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  :ةــــخاتم
ة      ة المعنون داني للدراس ري والمی انبین النظ ا للج د تناولن ي :" بع ة ف ة البیئی ع الثقاف بواق

ة بسكرة -المجتمع الحضري ة بمدین ة إلى والتوصل, "دراسة میدانی ى تساؤالت  اإلجاب عل

ة التي نستخلص بأن الثقافة البیئیة, الدراسة و ھي جملة التصورات والسلوكات االیجابی م یق

ة  أنو, والمجتمعالبیئة  جل الحفاظ علىأمن  األفرادبھا  الثقافة البیئیة حتى تنتشر وتسود كاف

ارف , عدیدة تستنبط منھاشرائح المجتمع ھناك مصادر  ویكتسب من خاللھا المواطنون المع

لوكات ارات والس ي یجب  والمھ ات  أنالت ادون االنعكاس ى یتف ع حت ى أرض الواق د عل تجس

  .یمكن أن تنجم عن غیاب الثقافة البیئیة في األوساط االجتماعیة التي السلبیة

ى أن  إلىوقد توصلنا من خالل ھذه الدراسة  سكان مدینة بسكرة یساھمون في المحافظة عل

ة ة المنزلی ن القمام تخلص م ة ال الل كیفی ن خ اء؛ م ة األحی ال , نظاف د عم رام مواعی واحت

ائھمتعاون المواطنون فیما بینھم من , النظافة ف أحی ة , أجل تنظی دیم المساعدات الالزم وتق

ال الحي ة وجم ى نظاف اظ عل ة من أجل الحف ة أو معنوی اع , سواء كانت مادی ب إتب ى جان إل

  .النصح اإلرشاد للحد من ظاھرة نبش القمامة المنزلیة, أسلوب التوعیة

اء ید استھالك الم ى ترش ون عل ا یعمل ور اكتش كم اء ف الل إصالح تسربات الم ن خ , افھام

ا ل م ام بعم د القی اء , محاولة عدم ترك الحنفیة مفتوحة عن دل خرطوم الم استخدام السطل ب

یارة اء, لغسل الس ید استھالك الم ال بضرورة ترش ذكیر األطف ى ت ب , باإلضافة إل ى جان إل

ام ل الحم ة داخ ة عقالنی اء بطریق تھالك الم اولتھم اس وء( مح نان, الوض ف األس , تنظی

  ....).االستحمام

, یساھم سكان مدینة بسكرة في المحافظة على المساحات الخضراء؛ عن طریق التشجیركما 

  .و الدعوة إلى عدم إلحاق الضرر باألشجار, وسقایة ومعالجة األشجار

ا ات اإلحصائیة المتحصل علیھ ول, والى جانب المعطی اه یمكن الق أن  ومن خالل ماالحظن

دایاتھا ي ب اج وت, الثقافة البیئیة مازالت ف ىحت اد إل ر من الجد واالجتھ ى  الكثی ى تصل إل حت

  .المستوى المطلوب الذي یحفظ صحة المجتمع والبیئة على حد سواء

  :جل حمایة البیئة والمجتمع؛ یجب العمل على تحسین واقع الثقافة البیئیة من خاللأومن 

  جتمع ومؤسسات الم, مؤسسات التنشئة االجتماعیةالتنسیق الفعلي والفعال بین كافة

 .المدني لغرس ثقافة الحفاظ على البیئة
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  ة ف وتوعی ن أجل تثقی دار السنة م ى م ة تحاول أن تنشط عل ل لكل حي جمعی جع

 .المواطنین للحفاظ على البیئة والمجتمع

 الطفل حیثما كان في النشاطات البیئیة؛ طبعا وفقا لسنھ ومستواه إشراك. 

 تفعیل نشاط المؤسسات العاملة في الحقل البیئي. 

 الثقافة البیئیة في البرامج التعلیمیة إدراج. 

  أثر التأثیرالتعریف بعالقة ین  والت ق البحوث  اإلنسانب ة عن طری ةوالبیئ  األكادیمی

 .والتلفزیونیة اإلذاعیة والحصص

  


