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  إشكالیـــة الدراســـــة  :أوال

یتأثر البشر تأثیرات متفاوتة و البیئة هي الوسط الذي یحیط باإلنسان ویعیش فیه طوال عمره ، 
كالقیم والخبرات  كتسبة من البیئة تحدد أحوالهم و شخصیاتهم بعوامل مففیها ،  وأنشبیئاتهم التي 

  . وراثیة مثل لون البشرة ، و الشعر وأخرى 
الذي جعل االهتمام بالبیئة  الشيءفصحته  اإلنسانا یكون لبیئة انعكاسات على نمو و هكذ

إشراك كل شرائح المجتمع و خاصة المرأة باعتبارها عنصرا فعاال في تنمیة و جعل . یتزاید
خالل كافة مستویات نشاطها من اجل النهوض بالبیئة وتحسینها   و ذلك من . ضرورة المجتمع 

عن نوعیة مستهلكات أسرتها من الخدمات و السلع كاألغذیة أو  مسئولةاألسرة و فالمرأة هي ربة 
  .المیاه الشروب و غیرها المالبس أو أدوات أو موارد طاقة و 

ي ممارستها الیومیة إلى العدید من المخاطر فعلى صلة بالبیئة فإنها تتعرض  ألنهافهي  
بتوعیتها  ماألمر الذي یدعو إلى االهتما تها،أسر التي تكون في أغلب األحیان مباشرة على أفراد 

وهذا ما نص علیه جدول أعمال القرن و الواحد والعشرین المنبثق عن مؤتمر  .البیئیةبالمشكالت 
في فصل خاص عن المرأة و التنمیة  1992قمة األرض  المنعقد بیروي دي جانیرو سنة 

من المعوقات الثقافیة و  حث وأكد على ضرورة التخلص أین)  24الفصل ( المستدامة 
وأكد على وقف التدهور البیئي  االجتماعیة و السلوكیة  من أجل النهوض بالمرأة و البیئة،

  . 1المنزلي
خاصة على مستوى بیئة  لهذه المخاطر عرضةو المرأة الجزائریة كغیرها من نساء العالم   

 ألنماط و األسالیب السلوكیةالمسكن نتیجة الممارسات السلوكیة الخاطئة وكذلك تبینها بعض ا
  . من عادات وتقالید و أعراف واتجاهات تتجاهل البیئة وتزید من تضاعف تلوثها غیر صحیة

   
 

                                                
  .  116،  ص  2000، مطبعة النجاح ،بن عكنون ، الجزائر ،  الرھانات البیئیة في الجزائرأحمد ملحة  ،  -  1
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وتأخذ هذه المخاطر أشكاال متعددة تظهر أثناء ممارستها للعمل المنزلي كاستخدام البخور و 
ها الخاطئ للموارد الطاقة كتسرب مواقد النار في األماكن المغلقة وعدم مراعاة التهویة و استعمال

أهمیة توعیتها لترشید استخدام الطاقة وذلك للحد من تراكم ثاني أكسید لذلك تبدو . الغاز الطبیعي 
باإلضافة إلى زیادة استهالكها للمواد  1زیادة ظاهرة االحتباس الحراريالكربون الذي یساهم في 

معطرات الجو و منظفات األثاث ، منظفات  أو الكیماویة الحدیثة مثل مبیدات الحشرات و ملطفات
شكل خطر على یتلوث الهواء الداخلي للمنزل و  إلىؤدي مما یالخاصة باألرض بطرق غیر سلیمة 

  .على حد السواء  المنزلیة المرأة و البیئة
كما تتبع المرأة سلوكیات تؤثر وتزید من حدة المخاطر البیئیة فالممارسات الخاطئة في 

ء كإضافة  المواد الملونة و المنكهة للطعام وطریقة حفظه و اقتناء األطعمة المعلبة تحضیر الغذا
أو الجاهزة تؤدي إلى تلوث الغذاء ، و في حین آخر تتعرض المرأة للمخاطر إشعاعیة وذلك عن 

مخاطرها غیر مرئیة و غیر  أنطریق استخدمها لبعض األجهزة الكهربائیة كالمیكروویف وخاصة 
  . تظهر نتائجها جلیة و إنما تستغرق وقت طویل ملموسة و ال

و كذلك استخدامها لبعض مواد التجمیل تحتوي على بعض المواد الكیماویة الخطرة 
 إلىكل هذه الممارسات السلوكیة تؤدي  وارساإلكسكصبغات الشعر و الوشم و أقنعة للوجه و 

  .مخاطر بیئیة 
ذلك  أن من ااطر البیئیة المنزلیة اعتبار و تحاول هذه الدراسة معرفة تصور المرأة للمخ

التصور إنما یعكس أبعادا متنوعة في مستوى اإلدراك واالنفعال و النزوع تمثل مدارا تتوزع فیه تلك 
یبتعد حول بؤرة مركزیة ، فهي جمیعا مستهدفات الدراسة التي تروم  أوالمكونات في ما یقترب 

المناسب في التحلیل أو التفسیر بقدر ما یستوجب  كشفها باستطالع یصفها آخذا  في ذلك المنحى
 الكشفا هو هدف االستكشاف في هذه الجزئیة البحثیة أو تلك و مناط الدراسة سؤال إقالع یستوعب

  :للمخاطر البیئیة و هو المرأةمتغیرات تصور  عن

  
                                                

، الطبعة  الثانیة ، سبتمبر ،   حد من التلوث البیئيدلیل المرأة  العربیة للمحافظة  على الموارد الطبیعیة و ال: برنامج األمم المتحدة للبیئة  - 1
  .  18، ص  2000
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  هو تصور المرأة للمخاطر البیئیة ؟   ما
  :ت اآلتیة ویتفرع عن هذا التساؤل جملة من التساؤال

  هو تصور المرأة للمخاطر تلوث الهواء ؟   ما -1
  هو تصور المرأة للمخاطر تلوث الغذاء ؟  ما -2
 هو تصور المرأة للمخاطر استعمال بالمواد التجمیل ؟   ما -3

  اختیارها  مبرراتأهمیة الدراسـة و : ــا نیثا
لتي هي في حقیقة األمر دواع كأي دراسة فان هذه الدراسة تنطوي على قدر من األهمیة، و ا

و أسباب وقوعها في دائرة االهتمام، و لوقوع االختیار علیها دون غیرها و تناولها بالبحث 
  .والتحلیل

   :تلكنقف على بعض النقاط األهمیة  أنو لنا 
ــكون التص – 1   ) .تحكم كل تصرفاتنا وسلوكتنا و تمثل مجموع معارفنا و مكتسباتنا ( ورات ــ
ل المخاطر البیئیة تحدیات تقتضي الدراسة و المواجهة للحفاظ  على دورة الحیاة في تمث  -2

  .الطبیعة و المجتمع 
قلة الدراسات السوسیولوجیة في هذا المجال و خاصة في الجزائر فاغلب الدراسات كانت في  -3

  . -حد علمنا  -مجال علم البیئة ، و علم البیولوجیا على 
و  األسرة،راسة في بحثنا في بناء جد هام و حساس في المجتمع و هو كما تكمن أهمیة الد -4

كما سوف تقدم ید العون لربة البیت فما ستسفر عنه هذه  المجتمع،المرأة هي محور هذه األخیرة و 
 .نتائجمن ألخیرة ا

 
 
 
 
  

  أهـــــداف الدراســـــة: ـا ثالثـ
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  :یة نسعى من خالل هذا البحث إلى تحقیق األهداف  التال 
و في الواقع أن عملیة اختیار  به،أهداف البحث تعتبر خطوة ضروریة للقیام  إن تحدید

فقد یكون البحث العلمي هو التعرف على ظاهرة  أهدافه،موضوع البحث تتضمن بضرورة تحدید 
بقصد صیاغة قوانین ، عمال على تفسیر الظواهر االجتماعیة و محاولة  أوبوصفها و كشفها ، 

  :    ها، و تستهدف الدراسة التحكم فی
الكشف عن تصور المرأة للمخاطر البیئیة من خالل دراسة تكشف تمظهراتها السلوكیة  -

التي تقبل المعاینة، من خالل الحوامل المعرفیة ذات الطابع الثقافي و العلمي التي تتحملها 
 .المرأة حیال البیئة 

  مفاهیم الدراســـــة : رابعــا
. میة بالغة في العلوم بصفة عامة، و في العلوم االجتماعیة بصفة خاصةتكتسي المفاهیم أه

إن بناء المعرفة اإلنسانیة یتوقف بقدر كبیر على المفاهیم التي تعبر بواسطتها على ماهیة 
مجرد إحساسات غامضة  إلىاألشیاء، و العالقات التي تربط بینها ، بدون المفاهیم تتحول المعرفة 

لكن ما یمیز المفاهیم التي تستخدمها العلوم ، و علم االجتماع على خالیة من المعنى ، 
من معنى، و  أكثرالمفهوم الواحد قد یدل على  أنالخصوص هي مرونة االستخدام ، حیث 

 إنلهذا . في تفسیر ظاهرة معینة كثیرة  –دون تحدید  –مفهوم ما  یأخذها أنالمعاني التي یمكن 
وث االجتماعیة تعتبر خطوة ضروریة تجنب الباحث الكثیر من عملیة تحدید المفاهیم في البح

  . ألفكاره العناء الذي ینتج عن التأویل الخاطئ
ونخلص من  البحث،أثناء  تتداولیسعى الباحثون إلى تحدید المفاهیم و المصطلحات التي 

 نظورذلك إلى أن الوظیفة األولى للمفاهیم العلمیة هي توجیه الباحث من خالل تحدیدها للم
 تساهم المفاهیم في بناء البحث بصورة فعالة وتجعله أكثر تناسقا و . 1وتعیینها لنقطة االنطالق

 

                                                
 .51، ص  1983، دار النھضة العرییة لطباعة و النشر ، بیروت ،  لبحث االجتماعيامقدمة في محمد علي محمد ،  - 1
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تساعد المفاهیم في وصف وتركیب الظاهرة المدروسة " انتظاما ، فأثناء القیام بالبحث 
ي فقط و علیه فأهمیة المفاهیم ال تكمن في المستوى النظر  1" بصورة بعیدة عن الخلط و التشویش 

  . ، بل لها أهمیة قصوى في المستوى العملي المیداني أثناء عملیة التفاعل مع الوقائع و األحداث 
التصور، المخاطر البیئیة، وسنحاول البیئة، :یرتكز بحثنا على مفاهیم محوریة و هي 

   .تحدیدها إجرائیا
  التصــــور - 4-1

ة التي تناولها الكثیر من الباحثین یعتبر مفهوم التصور من المفاهیم النفسیة االجتماعی
  .و علیه سأحاول تقدیم بعض التعاریف المقترحة لهذا المفهوم .بالدراسة و التحلیل 

  ".تمثل"، مصطلح "تصور"یستعمل في العربیة، باإلضافة إلى مصطلح  :ةلغــــ
بدوره  الذي»  Représenter«  فهي من الفعل »Representation«إذا أخذنا الكلمة الفرنسیة 
ویعني استحضار أو جعل الشيء حاضرا  » Repraesentare« أتى من الفعل الالتیني 

)Rendre présent. (  
   2و التصور لغة تصور الشيء تخیله ، وتصور له الشيء ، صارت له عنده صورة

  3تصور ، یتصور تصورا الشيء ، تمثل صورته و شكله في ذهنه : من الفعل 
 ءيالشبوصفه حضور  Représentation  مصطلح  Le grand larousseویحدد قاموس 

   Balzac. فاء الكالم بواسطة الرسم أو النحت أو اللغة أثن الخیالأو في  العین،ومثوله أمام 
مثال قام بتصور أي باستحضار المجتمع الفرنسي أبان فترة اإلصالح من خالل روایاته ، وبهذا 

كان عدد أصدقائك ثالثـــة وعشرین ،  إذا "George duhamel" "  جورج دوهامیل"المعنى یقول 
   Petit Robert قاموسا ثالثة و عشرون تصورا أمفان لدیك عنهم 

  
  

                                                
 . 20 ص  د ت،ندریة ،، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسك االتصال في الخدمة االجتماعیةابو النجا محمد العمري ،  -  1
  . 282، ص 1982، الكتاب البناني ، بیروت ، لبنان ،  1، ج  المعجم الفلسفيجمیل صلیبا ،  -  2
  . 195،ص 1991، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  7،ط  القاموس الجدید للطالبعلي بن ھادیة و آخرون ،-  3
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تقدیم موضوع  العین،مثول أمام  عرض، إحضار، :منهابتعریفات نذكر  représenterفعل  فعرف
  .1بهه أو یماثله بإثارة صورته كي تظهر بواسطة موضوع آخر یش الذهن،غائب أو مفهوم إلى 

  : "تصور "وسنحاول فیما یلي تقدیم جملة من التعریفات لمصطلح :  ــااصطالحـ
التصور كلمة أو مجموعة كلمات تعبر عن فكرة عامة تتعلق بطبیعة شيء معین أو عالقاته 

على أن التصورات لیست فطریة في الطبیعة  اللغة،كما تشكل التصورات أساس  .األخرىباألشیاء 
و ترتكز على  معینة،بحیث یمكن اكتشافها و إنما هي مركبات عقلیة تعكس وجهة نظر  ا،ذاته

  .2 أخرىفي الوقت الذي نتجاهل فیه ظواهر  الظواهر،بعض جوانب 
حاضرا في الذهن ، وهو لیس مجرد  ءيالشهو جعل  )Sillamy(  سیالميوالتصور حسب 

ذهني ، إذن التصور لیس مجرد إرجاع صورة إرجاع صورة بسیطة للواقع ، و إنما هو بناء لنشاط 
نما هو إعادة بناء وتشكیل ذهني لعناصر المحیط    .مطابقة للواقع ، وإ

فالتصور هو نتاج نشاط ، بناء عقلي للواقع عن طریق جهاز نفسي إنساني ، و انطالقا من 
شخصي ، و التي المعلومات التي یتلقاها الفرد من حواسه ، ومن تلك التي جمعها أثناء تاریخه ال

تظل محفوظة في ذاكرته ، مع تلك التي تحصل علیها من خالل العالقات التي یقیمها مع 
 اآلخرین سواء أفراد أو جماعات ، وهذه المعلومات كلها تدخل في إطار نظام معرفي شامل 

من مظهر منه منظمة تسمح بفهم  أویصنع من الكون  أنومنسجم بدرجات مختلفة یسمح له 
 .خیر و التأثیر علیه هذا األ

 
 
 
 
  

                                                
: ، المغرب  مجلة علوم التربیة،  ق التي تعترضھ في تعلمھا بالمناطق النائیة من المغربتمثالت التلمیذ للفلسفة والعوائفتیحة ھكار ،  -  1

  . 30مطبعة النجاح الجدیدة ، المغرب ، ص ) 2001مارس  20العدد ( المجلد الثاني 
 . 79، ص 2005، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ، مصر ،  قاموس علم االجتماعمحمد عاطف غیث ،  -  2
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للوعي مرة ثانیة ، رغم غیابه  ءيالشإعادة " فیقول أن التصور هو " موسكو فیسي " أما  
جانب كونه عملیة إدراكیة و فكریة  إلىفي المجال المادي وهذا ما یجعله عملیة تجریدیة محضة، 

1 .  
 أيلمعطیات الخارجیة ، العملیة التي یستوعب فیها الذهن ا إلىإن مفهوم التصور یشیر 

یحتك بها الفرد ویضفي علیها مستویات شخصیته المختلفة ، ویؤدي ذلك  أنمعطیات الواقع بعد 
فتكون بالتالي . تتجمع لدى الفرد صور عن تلك المعطیات بشكل حصیلة هذا االحتكاك  أنإلى 

غیر عناصر الواقع ، فالتصورات تتمیز بنوع من الثبات النسبي و ال تتغیر إال بت. تصورا لها 
و التصورات بهذا تكون عبارة عن مواقف  توجه السلوك و . دارك الفرد لهذه العناصراوبتغیر 

تحدد عددا من االستجابات التي یتعین أن یصدرها الفرد كرد مباشر أو غیر مباشر اتجاه مثیر 
  .الداللةإن هذا ما یعطیها طابع المعني و . داخلي أو خارجي

في وقتنا الحالي، " التصور"أصبح مفهوم <<  :)A. Braconnier, 1998(اكونییه بر . أویعرفه 
بمعنى مضمون (والسلوك المقصود ) بمعنى النشاط التصوري(یعني في آن واحد الفعل النفسي 

أما . وظیفة الفعـل العقلي )Acte de représentation(یصف فعل التصور .  >>) التصور
ـل بمعنى السلوك الصادر عن الفعل، أي أن التتابع بین فعلین مضمون التصور فیصف نیة الفع

    .متتالیین مرتبط بالسلوك الناتج عنهما
السیرورة التي تناسب << : والتصور ه):Bertrand Troadec, 1998(برتراند تراودكر ویعرفه 

ض أحدهما اآلخر ور یدل وهـو أیضا نتیجة لهذه السیرورة بمعنى أن التص. بین عنصرین حیث یعوّ
  .>>على العنصر الذي تم تصوره

التصور هو میكانیزم هام جدا یستعمله الطفل أثناء نموه :)J. Piaget(بیاجیـه ویعرفه 
 زیقي یالمعرفي، وهو أداة للمعرفة، یسمح للطفل بإعطاء تفسیر لما یكتشفه في الوسط الف

 
  

                                                
، رسالة ماجستیر ، غیر منشورة ، جامعة منتوري ، قسنطینة  التصورات االجتماعیة للمواطنة عند أساتذة التعلیم المتوسطجنادي لمیاء ،  -  1
 . 11-10ص ص 2006: 
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، والتصور هو أیضا )نشاطاته( وحركاته) تجاربه(الخارجي والوسط االجتماعي انطالقا من خبراته 
  .أداة اتصال وتبادل وتنشئة اجتماعیة

التصورات <<  :)R. Ghiglione, J-F. Richard, 1999(جیقلیون ومن معه  ویعرفه
هي، أساسا، تفسیرات تعطي داللة عامة لعناصر ناتجة من اإلدراك، بكیفیة یأخذ هذا التفسیر 

  .>>مهمة بعین االعتبار السیاق الخاص للوضعیة وال
یقال عن التصور أنه معرفي إذا كان <<  :)J-F. Camus, 1996(جون فرنسوا كامي  ویعرفه

متكون في مجموعة منظمة، ویمثل على الصعید الوظیفي معرفة دائمة یمكن من خاللها اتخاذ 
 .1>>قرار للقیام بفعل، أو التي تساهم في اتخاذ القرار 

ول أن التصور ال یقتصر على عملیة االسترجاع فقط  بل من خالل هذه التعاریف یمكن الق     
هي عملیة مركبة، تبدأ من التقاط الصور و المؤثرات من خالل الحواس ،ثم القیام بعملیة الجمع و 
اإلدراك من خالل العملیات العقلیة ، حیث یتدخل رصید الفرد الثقافي مثل التكوین  المهنة، القیم، 

وتفاعالته مع األفراد، وكذا البیئة  طور من خالل التنشئة االجتماعیة،الذي یمتلكه و الذي یت... 
التي یعیش فیها باعتباره عنصر من الجماعة وهو یؤثر ویتأثر ، فتبنى التصورات التي تكون 

  .مشتركة مع اآلخرین 
هو كل ما تدركه التصور أن وتتفق الطالبة الباحثة مع ما ورد في التعریفات السابقة من   
 .حیال المخاطر البیئیة المنزلیة ، و الذي یعمل كموجه لسلوكها) ربة البیت( ه المرأة وتعرف

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
10.35. 18/03/2009   .. www.bmhh.med.sa/vb/showthread.php//http - 1  

http://www.bmhh.med.sa/vb/showthread.php
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  البیئــــــــة  2- 4
  :  ــةلغــــ

ـــأثیریعتبـــر مصـــطلح البیئـــة مـــن المصـــطلحات الالمعـــة فـــي عصـــرنا الحاضـــر لمـــا لـــه مـــن   ت
  .صمیمي على معطیات الحیاة 

الــذي اخــذ منــه الفعــل ) بــؤا ( الجــذر  إلــىللغــة العربیــة یعــود األصــل اللغــوي لكلمــة البیئــة فــي ا
   .إلیهأي رجع  ءيالش إلى، قال  ابن منظور في معجمه الشهیر لسان العرب باء ) باء( الماضي 

  .ن قریبین من بعضهما البعض لكلمة تبوأ یوذكر المعجم نفسه معنی
  .المكان و تهیئته  إصالح: األول 
  1 .امةاإلقبمعنى النزول و : الثاني 

   :اـاصطالحــــ
المجال المكاني الذي یعیش فیه اإلنسان یتأثر به و  أوالوسط " البیئة بمفهومها العام هي 

المجال قد یتسع لیشمل  منطقة كبیرة جدا ، و قد تضیق دائرته لیشمل  أوهذا الوسط " یؤثر فیه 
السماء التي " تشمل البیئة منطقة صغیرة جدا تتعدى رقعة البیت الذي یسكن فیه ، و بعبارة أخرى 

كل الكائنات الحیة النباتیة كانت أم حیوانیة تؤثر فینا  نهاا" فوقنا و األرض التي تحت أقدامنا 
ونؤثر فیها ، إنها كل ما تخبرنا به حاسة السمع ، والبصر، و الشم و التذوق  و اللمس أكان هذا 

هذا المفهوم  1972عام  استكولهم ؟ و قد أعلن مؤتمر اإلنسانمن صنع  أممن صنع الطبیعة 
للبیئة بأنها رصید من الموارد المادیة و االجتماعیة المتاحة في وقت ما و في مكان ما إلشباع 

  .حاجات اإلنسان و تطلعاته 
  

حیاته ، بما فیه من ظروف  اإلنسانالذي یمارس فیه  اإلطار بأنها" و یعرفها زكریا طاحون 
  2" .فیه ویؤثر فیها وموارد وأحیاء تؤثر  أحوالو 

                                                
  . 93، ص  2007، دارالمسیرة للنشر ، عمان ، األردن ، إدارة البیئـــــــة ، نجم العزاوي ، عبد هللا حكمت النقار  -  1
 . 40، دار الوفاء للطابعة و النشر، القاھرة ، مصر ، ص  اخالقیات البیئة وحماقات الحروبزكاریا طاحون ،  -  2
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الجماعة ، و یؤثر فیه ، وقد  أوهي كل ما یثیر سلوك الفرد " بأنها أیضاو تعرف البیئة 
علماء االجتماع بوجه عام  أماادخل علماء النفس تعریفهم للبیئة المصادر الداخلیة للمتغیرات ، 

 أوفیزیقیة ،  یؤكدون دراسة الظروف أو الحوادث الخارجة عن الكائن العضوي سواء كانت
و قد نما االهتمام في الوقت الحالي بأهمیة اإلطار االجتماعي في استقصاء . ثقافیة  أواجتماعیة 

   .البیئیةو تشخیص المشكالت 
الذي یعیش فیه  اإلطاروتتفق الطالبة الباحثة مع ما ورد في التعریفات السابقة للبیئة هي 

اء وكساء ودواء و یمارس فیع عالقاته مع و یحصل منه على مقومات حیاته من غذ اإلنسان
و التي تعني المحیط أو الوسط الذي یعیش فیه ونخص هنا بیئة المسكن ، من بني البشر  اقرأنه

الفرد ، ضمن ظروف فیزیقیة و اجتماعیة متأثرا في ذلك بعوامل أخرى ال منزلیة ، سیما تلك التي 
  . ترتبط بمستوى المعیشة كالدخل األسري مثال 

  المخاطــــر البیئیــــة -4-2
   : ـةلغـــــ 

  .1من الخطر و هو اإلشراف على الهالك ، و اسم جمع ال مفرد له 
   : ـاـاصطالحــ

نظرا ألن طبیعة المشكالت البیئیة هي دائما طبیعة حادة و عنیفة ، لم تسلم أي دول العالم 
تختلف هذه الحدة من بلد آلخر أیا كان مستوى تطورها االقتصادي من حدة هذه المشكالت ، لكن 

، فتواجه الدول المتقدمة العدید من المشكالت البیئیة الناتجة عن استخدام التكنولوجیا الحدیثة و 
بخاصة في الصناعة ، وما تحدثه من استنزاف للموارد وما تنتجه من مواد ملوثة للبیئة ، و 

 و في الجانب اآلخر ) المدن الصناعیة ( بخاصة في التجمعات الصناعیة المركزیة 

تواجه الدول النامیة أیضا العدید من المشكالت البیئیة الناجمة عن الفقر، وزیادة السكان 
 . وسوء إدارة و استغالل الموارد و الطاقات الطبیعیة لهذه الدول 

                                                
 .919، ص  1986لمشرق ، بیروت ، لبنان ، ، دار ا 5المنجد األبجدي ، ط  -  1
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وتعرف المخاطر التي تهدد البیئة بأنه مجموعة العوامل الطبیعیة و البشریة التي تؤثر على 
  . أكثر من مكونات البیئة بما یؤدي إلى فساد البیئة وتدمیر مواردها  أوعنصر 

  1:قسمین رئیسین هما  إلىو یقسمها الدكتور حسن احمد شحاتة 

   :ةــــالطبیعیر ـــالمخاط
و هي التي تحدث نتیجة عوامل الطبیعة، مثل الجفاف و الفیضانات و السیول، و 

براكین و التي ال دخل لإلنسان في حدوثها ، و هي توثر األعاصیر و العواصف، و الزالزل و ال
  . على موارد البیئة المختلفة و تدمرها 

   :ةــــالبشریر ــــالمخاط
و هي التي تحدث للبیئة و تدمر مواردها، بسبب اإلنسان ونشاطاته المختلفة، و تقنیاته  

شجار، الرعي الجائر، استخدام الحدیثة و ممارساته السلوكیة الخاطئة ، مثل اإلفراط في قطع األ
  .الخ ...المبیدات  

تلویث الجمال الطبیعي للمكان بإلقاء القمامة و الفضالت ، و التخلص منها بإلقائها في 
أصاب كل  تقنیاتهمجاري المیاه ، لذلك نستطیع القول أن التلوث الناتج عن نشاطات اإلنسان و 

  . حد المخاطر المدمرة التي تهدد البیئــة ومواردها عناصر ومكونات ومقومات البیئة ، مما یجعله ا
  .أفسدهالهواء و  أصابفالتلوث 

  .باألمراضاإلنسان  إصابةفالتلوث أصاب غذاء اإلنسان و جعله احد مصادر 
كل فرد یتسبب بتلویث البیئة بطریقة ما و بأسلوب خاص نتیجة  أنونستنتج من كل ما سبق 

ات التي تمارسها المرأة في بیئة المسكن ،مما یجعلها السلوكا ممارسات و سلوكیات خاطئة ، ومنه
 .عرضة لعدة مخاطر بیئیة 

 
خاصة على مستوى بیئة المنزل أو المسكن و أثناء ممارستها الیومیة للعمل المنزلي كتلوث 

و تلوث الهواء الداخلي للمنزل  .الغذائیةالغذاء وطریقة تحضیره أو حفظه أو اقتناء الحاجات 

                                                
  . 107، ص  2001، مكتبة الدار العربیة للكتاب ، مدینة نصر ، مصر ، ، البیئة و المشكلة السكانیة حسن احمد شحاتة  -  1
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و التأثیرات الضارة للمواد  التدخین، التنظیف،دام الطاقة و المبیدات الكیماویة الحدیثة أثناء كاستخ
  .الحليالتجمیل و 

  الدراســـات السابقــــــة :  سـاخام
من الباحثین أن الدراسات السابقة هي تلك الدراسات التي تدخل ضمن التراث  یعتقد الكثیر

إال أن المقصود من استعراض هذه الدراسات في البحث العملي هو تقدیم مخلصات  النظري،
  1.لمناهجها و نتائجها 

كما أن الدراسات السابقة أهمیة كبیرة فهي تؤدي كثیرا من المهام للباحث أثناء تنفیذه لهذه 
الستفادة من المشكلة المطروحة و ا أوالعملیة ، فتفیده في عدم التكرار في المواضیع المختلفة 

  . جوانب النقص فیها 
. و تزود الباحث بالمعاییر و المقاییس و المفاهیم اإلجرائیة و اإلصالحیة التي یحتاجها 

باإلضافة إلى أنها تساهم في توضیح أبعاد المشكلة فهو بذلك یقوم بتحدید اإلطار النظري 
  . الشكالیته 

و هدف و نتائج ، أما إذا و جدت  و یشترط في الدراسات السابقة أن یكون لها موضوع  
فرضیات البحث و العینة و المنهج و األدوات ، تصبح أكثر تفصیال و دقة ، و لكن هناك 

  مالحظة هامة توجب اإلشارة إلیها و هي انه من الضروري التفریق بین الدراسة السابقة 
و فیه یدرس الباحث  المطابقة و یشترط حینئذ اختالف میدان الدراسة ، و الدراسة المشابهة ،

  .الجانب النظري الذي یتناوله بالدراسة 
  :و قد تناولنا في بحثنا هذا مجموعة من الدراسات السابقة في شكل ملخصات كما یلي

 
  

   :األولـــىالدراســـة 

                                                
 .  103، ص  1999نة ، ، دار البحث،  قسنطی الدراسات السابقة في البحث العلمي ، أسس منھجیة في العلوم اال جتماعیةابراھیم التھامي ،  1
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العالقة بین استخدام السیدات الریفیات لملوثات الهواء : "و قد جاءت هذه الدراسة بعنوان 
في محافظة االسنكدریة و بین الخصائص االجتماعیة الدیمغرافیة لألسرة و داخل المنازل 

 ،2006، و هي دراسة قامت بها الباحثة آمال السید محمود العسال سنة  1" اإلصابة باألمراض
   .مصرمركز البحوث الزراعي باإلسكندریة في  الریفیة،بمعهد بحوث اإلرشاد الزراعي و التنمیة 

یة هذه الدراسة حول تحدید العالقة بین استخدام السیدات لملوثات و قد تمحورت إشكال  
التعلیم  (الهواء داخل المنازل و بین المتغیرات االجتماعیة و الدیمغرافیة و اإلصابة باألمراض  

  ) . العمل ، تعلیم األبناء ، نوعیة األسرة ، الممارسات المتسببة في األمراض 
  : ات كما یلي وقد صاغت الباحثة فرضیات الدراس

تلوث الهواء داخل المسكن و  إلىال توجد عالقة بین مستوى ممارسات المبحوثات المؤدیة  – 1
عملها خارج المنزل  تعلیمها،درجة  –عمرها  :المدروسةأي من خصائصهن الشخصیة و األسریة 

  .األبناءدرجة تعلیم  –عدد األبناء  –نوعیة األسرة  –
تلوث الهواء داخل المسكن  إلىوى ممارسات المبحوثات المؤدیة ال توجد عالقة بین مست  -2

 –الصداع المزمن  –كیمیائیا و مكروبیولوجیا و بین مدي إصابتها بأي من األمراض الصدریة 
  .التهابات العیون 

و بین ) كل على حدة ( ال توجد عالقة بین درجة إتباع المبحوثات لكل ممارسة ملوثة للهواء  -3
  .من األمراض و األعراض السابق ذكرها  إصابتهن بأي

أما فیما یتعلق بأدوات البحث المستخدمة في البحث فقد اعتمدت الباحثة على المقابلة و استمارة 
 .استبیان بالمقابلة الشخصیة 

  
أسرة من إجمالي عدد األسر في المنطقة المدروسة و التي  240و أما عینة البحث فتمثلت في 

  .من عدد األسر  % 11.5، أي أن العینة مثلت نسبة أسرة  2090قدرت بـ 

                                                
دریة و بین  الخصائص االجتماعیة كنوثات المنازل  في محافظة اإلسلالعالقة بین استخدام السیدات الریفیات لمأمال السید محمود العسال ،  -   - 1

، ص  2000الصحة العالمیة ، سبتمبر ،  ، منظمة 02: ، العدد  14، المجلد ،  الدیمغرافیة لألسرة و اإلصابة  باألمراض ، مجلة الصحیة لشرق المتوسط
12  .  
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   :اآلتيو قد ركزت الباحثة في دراستها على أهداف نوردها في 
تحدید مستوى ممارسات المبحوثات المنتشرة من ربات األسر الریفیة المؤدیة إلى تلوث الهواء -1

  .كیمائیا و مكروبیا داخل المسكن و أمامه 
مدى إصابتهن باألمراض ( اض المنتشرة بین المبحوثات و أطفالهن التعرف على نوعیة األمر  -2

  ) .الصدریة و التنفسیة و أمراض العیون و الصداع المزمن 
تحدید العالقة االرتباطیة بین بعض الخصائص الشخصیة و األسریة للمبحوثات و مدى  -3

عض الخصائص كعمر تلوث الهواء، مما یلزم التعرف على ب إلىممارستهن للسلوكیات المؤدیة 
  .المبحوثة و تعلیمها و عملها و عدد أبنائها و تعلیمهم ، ونوع األسرة و عدد أفرادها 

تحدید العالقة االرتباطیة بین درجة إتباع المبحوثات للممارسات الملوث لهواء المسكن كل  -4
  . على حدة و بین إصابتها بعض األمراض 
   :التالیةسة إلى مجموعة من النتائج نوجزها في النقاط و قد توصلت الباحثة من خالل هذه الدرا

لوحظ من خالل الدراسة وجود عالقة ایجابیة ذات أهمیة إحصائیة بین مستوى استخدام   -1
  .السیدات للملوثات من جهة و بین عدد األبناء و نمط األسـرة وعدد أفراد األسرة من جهة أخرى 

قة ارتباطیه عكسیة بین مستوى المبحوثات للسلوكیات كما لوحظ من خالل الدراسة وجود عال -2
  . الملوثة كیمیائیا لهواء المسكن و بین درجة تعلیمهن 

  للبیئة الریفیة  أهمیةتعتبر هذه الدراسة من الدراسات البیئیة الحدیثة ، و التي تعطي   
المنازل و بین  حیث اهتمت بدراسة العالقة بین استخدام السیدات الریفیات لملوثات الهواء داخل
 .الخصائص االجتماعیة و المخاطر الصحیة الناجمة عن هذه السلوكیات الخاطئة 

 
  

و تختلف عن  .المنزلیةو تتفق و الدراسة الراهنة في كونها ركزت مجال بحثها في البیئة   
میداني و بالتالي اختالف في الجانب ال .الریفیةالدراسة الراهنة في كونها اهتمت بالبیئة المنزلیة 

  . في كثیر من اإلجراءات المنهجیة 
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و یستفاد من  .الدراسةلم توضح نوع المنهج المستخدم في  أنهاو ما یأخذ عن هذه الدراسة   
  .االستبیان  أداةهذه الدراسة في بناء األدوات خاصة 

   : الدراســة الثانیـــة
كیة للمرأة في دولة قطر االتجاهات و الممارسات السلو : و قد جاءت هذه الدراسة بعنوان   

، و هي دراسة قام بها فریق من الباحثون محمود إبراهیم الحویحي ، 1 نحو مشكلة التلوث البیئي
عزة عبد الكریم ، سید محمد عبد العال ، عائشة عنبر سعید الخاطر ، سیف علي الحجري من 

معة عین شمس ، كلیة معهد الدراسات ، المركز القومي للبحوث االجتماعیة و الجنائیة ، و جا
اآلداب وزارة الخدمة المدنیة ، جامعة قطر ، قسم الجیولوجیا ، جامعة عین شمس و البحوث 

 . و اإلسكان  –قطر  ةالبیئی

تناول هذا البحث دراسة نظریة و میدانیة بهدف التعرف على اتجاهات المرأة القطریة و 
ة إلى مدى و عیها بالمعلومات المتعلقة بهذه ممارستها السلوكیة نحو مشكلة تلوث البیئة ، باإلضاف

المشكلة و عالقة ذلك بمتغیري التعلیم و العمل ، ولتحقیق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج 
المسح االجتماعي بالعینة ، و اعتمدت في ذلك على أداتین هما عبارة تضمنت بعض آراء 

  : یاس اتجاهات اشتمل على مق) 30(المختلفة حول القضایا المتعلقة بمشكلة تلوث 
البیئة ووسائل حلها و ذلك بهدف التعرف على موقف المرأة القطریة من هذه القضایا ، " استبار"

كذلك استمارة سؤال حول المعلومات المتعلقة بمشكلة تلوث البیئة الخارجیة والداخلیة و تلوث 
الناتجة عنها ، كذلك اشتملت على حیث األنواع و األسباب و األضرار ) 67(الغذاء من 

 الممارسات السلوكیة المتعلقة باتجاه المرأة نحو ملوثات و لخصوصیة مجتمع الدراسة ، الهواء 

 
الداخلي كالتلوث الكیمیائي و اإلشعاعي و البكتیري ، وملوثات الغذاء و المیاه امرأة بمختلف 

ثة عینة باألسلوب العمدي اختارت الباح 341المستویات التعلیمیة و العملیة من مناطق مدینة 
  .قوامها الدوحة العاصمة ، و المناطق التابعة لمدینة الریان المدینة الثانیة في دولة قطر 

                                                
1 - http/www.emro.who.int/p aplication/ emhy/1402/article 25htm15/05/2009.10.30 

http://www.emro.who.int/p
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ارتفاع الوعي البیئي لدى المرأة القطریة ببعض  أهمها،و قد توصلت الدراسة إلى نتائج كان 
نفایات  أدخنةیة كتلوث الهواء و القضایا التقلیدیة المتعلقة بمشكلة تلوث البیئة الخارجیة والداخل

المصانع ، وحرق النفایات و التدخین، و المعلبات، و كذلك انخفاض الوعي البیئي للمرأة القطریة 
بأهم قضایا التلوث الداخلي المتعلقة بتلوث الغذاء و المیاه و الطاقة الكهربائیة، و انخفاض 

ات االیجابیة نحو الحمایة، كما كشفت االتجاهات المناهضة للتلوث في مقابل ارتفاع االتجاه
الدراسة عن الكثیر من الممارسات السلوكیة للمرأة القطریة المضاعفة لملوثات الهواء الداخلي و 

 .لملوثات الغذاء و المیاه و األضرار الناتجة عنها 

و . تعتبر هذه الدراسة في مجملها من الدراسات الحدیثة التي تتصل بقضایا التلوث البیئي 
 أهمتتفق مع الدارسة الحالیة في كونها اهتمت بدراسة مشكالت تلوث البیئة المنزلیة الحضریة و 

  .عنهمصادر التلوث المنزلي و المخاطر الناتجة 
و یستفاد من هذه الدراسة في طریقة اختیار عینة الدراسة باإلضافة إلى تصمیم أداة جمع 

  . یة و كذلك مناقشة نتائج الدراسة و بعض اإلجراءات المنهج) االستبیان(البیانات 
  
 
 
 
 
  
  
  
  

   : الدراســـة الثالثــــة
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المخاطر و المشكالت البیئیة لسكان حي شعبي بمدینة  إدراكبعنوان جاءت هذه الدراسة 
  1. 1999، و قد قام بهذه الدراسة معتز عبد اهللا سنة القاهرة 

للبیئة الحضریة ذات الكثافة  یةأهمتعتبر هذه الدراسة من الدراسات البیئیة التي تعطي 
سكان احد األحیاء الشعبیة بمدینة القاهرة  إدراكالسكانیة العالیة ، حیث استهدفت تقویم مدى 

  . لها  نیتعرضو الكبرى للمخاطر و المشكالت البیئیة التي 
   :التالي تقدم قضایا في شكل مجموعة من التساؤالت على النحو أنة ــو حاولت الدراس

هذه  أولویةهو ترتیب  لمشكالت البیئیة التي تواجه السكان في هذه المنطقة ؟ و ماهي ا ما
  المشكالت ؟ 

  سكان منطقة الدراسة للمخاطر البیئیة التي تحیط بهم ؟  إدراكما مدى 
هؤالء السكان للمخاطر البیئیة التي یتعرضون لها ، والواقع  إدراكهل هناك تفاوت بین 

  الفعلي لهذه المخاطر ؟
  السكان لخصوصیته ؟  إدراكا مدى م

 السكان نحو منطقتهم السكنیة ؟  تاتجاهاما هي طبیعیة 

 ي حل بعض المشكالت التي تواجههم و مافسكان المنطقة ) یشارك ( یساهم  أنهل یمكن 
  تقدم ؟ أنعیة الحلول التي یمكن یهي طب

ي دراسته على عینة من ف و اعتمد المنهج، أوالطریقة  إلىفي هذه الدراسة لم یشیر الباحث 
مبحوث یمثلون الشباب غیر  300 أخرىو  –األسر  أربابمبحوث یمثلوا  476البحث  عمجتم

   .الجیزة ةبمحافظ" كر الشوام " من شیاخة ) من الجنسین ( المتزوج 
  
  
 

                                                
القاھرة ( ، بحث اجرائي لتحسین نوعیة البیئة  ادراك المخاطر و المشكالت البیئیة لسكان حي شعبي بمدینة القاھرة الكبرىمعتز عبد هللا ،  -  1

  .  1991المركز البحوث االجتماعیة و الجنائیة ، ، 
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تغطي كافة  111تتكون من  األسر ألرباباستمارة استبار : هما  بأداتینو استعانت الدراسة 
سؤاال تغطي جوانب  أربعینالدراسة ، و استمارة للشباب غیر المتزوج و تتكون من  أبعادو جوانب 
  . الدراسة 

  :  أهمهاعدد من النتائج  إلىو انتهى الباحث 
هي طفح  أهمیتهاالمشكالت و المخاطر البیئیة التي تعاني منها المنطقة السكنیة بترتیب  أهم
   .ذلكغیر  إلىیاه و الكهرباء عدم وجود الم  النظافة،عدم  المجاري،
وضیق  الضوضاء، أهمیتهاالمخاطر البیئیة التي تتعرض لها المنطقة بترتیب  أكثر إن

   .ازدحامهاالمسكن و الشوارع و 
السكان للمخاطر البیئیة التي یتعرضون لها ،  إدراكهناك قصورا واضحا في  أنتؤكد النتائج 

  . مظاهره المتعددة خاصة بعض المخاطر الحیویة مثل التلوث ب
السكان  إدراكتؤكد نتائج الدراسة على وجود قدر معقول من االستبصار بأهمیة 

  .لخصوصیتهم 
الشباب یفضل في حالة الزواج مسكن  أن إالاالتجاهات نحو المنطقة السكنیة عموما ایجابیة 

  .  أخرىآخر في منطقة 
تعداد للمشاركة في حل بعض المشكالت األسر و الشباب لدیهم االس أربابكال من السكان  إن -

نادي لألطفال  إنشاء الصحي،تحسین الصرف  تجمیلها،التي یعانون منها مثل تنظیف الشوارع و 
.  

المشاركة بالعمل و تقدیم  أهمهاالمشاركة  أنواعمن نوع  بأكثریشاركوا  أنو یمكن لهؤالء السكان 
  .العون المادي 

اطر و المشكالت البیئیة التي یتعرض لها السكان في البیئة هذه الدراسة اهتمت بالمخ أنیبدو 
  هؤالء السكان لهذه المخاطر و المشكالت ، واستعان الباحث بعینة من  إدراكالحضریة و مدى 
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حد  إلىو هي تمثل ) غیر المتزوجین ( و الشباب من الجنسین   -األسر  أرباب –المبحوثین 
  .حتى یمكن تعمیمها  امصداقیتهج ــكبیر لمجتمع الدراسة و تحقق نتائ

كما عنیت الدراسة بالبیئة الحضریة الشعبیة لتحسین نوعیة البیئة و هذا ما یدل على وجود 
لم  أنهاعن هذه الدراسة  یأخذو ما  .النامیةتشابه مشكالت التلوث في البیئة الحضریة بالبلدان 

   .المستخدمتوضح نوع المنهج 
 إدراكاسة الراهنة في تناولها لبعض مشكالت البیئة و مدى و تتفق هذه الدراسة مع الدر 

الدراسة في البیئة الحضریة و  إجراء إلى باإلضافة.الحالیةمخاطرها و التي تتفق و تصور الدراسة 
  .المكانيدراستنا تختلف في المجال البشري و  أن إال الدراسة،هي احد اهتمامات 

   .المشكلة البحثیة و مناقشة النتائج أبعادعض اد من هذه الدراسة في صیاغة بـــو یستف 
  : رابعـــةالدراســـة ال

تحدید التصورات المتشكلة ثقافیا و اجتماعیا  إلىتهدف دراسة نیكوالس هوبكنز و آخرون 
، وكیفیة مواجهة التهدیدات البیئیة المحیطة بهم و هي تفترض 1لدى الناس عن البیئة و التلوث 

البنیة الثقافیة و االجتماعیة التي  إلى باإلضافةناس یوجه أفعالهم ، وجود وعي لدى هؤالء ال
 أجریت، وفي سیاق المیدان  اإلعالمدراسة میدانیة عقب تحلیل وسائل  أجریتو قد . فیها  ینشئون

مقابالت مع مجموعة من األشخاص ذوي الدرجات الجامعیة ، و في مقابل مجموعة من األمیین ، 
و كفر الدوار ، و من ربات البیوت و سائقي  إمبابةندسین و الدقي و و من الزمالك و المه

  .التاكسي 
مجموعة من النتائج تمثلت في أن هناك و عیا لدى الناس  إلىو قد توصلت الدراسة   

بمشكالت البیئة ، وهو یتشكل من خالل خبرتهم المباشرة مع هذه المشكالت و احتكاكهم الیومي 
جهود المنظمات  أو اإلعالممن وسائل  أكثرمیة مصدر هذا الوعي الخبرات الیو  إنبها ، و 

  لهذا الوعي باختالف الطبقة  إطاراكما تختلف البنیة الثقافیة و االجتماعیة التي تمثل . األهلیة 
  

                                                
، الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة ، القاھرة ،  البیئة و المرض و العالج في قاع المدینة ، رؤیة سوسیو انثروبولوجیةابتسام سید عالم ،  -  1

  . 57 - 56، ص ص  2007مصر ، 
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الفعل  إلىاالجتماعیة و النوع و السن و مستوى التعلیم و المهنة ، و یؤدي هذا الوعي 
  . لمشكالت الجمعي للسیطرة  على هذه ا

  : الجوانب الهامة التي ركزت علیها الدراسة 
و هي تمثل بعدا محوریا یحدد كثیرا من التصورات  البیئیة،البنیة الثقافیة و االجتماعیة للتغیرات  -

  .لهأخرى تكون نتیجة  أحیاناو  التلوث، بأحداث – أحیانا – المرتبطةالسلوك  أشكالو 

وهي قدرة الناس على التكیف مع نقص الخدمات و  ،أخرىترتبط بالقضیة السابقة قضیة  -
  .تلوثو األسالیب التي یخلقونها للتحالیل على ما یحیط بهم من  المرافق،

تعرضها   كماالتلوث  أشكالقدم معالجة ثریة للموضوعات المثارة و  اإلعالمتحلیل وسائل  -
 . شر الن أیامالصحف القومیة و المعارضة ، و المساحة المتاحة للخبر و 

 صفهي تفید في تشجیع أشخا بخصوبتها،وهي وسیلة لجمع البیانات تتسم  الجماعیة،المقابالت  -
  .الموضوعاتلبعضهم البعض على الحدیث في مثل هذه 

  : أما جوانب القصور في هذه الدراسة فتتمثل في     
الب اختیار العینة من بعض سكان الدقي و المهندسین و الزمالك ، و كذلك عینة  من ط -

ما یرتبط بالنوادي و رجال األعمال ، لیس ممثال لرأي الفقراء  أعضاءالجامعة األمریكیة و 
وهذا یتم تحدیده إحصائیا و  أفقر، أخرىاختیار مناطق  ىجدأو كان من . بالبیئة و التلوث 

   .بالدراسةاختیار حي بعینه یعاني من التلوث بدرجات مرتفعة و تناوله  أو جزافیا،لیس 
من الدائرة  أوأشخاص سائرین في الطریق بالصدفة ،  أوالعینة من لسائقي التاكسي ،  معظم -

الشخصیة للمعارف لدى الباحثین ، وهذا األسلوب ال یتفق مع هدف الدراسة ، ألن العینة هنا 
 . الدقة و الموضوعیة  أحیانالیست ممثلة ، و بالتالي فان النتائج لم تكن محكمة ، و نتقصها 

  .واضحةاالختیار للعینة من النساء و الرجال و األعمار المختلفة لم تكن معاییر  -
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مجاري المشكالت البیئیة أنها مشكلة قمامة، هواء، میاه،  بتصنیف المرتبطةتحدید النتائج  -
 نقص النباتات  الزراعیة،المبیدات  كیمائیة، نفایات

و یؤكد هذا ما ( ورة الحقیقیة الص –على سبیل المثال  –الخضراء ، هذا التحدید ال یعكس  -
 ) . یرتبط باختیار العینة من مشكالت 

 


