحنفیة مفتوحة : ا على سبیل المثال ال الحصراقل؛ نذكر البعض منھ

  

در , لتر 38بكاملھا عند الوضوء تھدر  ة باستمرار یھ اء الحالق  76ترك الحنفیة مفتوحة أثن

ر در , لت اة األسنان یھ د استخدام فرش ا مفتوحة عن ر 38وتركھ ب أن القطرات , لت ى جان إل

  .1سنویاالمتسربة من حنفیة واحدة تھدر اآلالف من اللترات 

  

  :المساحات الخضراء: المحور الرابع
    :تذكر تاریخ الیوم العالمي لعید الشجرة) 27(جدول رقم

  %  ك  البدائل

                                 
 ,- الجزائر - ورقلة, ماؤنا ثروتنا فلنحافظ علیھ, وكالة الحوض الھیدروغرافي الصحراء, وزارة الموارد المائیة - 1

  .08ص , 2009
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  31.39  54  نعم

  68.60  118  ال

  100  172  المجموع

    

نعم  ذین أجابوا ب ذا الجدول أن نسبة المبحوثین ال إن ما یمكن مالحظتھ من خالل ھ

د وبالنسبة ل, %31.39ـ قدرت ب لسكان المبحوثین الذین ال یتذكرون تاریخ الیوم العالمي لعی

راجع وھذا , وھي تمثل تقریبا ضعف النسبة األولى, %68.60 ـالشجرة فقد قدرت نسبتھم ب

ات  رف الجھ ن ط ة وم ن جھ واطنین م رف الم ن ط وع م ذا الموض ام بھ ة االھتم ى قل إل

وب بالمس, المسؤولة ام بالشكل المطل اك اھتم ان ھن و ك ة فل د رئ ي تع احات الخضراء؛ والت

 تلما كان, وتتطلب من الجمیع وعلى كافة المستویات ایالء كل الرعایة واالھتمام بھا, العالم

  .نسبة اإلجابة بال ضعف اإلجابة بنعم

  

  

  

  

  
 ا أمتاریخ الیوم العالمي لعید الشجرة صحیحقد ذكروا  المبحوثین إن كانیبین ) 28(جدول
  :خطأ

  %  ك  البدائل

  66.66  36  حصحی

  33.33  18  خطأ

  100  54  المجموع

  

وم  اریخ الی ذكرون ت أنھم یت ابوا ب ذین أج وثین ال كان المبح دول الس ذا الج ح ھ یوض

وھي , %66.66 ـحیث قدرت نسبة الذین أجابوا بنعم إجابة صحیحة ب, العالمي لعید الشجرة

لعید الشجرة لمؤشر على  لتاریخ الیوم العالمي تذكر المواطنونفأعلى نسبة في ھذا الجدول؛ 
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ذین أجابوا , وجود اھتمام من طرفھم فیما یخص الشجرة وما تقدمھ لنا وما تحتاجھ منا أما ال

  .%33.33بنعم إجابة خاطئة فقد بلغت نسبتھم 

ة الغ بقضیة البیئ ام ب ن اھتم ة م ة الحالی ھده المرحل ا تش رغم م ا إال, ف ى  أنھ م تحظ ل

ع المؤومازا ,بالقدر الكافي من االھتمام ي سیاسات جمی ا لت غائبة نوعا ما ف ا فیھ سسات بم

البیئي دور كبیر في ترسیخ الثقافة  لإلعالم أن إلىنشیر ھنا  أنویمكن , 1المؤسسة اإلعالمیة

لیست ھناك جرائد متخصصة في  إذ ,األولىنھ مازال في مراحلھ أ إال, األفرادالبیئیة بعقول 

  .2وال حتى صفحات ثابتة, البیئة

      

  

  

  

  
  

  :یبین إن كان المبحوثین یحتفلون بعید الشجرة في حیھم) 29(جدول رقم

  %  ك  البدائل

  0.58  01  دائما

  8.13  14  أحیانا

  9.30  16  نادرا

  81.97  141  أبدا

  100  172  المجموع

   

  ):12(الشكل رقم 

                                 
, االستراتیجیة الوطنیة لحمایة البیئة بین السیاسة المحدودة والثقافة المفقودة, شایب ذراع میدني, مزھود نوال - 1

  ,170ص , 2008, الجزائر, المركز الجامعي تنمراست, مكتبة الرشاد, آفاق علمیة, العدد الثاني
 .88ص , مرجع سابق, محمود االبرش - 2
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ة     راءة كمی دون أعاله ق راءة الجدول الم ة نحاول ق ى قراءت, بدای ل إل دھا ننتق راءة بع ھ ق

ى سبیل  ,%8.13حیث بلغت اإلجابة بأحیانا نسبة , كیفیة دین عل بعض شباب حي المجاھ ف

جیر نة یقومون بالتش ل س ي ك انوا ف ال ك ب  ؛المث ة البسكریة تتطل ان الطبیع ون ب م یؤمن ألنھ

  .%81.97وسجلت اإلجابة بأبدا نسبة , % 9.30بینما بلغت اإلجابة بنادرا نسبة  , 1ذلك

  

  

  

ین , ت الخضراء تمثل رئة المدینة والعالم ككلإن المساحا وازن ب ار یحدد الت م معی وھي أھ

ة المساحات الخضراء, 2اإلنسان والبیئة ى أھمی , و االحتفال بالیوم العالمي للشجرة دلیل عل

ادین  ف المی ي مختل ت مستویاتھم ف ا اختلف راد مھم ین األف ة ب ة البیئی ق لنشر الثقاف وھو طری

ا  ,%81.97الدراسة عندما نسجل نسبة وفي ھذه , والمجاالت دا فیم ة بأب والتي مثلت اإلجاب

ف , 3یخص االحتفال بعید الشجرة ویرجع ذلك إلى قلة التنسیق حتى ال نقول عدمھ بین مختل

  .الخ...وكذا المؤسسات اإلعالمیة, ومؤسسات المجتمع المدني, مؤسسات التنشئة االجتماعیة

ر وكأنھف  ذه تم بة كھ ت مناس جیرإذا كان الت التش ام بحم ى دون القی یئا؛ بمعن ي ش , ا ال تعن

ب أو قصص  خ؛...ودون نشر مقاالت أو كت راء من یكون موضوعھا المساحات الخض ال

ك , وضوابط غرسھا في المدن, و بأصنافھا, التعریف بھاناحیة  وكذا التعریف بأھمیتھا؛ وذل

                                 
 .11:00: على الساعة, 30/02/2010: بتاریخ, مواطن من حي المجاھدین مقابلة مع - 1
  .14ص , مرجع سابق, عزوز كردون وآخرون  - 2
  .الخاص بالمساحات الخضراء, 06رقم , أنظر الملحق  - 3
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ة ام , والھندسیة, التنسیقیة, االقتصادیة, بذكر فوائدھا البیئی ا واالھتم وطرق المحافظة علیھ

  .لألفرادھذا دون شك سیؤثرا سلبیا على الثقافة البیئیة  فإن ,بھا

  :یبین إن كان المبحوث یتدخل عندما یشاھد من یلحق الضرر باألشجار) 30(جدول رقم

  %  ك  البدائل

  91.86  158  نعم

  8.13  14  ال

  100  172  المجموع

  

نعم سجلت بنسبة یتضح من خالل الجدول أن اإلجاب دل  ؛%91.86ة ب وھي نسبة ت

ذین ال یحركون , على أن أغلب المبحوثین ال یرضون بالمساس باألشجار ا المبحوثین ال أم

درت نسبتھم  د ق ساكنا أمام ھذا السلوك الذي إن استمر سیشكل خطورة على كل البیئات؛ فق

ر, % 8.13ـ ب ذا السلوك غی ام ھ واطن ال  فالمواطن الذي ال یحرك ساكنا أم السوي ھو م

  وھو مواطن إن صح التعبیر أناني ألن عدم النھي عن المنكر ھو , یتمتع بروح المسؤولیة

  

واطنین , منكر ا خاصة من طرف الم فمشكلة قلة التشجیر بالمدینة وصعوبة المحافظة علیھ

 وأعوان إطاراتجانب نقص  إلى ,ھي إحدى المشكالت التي تعاني منھا مدینة بسكرة حالیا

  .1المراقبة على مستوى مدیریة البیئة

ة  ة بصفة عام ة  ,فالشعور بالمسؤولیة اتجاه األشجار أو البیئ ة البیئی ائز الثقاف ھو إحدى رك

ا وم علیھ ي تق ائز ت, 2الت ذه الرك ن ھ زة م ل ركی ذي یھم رد ال بھ والف ة ش ھ البیئی ر ثقافت عتب

  .معدومة

  :من یلحق الضرر باألشجار یبین نوع تدخل المبحوثین عندما یشاھدون) 31(جدول

  %  ك  البدائل

  96.20  152  نصح وإرشاد

                                 
  .09:30 -09:00: على الساعة, 01/03/2010: بتاریخ, لوالیة بسكرة مقابلة مع مسؤول مدیریة البیئة - 1
  .13/01/2008:بتاریخ http://www.balagh. com:نفال عن قافة البیئیة لماذا نحن بحاجة إلیھا؟الث - 2
 

http://www.balagh.
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إبالغ الجھات 

  المعنیة
06  3.79  

  100  158  المجموع

  

ذا السلوك السیئ ى السكانویتجسد عدم رض ذي  ,-الحاق الضرر باالشجار -بھ ال

ق  یخل بالبیئة الحضریة والطبیعیة بتدخلھم عندما یرون من یلحق أي ضرر وذلك عن طری

, %96.20 ـوقد قدرت نسبة الذین یتدخلون قصد النصح واإلرشاد ب ,ح وإرشاد الفاعلنص

األمر السھل ب النظري لیست ب , فكیفیة تحقیق الوعي البیئي كما أشرنا إلیھا سالفا في الجان

حیث یمكن تحقیق الوعي البیئي عند اإلنسان , ولكنھا في الوقت نفسھ لیست باألمر المستحیل

رام بخصوص التركیز على تنمیة الجانب اإلیماني عند اإلنسان  متى تمت مراعاة ة احت أھمی

  باإلضافة إلى مراعاة شعور االنتماء الصادق للبیئة في, البیئة

  

  

  

وإیصالھا بمختلف الطرق , إلى جانب العمل على نشر المفاھیم والمعلومات البیئیة, النفوس 

  .1اإلرشادیة لكافة شرائح المجتمعاإلعالمیة وكذا , التعلیمیة, والوسائل التربویة

لوك  ذا الس ن ھ د م دخلون للح ذین یت بة ال درت نس ا ق إبالغبینم ة ب ب ات المعنی ـ الجھ

  .؛ وھي نسبة ضئیلة جدا إذا ماقارناھا بالذین یتبعون أسلوب النصح واإلرشاد3.79%

  :یبین االھتمام بالمساحات الخضراء من خالل سقیھا) 32(جدول رقم
  %  ك  البدائل

  26.74  46  ائماد

  37.20  64  أحیانا

  12.20  21  نادرا

  23.83  41  أبدا

                                 
نقال , أهمیة تنمیة الوعي البیئي وكیفیة تحقیقه, صالح بن علي أبو العراد - 1

 http://www.saois.net/oat/arrad/65.htm15-11-2008-10:15:عن

http://www.saois.net/oat/arrad/65.htm15-11-2008-10:15
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  100  172  المجموع

  

  ):13(الشكل رقم 

  
  

  

  

  

ي رشید إن ة , 1المحافظة على المساحات الخضراء سمة حضاریة وسلوك بیئ وعملی

لوكات ن الس د م ن خالل العدی د م احات الخضراء تتجس ى المس الل , المحافظة عل ن خ وم

قیھاالبیانات ال ام بالمساحات الخضراء من خالل س دور حول االھتم ذي ی ة للسؤال ال , كمی

دائما بنسبة  ة و , % 26.74یتضح لنا أن النسب المئویة لم تكن متباعدة بین اإلجابة ب اإلجاب

ـ كما نالحظ بأن أعلى نسبة سجلت كانت في اإلجابة بأحیانا قدرت ب, % 23.83بأبدا بنسبة 

  .%12.20ـ بة سجلت فكانت في اإلجابة بنادرا قدرت ببینما أقل نس, % 37.20

ة بسكرة ر األشجار انتشارا بمدین ة  :" ومن بین أكث ى عملی اج إل ي ال تحت ھي األشجار الت
ة ورة دائم قي بص م , الس ك بحك ار أنوذل اخ ح كرة من ة بس اخ مدین ة , من ي منطق وھ

  .2"األشجاربمعنى مراعاة البعد البیئي واالجتماعي لغرس , صحراویة
دات الحشریة ) 33(جدول  رقم یبین االھتمام بالمساحات الخضراء من خالل شراء المبی
  :لمعالجتھا 

                                 
  .96ص , مرجع سابق, محمود االبرش - 1
 .10:30 -10:00: على الساعة, 07/03/2010: بتاریخ, مقابلة مع مسؤول فرع المساحات الخضراء لوالیة بسكرة  - 2
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  %  ك  البدائل

  12.79  22  دائما

  20.34  35  أحیانا

  12.20  21  نادرا

  54.65  94  أبدا

  100  172  المجموع

  

  

  

  

  

  ):14(الشكل رقم  

  
  

ى  ات جاءت عل ث سجلت من خالل ھذا الجدول نالحظ أن اإلجاب الي؛ حی الشكل الت

ة , %20.34تلیھا اإلجابة بأحیانا بنسبة , %12.79اإلجابة بدائما بنسبة  درت اإلجاب ا ق بینم

بة  ادرا بنس بة , %12.20بن دا بنس ة بأب درت اإلجاب ذه  ,% 54.65وق الل ھ ن خ ظ م نالح

ى القراءة الكمیة لھذا الجدول أن اإلجابتین دائما ونادرا جاءتا متقاربتین جدا؛ و ذا راجع إل ھ

  .  اختالف ثقافة سكان األحیاء

ب  أيوإھمالھا في , إن األشجار كاإلنسان تحتاج إلى الكثیر من العنایة واالھتمام جان

ثال اإلنسان  م فم ى نق ا إل الي تتحول نعمھ من جوانبھا یعود علیھا بالكثیر من المضار؛ وبالت
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ر من األمراض یكون أقل عرضة, ثیابھ و مكانھ, الذي یھتم بنظافة جسده ذلك ھي , للكثی ك

ا أو  ان نوعھ ا ك ا مھم ة بھ ام والعنای ر من االھتم ى الكثی ر إل ا نحن البش اج من األشجار تحت

ا ادى تلفھ ى نتف ك حت ة وذل دات الحشریة الالزم ا بالمبی ذلك , صنفھا؛ من خالل معالجتھ وك

ا ذه وقضیة شر, وبصحة وراحة المواطن, نتفادى انتشار بعض الحشرات الضارة بھ اء ھ

ى , المواد المعالجة لألشجار ھي مسؤولیة الجمیع وإذا اعتقدنا بان ھذه المسؤولیة تقتصر عل

ره من ف, فإننا نكون بھذا االعتقاد جد مخطئین, البلدیة أو مدیریة البیئة فقط اد وغی ھذا االعتق

ة ى تطویر ونشر ال, االعتقادات الخاطئ دف إل ي تھ ة الت ة البیئی ى نقص الثقاف ل عل وعي دلی

  على  وربما یعود سبب ھذا النقص حسب ما جاء, البیئي في المجتمع

  

  

ال ة سبیل المث اب البیئ ة أحب ان رئیسة جمعی ى لس ة :" عل ات البیئی ن الجمعی د م اك العدی ھن
ولكن ھي جمعیات مناسباتیة فقط , ومدینة بسكرة بصفة خاصة, بوالیة بسكرة بصفة عامة

وأغلب الجمعیات البیئیة , راء موضوع ھام جداوموضوع المساحات الخض, إن صح القول

من كل سنة تقیم ندوات وخرجات مع بعض أطفال ) مارس21(في الواحد والعشرین مارس

ذا  ل وبھ دى الطف ة التشجیر ل المدارس من اجل غرس األشجار وذلك من أجل غرس ثقاف
  .1"نعمل على نشر الثقافة البیئیة

  :ضراء من خالل محاورة الوالدین ألطفالھمااالھتمام بالمساحات الخ) 34(جدول رقم 

  %  ك  البدائل

  41.86  72  دائما

  45.34  78  أحیانا

  8.13  14  نادرا

  4.65  8  أبدا

  100  172  المجموع

   

  ):15(الشكل رقم  
                                 

 .16:00 -14:30: على الساعة ,04/03/2010: بتاریخ ,رئیسة جمعیة أحباب البیئة ,مقابلة مع أسیا قریشي - 1
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د( التي یمكن لألسرة, یشكل الطفل المادة األولیة ى وجھ التحدی دین عل ة , )الوال وبقی

ئة االجتما ات التنش ةمؤسس ب الطبیع ا؛ ح خوا فیھ ة أن یرس ف , عی ة بمختل رام البیئ واحت

فھو مستعد لتلقي واكتساب المھارات والسلوكات والعادات االیجابیة اتجاه الوسط , مكوناتھا

  .1وإطار العیش

ة  د رئ ي تع جرة الت ام بالش ة حب االھتم رس ثقاف ا یغ دین وأبنائھم ین الوال الحوار ب ف

دین المجتمع؛ وسنحاول أن نستشف اال ھتمام بالمساحات الخضراء من خالل محاورة الوال

ث بلغت نسبة  ي الجدول أعاله حی ات اإلحصائیة المدرجة ف ى البیان ألطفالھما؛ اعتمادا عل

درت , %45.34وصلت نسبة اإلجابة بأحیانا إلى بینما ,% 41.86اإلجابة بدائما  في حین ق

  .%4.65بنسبة  لتلیھا اإلجابة بأبدا, % 8.13اإلجابة بنادرا بنسبة 

ا , بخصوص إنشاء المساحات الخضراء وھناك اھتمام من طرف المواطنین ك نظرا لم وذل

رةفي السنوات :" بالنسبة للفرد والبیئةتضفیھ من فوائد  ا  األخی ة بسكرة اھتمام تشھد مدین
ام ھو , التشجیر أومتزایدا من طرف السكان بالمساحات الخضراء  ذا االھتم ا یجسد ھ وم

ة المتكررة علىالطلبات  ائھم شجیرات إلعادة غرسھا البلدی البون , من اجل إعط ا یط كم
  .3"األطفالخاصة من , 2بوضع سیاج من أجل حمایتھا

                                 
  .121ص , مرجع سابق, أحمد ملحة - 1
 .لخاص بالمساحات الخضراءا, 06رقم , أنظر الملحق - 2
 .10:30 -10:00: على الساعة, 07/03/2010: بتاریخ, مقابلة مع مسؤول فرع المساحات الخضراء لوالیة بسكرة - 3
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ل نستنتج  رة العم من خالل ھذا التصریح أن سكان مدینة بسكرة یحاولون في السنوات األخی

  .نسبة التشجیر بالمدینة وذلك بزیادة, على إضفاء الطابع البیئي الجمالي للمدینة البسكریة

  

  

  

  

  

  

  :یبین تعاون الجیران فیما بینھم فیما یخص سقي المساحات الخضراء) 35(جدول رقم 

  %  ك  البدائل

  17.44  30  دائما

  45.34  78  أحیانا

  18.02  31  نادرا

  19.18  33  أبدا

  100  172  المجموع

  

  ):16(الشكل رقم 

  
  

ى نس أن أعل ة ب دول الكمی ات الج ا توضح معطی ة بأحیان ي اإلجاب اءت ف درة ج بة مق

دائما , أما بقیة اإلجابات فقد جاءت متقاربة وھذا ما تثبتھ النسب التالیة, % 45.34 اإلجابة ب
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درت ب بة , % 17.44ق ادرا نس ة بن ت اإلجاب ا بلغ بة , %18.02بینم دا بنس ة بأب ا اإلجاب لتلیھ

19.18% .  

ل و س جار ھ قي األش ل س ن أج ران م ین الجی اون ب ة فالتع س الثقاف اري یعك وك حض

د , والشعور بروح المسؤولیة الجماعیة, البیئیة ویبقى االھتمام بالمساحات الخضراء ھو اح

حد أوھو ,  السبل المؤدیة إلى الحفاظ على البیئة بصفة عامة والبیئة الحضریة بصفة خاصة

   .جعل المدینة تتمتع بمنظر طبیعي یسر الناظرین إلى ةبرز السبل كذلك المؤدیأ

  

وغیر ذلك من السلوكات االیجابیة والتعاون بین المواطنین , وحتى یسود الشعور بالمسؤولیة

ة اه البیئ ایجب , اتج ا بینھ ع التنسیق فیم ة مؤسسات المجتم ى كاف ین , عل ا وب یق بینھ والتنس

  .المواطنین

ا یخص ح أما ة فیما یخص التنسیق بین مدیریة البیئة وغیرھا من الھیئات والمصالح فیم مای

ة  ":كان مایلي على لسان مدیر مدیریة البیئة لوالیة بسكرة البیئة ة البیئ ین مدیری التنسیق ب
یق ة والتنس ان المتابع ق لج ن طری تم ع الح ی ات والمص ف الھیئ ذه , ومختل وم ھ ث تق حی

  ومدیریة البیئة لوالیة , اللجان بخرجات میدانیة لمكافحة مختلف األنشطة الضارة بالبیئة
ة  إلىى حالیا بسكرة تسع تحسین وخلق مساحات خضراء على مستوى الوالیة بصفة عام

  .1"و المدینة بصفة خاصة

ة كالمعارض ات البیئی , فعلى سبیل المثال ال الحصر الوسائل المستخدمة من طرف الجمعی

راد  ین أف ة ب ة البیئی ر الثقاف ي نش ة ف ائل الناجح م الوس ین أھ ن ب ة م الت التطوعی والحم

  .2المجتمع

  
  

  

  

  

                                 
 .09:30 -09:00: على الساعة, 01/03/2010: بتاریخ, مقابلة مع مسؤول مدیریة البیئة لوالیة بسكرة  - 1
 .180ص , مرجع سابق, میدني شایب ذراع - 2
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  :استخالص النتائج -2-2
ة بسكرة     اء مدین بعض أحی ا ب ي أجریناھ ة الت ( كحي فرحات, من خالل الدراسة المیدانی

ومن خالل , حي الفجر, مسكن 500حي , حي المجاھدین, مسكن 726حي , )الضلعة سابقا

ائ ى النت ا توصلنا إل م التحصل علیھ ي ت ة الت ة والكیفی ة الكمی ات البیانی ي المعطی ة الت ج التالی

  :سنحاول على ضوئھا اإلجابة على تساؤالت الدراسة

  :نتائج التساؤل الفرعي األول 
اء    ة األحی ل بنظاف ام قلی ذا إن دل  ,یمكن أن نستنتج من خالل كل ماسبق أن ھناك اھتم وھ

ذا ھ, ماتزال في بدایاتھا, على شيء فإنما یدل على أن الثقافة البیئیة لدى سكان مدینة بسكرة

ر الحي من , من طرف المواطنین ى مظھ اظ عل ى الحف أما فیما یخص البلدیة فھي تسعى إل

ال والشاحنات اني , خالل التنسیق بینھا وبین الخواص فیما یخص رفع عدد العم ة تع فالبلدی

  .عجز في ھذا الشأن

 من خالل ما یتمتع, المستوى التعلیمي یلعب دورا ایجابیا في المحافظة على البیئة إن 

ة ة البیئی ر الثقاف مح بنش درات تس ن ق تعلم م رد الم ھ الف ة , ب ع الدراس ق م ن نتف ونح

 ؛ -"المشاركة االجتماعیة والحد من أخطار التلوث في المجتمع الحضري" -السابقة

ا صاحبھا إلى رتبط أن :" التي أشار فیھ ي ی المستوى التعلیمي واالقتصادي والمھن

 .1"لى البیئةارتباطا ایجابیا بأسالیب المحافظة ع

                                 
 .135ص , مرجع سابق, عبد الرؤوف الضبع  - 1
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  درت تیكیة وق اس بالس ي أكی عھا ف ة بوض اتھم المنزلی ن نفای ون م تخلص المواطن ی

و من المواطنین من یتخلص منھا بشكل مبعثر دون مراعاة أي , %62.79 ـنسبتھم ب

  .%33.72 ـفظ صحة المحیط وقد قدرت نسبتھم بشرط من شروط ح

 ع ى وض المواطنین إل دفع ب اء ی ات باألحی ة الحاوی ب  إن قل ة بجان اتھم المنزلی قمام

  .بائیةالكھر األعمدةأو رمیھا بجانب , الحاویات

  

  

  

 اء ف األحی نھم من أجل تنظی ة , تعاون المواطنین فیما بی ق المساعدة المادی عن طری

درت نسبة والمعنویة یعكس المسؤولیة الج ث ق ة؛ حی اء المدین ة أحی ماعیة اتجاه نظاف

  .%72.67 ـمساھمتھم ب

دت الدرا د أك ابقةوق ة الس ریة:" س ة الحض كالت البیئ وائیة ومش اء العش دى  "األحی ي إح ف

اركة  ى أن المش ا؛ عل ةنتائجھ ن  االجتماعی ة م رتبط بمجموع وث ت ار التل ة أخط ي مواجھ ف

 االجتماعيومستوى الوعي , واالقتصادي واالجتماعيوالتي منھا المستوى الثقافي , العوامل

  .1بأخطار التلوث

 ل بعض ظاھرة نبش القمام إن رادة المنزلیة من قب القطط , األف ات ك وبعض الحیوان

ة الحضریة إلىوالكالب الضالة تؤدي  ة, تلوث البیئ الي للمدین , وتشویھ الطابع الجم

بش ویعود  ة للن ة المنزلی ىسبب تعرض القمام ى سبیل  إل ا عل ذكر منھ دة أسباب ن ع

ال ال الحصر ر: المث د , الفق كان لمواعی رام الس دم احت رور عع ةم ال النظاف دم , م ع

 .مرور شاحنات عمال النظافة في الوقت المحدد لھا

  :نتائج التساؤل الفرعي الثاني
  : من خالل نستنتج أن سكان مدینة بسكرة یعملون على استھالك الماء بطریقة رشیدة   

 تسربات المیاه فور اكتشافھا إصالح.  

 ت الماء خارج المنازلإبالغ المواطنین لمؤسسة توزیع المیاه حال اكتشاف تسربا.  

 محاولة المواطنین عدم ترك الحنفیة مفتوحة قدر اإلمكان.  

                                 
 .122ص , المرجع سابق  - 1
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  د غسلھم لسیاراتھم من أجل المحافظة یستخدم المواطنون السطل بدل الخرطوم عن

یفوق استخدامھم ) %36.62( ولكن استعمالھم للخرطوم في أحیان كثیرة, على الماء

 .للسطل

 ى أالمحافظة على الماء ھو  تذكیر الوالدین ألبنائھم بأھمیة حد األسالیب المساعدة عل

 .ترشید استھالك الماء

 

 

  د السلوكات المساعدة ة ھو أح استخدام المواطنین للماء داخل الحمام بطریقة عقالنی

  . على ترشید استھالك الماء

ة رشیدة م, كما نستنتج أیضا بأن سكان مدینة بسكرة یعملون على استھالك الماء بطریق  ألنھ

ى , وھذا یؤثر على اقتصاد األسرة ,یرون بأن تبذیر الماء ھو تبذیر للمال وبالتالي التأثیر عل

  .المجتمع بمختلف أنظمتھ وبیئاتھ

  :نتائج التساؤل الفرعي الثالث

راء      احات الخض ام بالمس اك اھتم تنتج أن ھن ننس كرة م ة بس كان مدین رف س ذا , ط وك

ة ات المعنی ا ا, الجھ ھ لن ا أكدت ذا م اوھ ل علیھ ة المتحص ائج الكمی ي , لنت ابالت الت ذا المق وك

  .من تشجیر بالمدینة هوما الحظنا, أجریناھا مع أھل االختصاص

ازال  ,وھناك العدید من النقاط التي تؤكد بأن االھتمام بالمساحات الخضراء موجود ھ م ولكن

ة  ,فة عامةعلى حال البیئة بصاالطمئنان  إلىلم ینضج بعد بالشكل الكافي الذي یدعو  والبیئ

   -:خاصة و أن مدینة بسكرة تعد مدینة صحراویة, الحضریة بصفة خاصة

 ؤولیة  أن ة المس ون البلدی واطنین یحمل ىالم احات  األول اء بالمس ص االعتن ا یخ فیم

بتھم ب درت نس د ق راء وق ریة  %54.65 الخض دات الحش رائھم المبی ة ش ن ناحی م

  .الالزمة لمعالجة األشجار

 والدین و أبنائھم بخصوص غرس ثقافة االھتمام باألشجار التي تعد رئة الحوار بین ال

بتین  ھ النس دل علی ا ت ذا م ة وھ دین البیئی ة الوال س ثقاف الم یعك و  % 41.86الع

45.34%. 
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  ؛ دلیل على من یلحق الضرر بھا وإرشادبنصح  الدفاع عن المساحات الخضراء إن

راء احات الخض ام بالمس اك اھتم درت, أن ھن د ق ؤالء  وق بة ھ خاصنس ذین  األش ال

 .%96.20ب  واإلرشادیتبعون أسلوب النصح 

 ام  تعاون المواطنین فیما بینھم من أجل سقي المساحات ى االھتم ل عل الخضراء  دلی

ا ا, بھ ون بھ ي یتحل ة الت روح الجماعی ى ال اون ب , وعل ذا التع بة ھ درت نس د ق وق

45.34 %. 

 

 وم الع اریخ الی واطنین لت ذكر الم دم ت بتھم ب إن ع درة نس جرة و المق د الش المي لعی

وكذا  وھذا راجع لضعف التنسیق بین الجمعیات البیئیة والھیئات الرسمیة, 68.60%

 .حتى وان كان ھناك تنسیق فھو تنسیق مناسباتي ال أكثر, المواطنین

ة:" الدراسة السابقةأشارت  كما  ة البیئ ي حمای ة ( دور المجتمع المدني ف ات البیئی الجمعی

انم ة ؛ )وذج ة بالبیئ بات المتعلق ل بالمناس ة تحتف ات البیئی ع الجمعی ى أن جمی رقإل  بط

ة ة أنو, مختلف ر كافی ة غی ات البیئی میة والجمعی ات الرس ین الھیئ یق ب ة التنس ا , عملی كم

  .1فیما بینھا غیر كافیةأكدت الدراسة أیضا على أن عملیة التنسیق بین الجمعیات 

  

  

  

  

                                 
  .183 -179ص  -ص, مرجع سابق, میدني شایب ذراع  - 1


