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 ةــمقدم
أصبحت البیئة محور اهتمام جمیع هیآت المجتمع الرسمیة و غیر الرسمیة ، وتشكل 

 .األسرة باعتبارها الخلیة األساسیة في المجتمع احد هذه الهیأت التي تسعى إلى حمایة البیئة

فالمرأة هي المسؤول األول و األهم في األسرة فهي تسعى للمحافظة على بیئة المنزل و 
الطعام و  بإنتاجیة الحیاة ، و تعتبر المرأة أول مدبرات البیئة في العالم فالمرأة تقوم تحسین نوع

في العدید من الدول النامیة  المرأةمحلیة و تقوم بتسویقها ، وال تزال  أولیةتصنع السلع من مواد 
و في بعض الدول العربیة ، تجمع المیاه و الحطب و تقطع مسافات شاسعة من اجل ذلك ، و 

  . تشرف على النشاطات المنزلیة 

من یتأثر بمخاطرها و  أولو لذلك فالمرأة على تماس و عالقة مباشرة  مع البیئة و هي 
تدهور المجال البیئي ، و من هذا المنطلق جاء اختیار موضوع الدراسة وهو الكشف عن 

  . تصور المرأة للمخاطر البیئیة 

   :التاليقسمة على النحو و قد تضمنت هذه الدراسة خمسة فصول جاءت م

تناول الفصل األول موضوع الدراسة ، حیث طرحت فیه اإلشكالیة و أهمیة الدراسة و 
تحدید مفاهیم الدراسة ، بعدها تناولت الدراسات  إلىكما تطرقت . مبرارت اختیارها و أهدافها 

  . السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة 

و قد تطرقت في . الفصل الثاني و الذي عنون بالتصور فتناولت فیه ستة مباحث أما
تحلیل التصور و في  إلىالمبحث األول إلى مفهوم التصور ، كما تطرقت في المبحث الثاني 

  .التصور و في المبحث الرابع أشكال التصور  أبعادالمبحث الثالث 
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ا تناولت في أخیر و . ل العلمیة و في المبحث الخامس التصور في ضوء بعض المداخ
  .هذا الفصل طرق جمع محتوى التصور 

و عنون الفصل الثالث بالمخاطر البیئیة على الصحة ، و الذي تضمن خمسة مباحث 
تناول المبحث األول تطور االهتمام بالمخاطر البیئیة على المستوى العالمي و على المستوى 

اول المبحث الثاني المخاطر الطبیعیة كما وضحت في العربي و على المستوى الجزائر ، كما تن
المبحث الثالث مخاطر تلوث الهواء في البیئة المنزلیة، وفي المبحث الرابع  مخاطر تلوث 

  .مواد التجمیل و الحلي  لالغذاء في البیئة المنزلیة، في األخیر مخاطر تلوث باستعما

اسة، و تمثلت في مجاالت الدراسة  الفصل الرابع فتضمن اإلجراءات المنهجیة للدر  أما  
  المستعملة في جمع البیانات و األسالیب اإلحصائیة  والمنهج المستخدم واألداةعینة الدراسة ، 

  . و خصص الفصل الخامس لعرض و مناقشة نتائج الدراسة في ضوء التساؤالت

  

  

  

  

 


