
  
  ةـــخاتم

  
رغم أن المرأة على وعي بمخاطر البیئة المنزلیة ، إال أنها عاجزة عن درء و مواجهة 

  .هذه المخاطر و ذلك نتیجة لمعوقات الثقافیة و االجتماعیة و التي تقف حاجزا أمامها 
لذلك یجب تبني إستراتجیة تهدف إلى نشر التوعیة البیئیة و تعزیزها و ذلك من خالل 

:  
  .و تنفیذ برامج توعیة للمحافظة على البیئة تصمیم  -
زیادة الحمالت اإلعالمیة الخاصة بالمخاطر البیئیة المنزلیة و ذلك عن طریق مختلف  -

  .وسائل اإلعالم المرئیة و المسموعة و المكتویة 
إقامة شبكة اتصال بین الجمعیات البیئیة و جهاز إدارة البیئة لمساعدتها و دعمها  -

  .خططها لمشاركة في 
إنشاء جمعیة نسویة للحفاظ على البیئة من التلوث في  كل حي من أحیاء المدینة ، و  -

  .اقتراح برنامج لتنمیة الوعي الصحي البیئي داخل الوسط األسري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ملخص الدراسة
  

  . هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تصور المرأة للمخاطر البیئیة
  : سة من تساؤل رئیسي و قد انطلقت هذه الدرا

  ماهو تصور المرأة للمخاطر البیئیة ؟ 
  : و بغیة اإلجابة على التساؤل تم وضع أسئلة فرعیة 

  ماهو تصور المرأة للمخاطر تلوث الهواء ؟  -
  ماهو تصور المرأة للمخاطر تلوث الغذاء ؟  -
  ماهو تصور المرأة للمخاطر تلوث استعمال مواد التجمیل و الحلي ؟  -

امــرأة اختیـرت بطریقـة قصــدیة مـن مختلــف  50مـا عینـة الدراســة فقـد شـملت أ  
و قـــد اســـتخدمت الطالبـــة الباحثـــة  المـــنهج الوصـــفي  ، كمـــا . أحیـــاء مدینـــة بســـكرة 

  استخدمت أداة استبیان احتوت على ثالثون عبارة مقسمة على ثالث محاور 
الهــواء و تلــوث و قــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن المــرأة علــى وعــي بمخــاطر تلــوث  

  . الغذاء و تلوث استعمال مواد التجمیل و الحلي 
  
  
  
  
  

 



  فهرس الجداول  
  
  
  

رقم 
  الجدول

  الصفحـة  ـــوانــالعن
  48  ـن توزیع الكوارث في العالــمـیبی  01

  61  أهم المواد الكیمائیة الخطرة المستخدمة في المنظفات  02

  64  احتماالت اإلصابة للمدخن و غیر المدخن  03

  80  ـنـتوزیع أفراد العینة حسب الس  04

  81  توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي  05

  85  اتـالبدائل المحتملة لإلجاب  06

  86  توزیع العبارات على محاور استمارة االستبیان یوضح  07

  87  خصائص المحكمیــن  08

  88  العبارات المحذوفة من طرف المحكمین  09

  96  تصور المرأة للمخاطر تلوث الهواء :المحور األول   10

  101  تصور المرأة للمخاطر تلوث الغذاء: المحور الثاني   11

  105  تصور المرأة للمخاطر تلوث استعمال مواد التجمیل: المحور الثالث    12

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  فهرس األشكال
  

  الصفحة  العنوان  رقم الشكل

  30  تكوین التصورات  01

  30  تتغیر التصورات  02

تصور المرأة للمخاطر تلوث :تمثیل بیاني لـ   03
  الهواء

97  

تصور المرأة للمخاطر تلوث :تمثیل بیاني لـ   04
  الغذاء

102  

تصور المرأة للمخاطر تلوث :تمثیل بیاني لـ   05
  استعمال مواد التجمیل

106  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  الرتباط ى معامل ایبن كیفیة الحصول عل 01ملحق رقم 
  



النصف األول من االختبار   عدد المفردات
  )س(

النصف الثاني من االختبار 
  )ع(

1  56  51  
2  37  43  
3  47  45  
4  34  31  
5  49  32  
6  47  51  
7  52  55  
8  52  62  
9  41  28  

10  45  54  
11  56  53  
12  56  52  
13  36  45  
14  54  47  
15  51  50  
16  56  57  
17  58  58  
18  45  41  
19  53  55  
20  38  33  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ث ــرس البحـفه



    موضوع الدراسة: الفصل األول
    مقدمــــة
  02   اإلشكالیةتحدید 

  04  أهمیة الدراسة و مبررات االختیار

  05  أهداف الدراسة  
  05  مفاهیم الدراسة 

  13  الدراسات السابقة

    التصور: الفصل الثاني  
  24  مفهوم التصور –أوال 
  29  تحلیل التصور   -یا ثان

  31  أبعاد التصور –ثالثا 
  32  أشكال التصور –رابعا 

  34  التصور في ضوء بعض المداخل العلمیة –خامسا 
  35  طرق جمع محتوى التصور  –سادسا 

  37  خالصة الفصل 

     المخاطر البیئیة على الصحة: الفصل الثالث  
  40  تمهید
  41  لبیئیة تطور االهتمام بالمخاطر ا–أوال 
  47  المخاطر الطبیعیة  -ثانیا 
  57  مخاطر تلوث الهواء في البیئة المنزلیة   –ثالثا 
  66  مخاطر تلوث الغذاء في البیئة المنزلیة   –رابعا 

  71  مخاطر تلوث استعمال مواد التجمیل و الحلي –خامسا 
 خالصة الفصل

 
 
  

   اإلجراءات المنهجیة للدراسة: الفصل الرابع   

77  

  79  تمهید



  

  79  مجاالت الدراسة –أوال 
  82  منهج الدراسة  -ثانیا 
  83  أدوات جمع البیانات  –ثالثا 
  90  أسالیب المعالجة اإلحصائیة –رابعا 

    نتائج الدراسة: الفصل الخامس 
  92  تمهید

  93  مناقشة تساؤالت الدراسة -
  107  النتائج العامة للدراسة -

  108  خاتمة
  110  المراجع
    المالحق


