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 دراسة ميدانية بمدينة بسكرة واقع الثقافة البيئية في المجتمع الحضري
 مازيا عيساوي، جامعة بسكرة، الجزائر: الدكتورة

                                                                     
                                                                                 

 :صلخستالم

من خالل الدراسة  ،التعرف على واقع الثقافة البيئة في المجتمع الحضري إلىتهدف هذه الدراسة 
الثقافة البيئية هي جملة السلوكات  أنمدينة بسكرة انطالقا من  أحياءببعض  أجريتالميدانية التي 

وترشيد استهالك  ،ظافة األحياءااليجابية التي يقوم بها سكان مدينة بسكرة؛ من أجل المحافظة على ن
 .وكذا المحافظة على المساحات الخضراء ،الماء

 .البيئة، البيئة الحضرية،  الثقافة البيئية :الكلمات المفتاحية

 

Summary : 

This study aims to identify the reality of the culture medium in the urban 

community, through a field study conducted some recovery of the city of Biskra 

from the environmental culture is one of the positive behaviors by the population 

from the city of Biskra, for the maintenance of a clean neighborhood, and the 

rationalization of water consumption, as well as the maintenance of green 

spaces. 

Keywords: environment, urban environment, environmental culture. 
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 مقدمة

إذا كان التقدم الحضاري والتكنولوجي للمجتمع البشري قد أدى إلىى نتىائا ايجابيىة تمثلىت فىي تطىور 
ومىا ترتى   ،فإنه أدى كذلك إلى الكثير من النتائا السلبية التي أدت إلى تلويى  البيئىة، مختلف ميادين الحياة

 ،فألحقىت السىوء بالحضىارة اإلنسىانية ،نباتيىةالحيوانيىة وال ،عليها من آثار ضارة على مظاهر الحياة اإلنسىانية
  ةيوأفسدت المدن

العديىىىد مىىىن تواجىىىه أكثىىىر مىىىن أي وقىىىت مضىىىى  منىىىتا حضىىىاري  كىىىأهم  -حيىىى  أتىىىبحت المدينىىىة
كىىاإلجرام )  منهىىا علىىى سىىبيل المثىىال ال الحتىىر؛ مشىىاكل أمنيىىة ،لحيىىاة فيهىىااتعقىىد  أدت إلىىى  والتىىيتحىىديات ال

ومشىىىىاكل بيئيىىىىة متفاوتىىىىة  ،...(التىىىىحة ،الفقىىىىر ،كالبطالىىىىة) اجتماعيىىىىة و أخىىىىرى ،...(بشىىىىتى أنواعىىىىه وأشىىىىكاله
والتي ال تهدد فقط الوجود الحالي للجنس البشىري بىل تتعىداه إلىى  ...(.االنفجار السكاني ،كالتلو )  الخطورة

 .خطر القضاء على مقومات وجود الحياة البشرية في المستقبل
والمدينىىىة  ، تقىىىدم الحضىىىاري والتكنولىىىوجي بشىىىكل عىىىامللحىىىد مىىىن المشىىىكالت البيئيىىىة التىىىي أفر هىىىا ال و

االتفاقيىىات والمعاهىىدات  ،بشىىكل خىىاا؛ كانىىت هنىىاك العديىىد مىىن الحلىىول علىىى المسىىتوى العىىالمي كىىالم تمرات
تسىىعى للحفىاظ علىىى البيئىة والمجتمىىع، وأهمهىىا التىي دعىىت إلىى ترسىىيي الكثيىىر مىن األفكىىار واأليىدلوجيات التىىي 

إحىىىىدى الركىىىىائ  األساسىىىىية التىىىىي تعمىىىىل مختلىىىىف  والتىىىىي أتىىىىبحت افىىىىة البيئيىىىىةالثق تفعيىىىىل اكتسىىىىا  وممارسىىىىة
دورا مهمىا فىىي مواجهىىة مختلىف المشىىاكل التىي تىىنجم عىىن  مىىارسالمجتمعىات علىىى نشىرها؛ علىىى اعتبىىار أنهىا ت

فمتىىىادر نشىىىر ، والسىىىلوكيات الخاطئىىىة التىىىي يمارسىىىها الفىىىرد داخىىىل محيطىىىه البيئىىىي واالجتمىىىاعي ،التتىىىورات
 .(وسائل اإلعالم ،دور العبادة ،المدرسة ،األسرة)متعددة كم سسات التنشئة االجتماعية الثقافة البيئية

فكىىل هىىذه المتىىادر وتيرهىىا تهىىدف إلىىى ...(. كالجمعيىىات البيئيىىة) وكىىذا م سسىىات المجتمىىع المىىدني 
لحفىىاظ تواجىىه تحىىديات كبيىىرة فىىي مجىىال االج ائر ككىىل دول العىىالم فىى.تىىرس الثقافىىة البيئيىىة  بىىين أفىىراد المجتمىىع

ترشىيد  ،نظافىة األحيىاء: أهىم هىذه التحىديات ، وخاتىة فىي الواليىات والمىدن الكبيىرة،على بيئىة سىليمة وتىحية
وعلىىىى اعتبىىىار أن الثقافىىىة البيئيىىىة علىىىى المسىىىتوى  ،والمحافظىىىة علىىىى المسىىىاحات الخضىىىراء ،اسىىىتهالك المىىىاء

ا فىي ثالثىة نقىاط علىى سىبيل المثىال الممارساتي تتحدد في الكثير من القضايا فإننا في دراسىتنا هىذه حتىرناه
 .والمحافظة على المساحات الخضراء ،ترشيد استهالك الماء ،ال الحتر أال وهي نظافة األحياء
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وعليىىه يمكىىن  ،وسىىنحاول فىىي هىىذه الدراسىىة التطلىىع إلىىى واقىىع الثقافىىة البيئيىىة لىىدى سىىكان مدينىىة بسىىكرة
 :تياتة التسا ل الرئيسي على النحو التالي

 .لثقافة البيئية لدى سكان مدينة بسكرة؟تتجسد ا كيف
 :ويندرج تحت هذا التسا ل ثالثة أسئلة فرعية

 كيف يساهم سكان مدينة بسكرة في المحافظة على نظافة األحياء؟. 
 كيف يساهم سكان مدينة بسكرة في ترشيد استهالك الماء؟. 
 كيف يساهم سكان مدينة بسكرة في المحافظة على المساحات الخضراء؟. 

 :أهداف الدراسة -2
  مىن خىالل كيفيىة المحافظىة  ،الىوعي بأبعىاد الثقافىة البيئيىة لىدى سىكان المدينىة مسىتوىالوقوف علىى

 .والمحافظة على المساحات الخضراء ،ترشيد استهالك الماء ،على نظافة األحياء
 الوتىىول إلىىى إبىىرا  تىىورة كميىىة وكيفيىىة لواقىىع الثقافىىة البيئيىىة فىىي المجتمىىع الحضىىري؛ مىىن خىىالل 

والمحافظىة  ،ترشىيد اسىتهالك المىاء ،مساهمة سكان مدينة بسكرة في المحافظة على نظافة األحياء
 .على المساحات الخضراء

 الوتول إلى بعض النتائا التي يمكن للمس ولين االستفادة منها في تحسين الوضع القائم . 
 :أهمية الدراسة-3
والبيئي؛ من خالل التعىرف علىى واقىع الثقافىة  ،ماعيتكمن أهمية هذه الدراسة في إبرا  البعد االجت     

وبالتحديىىد بأخىىذنا  ،حيىى  عبرنىىا علىىى المجتمىىع الحضىىري هنىىا بمدينىىة بسىىكرة ،البيئيىىة فىىي المجتمىىع الحضىىري
 .لبعض األحياء

 :تحديد المفاهيم-4
:" ئىة بأنهىاالبي 1792عىام  استتكوولمعرف م تمر األمم المتحدة للبيئة البشرية والىذي عقىد فىي  :البيئة 4-1

 ."رتيد الموارد المادية و االجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته
مىىىىرادف تيىىىىر مباشىىىىر للىىىىتعلم : " الثقافىىىىة البيئيىىىىة علىىىىى أنهىىىىا علتتتتي دريوستتتتيعىىىىرف  :الثقافتتتتة البيئيتتتتة 4-2

 ،وجملىىىىة المعىىىىارف ،واقىىىىف القيميىىىىةوهىىىىي عمليىىىىة تطىىىىوير لوجهىىىىات النظىىىىر والم ،االيكولىىىىوجي والتربيىىىىة البيئيىىىىة
وذلىىك مىىن أجىىل  ،وجملىىة النتىىائا التىىادرة عىىن عمليىىة التطىىوير هىىذه ،الكفىىاءات والقىىدرات والتوجهىىات السىىلوكية

 ." (2002 علي الدريوسي،)حماية البيئة والحفاظ عليها
محافظىة جملة السلوكات االيجابية التي يقوم بها سكان مدينة بسكرة؛ من أجىل ال فيوتتحدد اجرائيا 

 .وكذا المحافظة على المساحات الخضراء ،وترشيد استهالك الماء ،على نظافة األحياء
 
 
 

 مراحل إنجاز الدراسة -1
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 :االستطالعيةالمرحلة : المرحلة األولى-4-1
 ،تىم مىن خاللهىا  يىارة المجلىس البلىدي لواليىة بسىكرة ،وقد استغرقت هىذه المرحلىة أكثىر مىن أسىبوعين   

 ،كمىىا تىىم فىىي هىىذه الفتىىرة  يىىارة متىىلحة النظافىىة و فىىرع المسىىاحات الخضىىراء ،يريىىة السىىياحةمد ،مديريىىة البيئىىة
الىىي؛ حيىى  مىىدتنا كىىل هىىذه المتىىالم والهيئىىات بمعلومىىات حىىول مدينىىة ...مركىى  األرشىىيف  ،محافظىىة الغابىىات

ء المختىىارة بعىىدها قمنىىا ب يىىارة األحيىىا ،ممىىا يسىىر لنىىا عمليىىة اختيىىار مجتمىىع بحثنىىا .وأحيائهىىا ،سىىكانها ،بسىىكرة
وكذا تكوين عالقات مع بعىض سىكان هىذه األحيىاء مىن أجىل أن ييسىروا لنىا  ،للدراسة بغية تسجيل مالحظاتنا

تمامها في أحسن تورها  .االنتقال إلى المرحلة النهائية وا 
 : المرحلة النوائية: المرحلة الثانية-4-2

فىىي ، 12/00/2010إلىىى تايىىة  00/01/2010وقىىد اسىىتغرقت هىىذه المرحلىىة أكثىىر مىىن شىىهر مىىن تىىاريي     
 .ودليل المالحظة ،كما تم كذلك تطبيق دليل المقابلة ،هذه الفترة تم تو يع وجمع االستمارات في آن واحد

 :منوج الدراسة -2
اعتمدت الدراسة الميدانية تماشيا مىع موضىوع الدراسىة علىى المىنها المناسى  والهىادف إلىى تحقيىق  
طريقىىة لوتىىف الظىىاهرة وتتىىويرها كميىىا :" والىىذي يعىىرف بأنىىه ،لتحليلىىيأال وهىىو المىىنها الوتىىفي ا ،أتراضىىها
ثىىىم  ،وذلىىىك عىىىن طريىىىق جمىىع المعلومىىىات النظريىىىة والبيانىىىات الميدانيىىىة عىىن المشىىىكلة موضىىىوع البحىىى  ،وكيفيىىا

 .(، ا2009 ،رشيد  رواتي )"تتنيفها وتحليلها والوتول إلى النتيجة
المالحظىىىة  ،د اسىىىتعنا بىىىأبر  أدواتىىىه كالمقابلىىىةو باسىىىتخدامنا للمىىىنها الوتىىىفي فىىىي دراسىىىتنا هىىىذه فقىىى

بعىدها قمنىا بتحليلهىا  ،وتفريغهىا فىي جىداول ،والتىي بفضىلها تىم جمىع المعلومىات والبيانىات الال مىة ،واالستمارة
 .ثم وضع أهم النتائا التي خلتنا إلى استنتاجها من هذه الدراسة ،وتفسيرها

 :أدوات جمع البيانات-6
يل المقابلة الىذي اسىتخدمناه فىي دراسىتنا هىذه احتىوى علىى مجموعىة مىن األسىئلة أو دل :دليل المقابلة -6-1

جىرت بهىا الدراسىة أثنىاء أفىراد مىن سىكان األحيىاء التىي  00وقد أجرينا المقابلة مع  ،البنود التي قمنا بإعدادها
متىىلحة عمىىال مسىى ول  ،كمىدير البيئىىة لواليىىة بسىكرة بعىىض مسىىئولي القطىىاعباإلضىىافة إلىى  ،لالسىىتمارة تو يىع

ومقابلىىىة مىىىع بعىىىض ر سىىىاء  ،مسىىى ول مكتىىى  التهيئىىىة العمرانيىىىة ،مسىىى ول فىىىرع المسىىىاحات الخضىىىراء ،النظافىىىة
 .الجمعيات

الىىىدليل الىىىذي يتضىىىمن النقىىىاط :" فىىىي دراسىىىتنا هىىىذه اسىىىتخدمنا دليىىىل المالحظىىىة؛ وهىىىو :دليتتتل المالح تتتة -0-2
وجىىه مىىن خاللىىه مالحظاتىىه؛ وذلىىك قبىىل تحيىى   ،ةوالمواضىىيع المختلفىىة المتوقىىع مالحظتهىىا مىىن طىىرف الباحثىى

وفىي هىذا السىياق ركى  دليىل المالحظىة علىى مواضىيع محىددة بغيىة تىدعيم مىا جىاء فىي  ،."إلى الميىدان ان وله
 .استمارة البح 

  :كما يلي، س اال 22تضمنت االستمارة أربعة محاور رئيسية؛ حي  بلغ عدد األسئلة   :االستمارة-6-3
 لة متعلقىىىة بالبيانىىىات الشختىىىية لسىىىكان األحيىىىاء التىىىي جىىىرت بهىىىا الدراسىىىة أسىىىئ 4تضىىىمن : المحتتتور األول

 الميدانية
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  أسئلة خاتة بنظافة األحياء 4تضمن : المحور الثاني.  
 تضمن هذا المحور والمتعلق بترشيد استهالك الماء من قبل السكان :المحور الثالث. 
 10مىن السى ال رقىم  ،أسىئلة 9 ،خضىراءوقىد تضىمن هىذا المحىور والمتعلىق بالمسىاحات ال :المحور الرابتع 

  .22إلى الس ال رقم 
 :عينة الدراسة-7
حيىىا مسىىماة بطريقىىىة  42 بلىىغ عىىددهاوالتىىي ، تحتىىلنا مىىن بلديىىة بسىىكرة علىىى عىىدد أحيىىاء مدينىىىة بسىىكرة: أوال

 %.11فتحتلنا على نسبة ،أحياء بطريقة عشوائية 2أخذنا منها  ،وأخرى تير رسمية ،رسمية
كمىىا يبينىه الجىىدول  .مىىن عىدد المسىىاكن المشىغولة ،%2مىن األحيىىاء الخمسىة أخىىذنا نسىبة ومىىن كىل حىىي ثانيىا 
 :اآلتي

 العينة التي طبقت عليوا استمارة الدراسة يبين( 11)جدول رقم 

الر

 قم
 المستودف الحي

عدد المساكن 

 المشغولة

عينة المساكن 

 الدراسة

 36 714 حي فرحات 11

 32 634 حي المجاهدين 12

 63 1261 :مسكن 726حي  13

 16 313 مسكن 011حي  14

 20 016 :حي الفجر 10

 .. .. المجموع //

 
 
 
 
 :نتائج الدراسة -8
  :النتائج الخاصة بمساهمة السكان في ن افة األحياء -8-1

 :يبين كيفية تخلص المبحوث من القمامة المنزلية( 12)جدول رقم 
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 البدائل
كيس بالستيكي كبير 

 الحجم
 المجموع أخرى مبعثرة

 172 16 08 118 التكرار

 111 3.48 33.72 62.73 %النسبة 

يظهر من خالل الجدول المدون أعاله أن أعلى نسبة سجلت كانت باإلجابىة علىى أنىه يىتم الىتخلا مىن     
بينمىىا قىىدرت اإلجابىىة بأنىىه يىىتم  %02.97القمامىىة المن ليىىة بوضىىعها فىىي كىىيس بالسىىتيكي كبيىىر الحجىىم بنسىىبة 

 %.0.43لتليها اإلجابة بأخرى بنسبة ، % 00.92القمامة المن لية بشكل مبعثر بنسبة  التخلا من
 :يبين تخلص المبحوث من القمامة المنزلية بوضعوا في كيس بالستيكي كبير الحجم( 13)جدول رقم

 المجموع نادرا أحيانا دائما البدائل

 118 20 33 01 التكرار

 111 23.14 31.00 46.23 %النسبة 

يوضىىىم الجىىىىدول المىىىىدون أعىىىىاله والخىىىىاا بىىىىاألفراد الىىىذين يتخلتىىىىون مىىىىن قمامىىىىاتهم المن ليىىىىة فىىىىي كىىىىيس     
 ،%40.27قىدرت بىى سىجلت إجىابتهم بنسىبة  فالىذين يقومىون بهىذا السىلوك بشىكل دائىم، بالستيكي كبير الحجم

 .%20.14تليها اإلجابة بنادرا بى  ،%00.22أما اإلجابة بأحيانا فقد قدرت بى 
؛ فإنىه (10والجىدول رقىم  12الجىدول رقىم ) جان  ما أشارت إليىه األرقىام السىالفة الىذكر فىي الجىدولينإلى    

بىىىأن  ،يمكىىن القىىول بىىأن الشىىيء الىىذي الحظنىىاه أثنىىاء دراسىىتنا الميدانيىىة فىىي مرحلتيهىىا االسىىتطالعية والنهائيىىة
وأحيانىا أخىرى أمىام ، ة الحجىمسكان األحياء يتخلتون من نفاياتهم المن لية بوضعها أحيانا في أكيىاس تىغير 

 .أو بجان  أعمدة كهربائية، منا لهم
إال أن سىىىكانها ال  ،أو متوسىىىطة الحجىىىم، أمىىىا بالنسىىىبة لاحيىىىاء التىىىي توجىىىد بهىىىا حاويىىىات سىىىواء كانىىىت كبيىىىرة

 .يلت مون بالثقافة البيئية فيرمون 
يضتتطر  ،بتتح حاويتتات كافيتتةإن الحتتي التت ي ال توجتتد :" القمامىىة خىىارج الحاويىىات رتىىم وجودهىىا بىىالقر  مىىنهم 

أو وضتتعوا فتتوح ستتط   ،ستتكانح إلتتى التتتخلص متتن قمتتامتوم المنزليتتة بتتهي طريقتتةك كرميوتتا فتتي أي مكتتان
 .(مع مواطن من حي فرحات مقابلة )"الخ...الحاوية أو بجانبوا

أو  ،نيىومي ،كما ترجع األسبا  الم دية إلى ظهور ظاهرة تراكم القمامة المن لية ببعض األحيىاء لمىدة يىوم   
إن أتلى  األسىبا  الم ديىة إلىى ظهىور هىذه الظىاهرة؛ عىدم :" أكثر؛ إلى ما أدلى به مسى ول متىلحة النظافىة

إلىى جانى  تىعوبة مىرور الشىاحنة  ،وعط  الشاحنات ،احترام بعض السكان لمواعيد إخراج القمامة المن لية
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لىىى أن هنىىاك مىىن السىىكان مىىن باإلضىىافة إ ،بىىالحي عنىىدما تكىىون هنىىاك أمطىىار وذلىىك ألن الطريىىق تيىىر معبىىد
ففىىي هىىذه الحالىىة يتىىع  رفىىع ، يسىىلك سىىلوك مضىىر بتىىحة المىىواطن والبيئىىة؛ أال وهىىو حىىرق القمامىىة المن ليىىة

 .(مقابلة مع مس ول متلحة النظافة )"الي....القمامة ألن ذلك يشكل خطرا على العامل وعلى الشاحنة
 ،تادر تلو  المدينة بتفة خاتةكما يمكن القول بأن القمامة المن لية تشكل متدرا من م

تابة هذه وتلك بأضرار معتبرة بسب  طبيعتها السامة والمشوهة لجمال  ،والبيئة بتفة عامة وا 
 .(01ا  ،و ارة تهيئة اإلقليم والبيئة)المناظر

 :يبين أوقات إخراج المبحوثين للقمامة المنزلية( 14)جدول رقم
 المجموع مت ب بة ليال مساء صباحا البدائل

 172 13 07 28 74 التكرار

 111 7.00 33.13 16.27 43.12 %النسبة 

   
يمكن مالحظته من خالل القراءة الكمية لهذا الجدول هو أن السكان الذين يخرجىون قمىامتهم  إن ما  

خاتىىة بىىالمبحوثين  % 00.10تليهىىا نسىىبة  ،% 40.02المن ليىىة فىىي التىىباا سىىجلوا أعلىىى نسىىبة قىىدرت بىىى 
وهىي نسىبة  ،%10.29بعدها قدرت نسبة السكان الذين يخرجونها مساءا بىى  ،من بيوتهم ليال الذين يخرجونها

كمىىىا تعىىد نسىىبة مرتفعىىىة  ،أقىىل مقارنىىة بالنسىىىبتين الخاتىىتين بىىالفترة التىىىباحية والليليىىة كىىل واحىىىدة علىىى حىىدى
 9.22؛ المقىدرة بىى (ةتيىر محىدد) بالمقارنة بنسبة المبحوثين الذين يرمون قمامتهم المن لية فىي أوقىات متذبذبىة

%. 
هنتتاث ثالثتتة فتتتراتك الفتتترة :" هنىىاك فتىىرات مختتىىة لخىىروج عمىىال النظافىىة لرفىىع القمامىىة المن ليىىة

والفتترة الثالثتة علتى الستاعة العاشترة  ،الفترة الثانية الثامنتة صتباحا ،األولى على الساعة الخامسة صباحا
سبة لألحياء التي جترت بوتا الدراستة الميدانيتة علتى أما بالن ،ه ا بالنسبة لمدينة بسكرة بصفة عامة ،ليال

مستتكن علتتى  011و حتتي  726حتتي  ،حتتي المجاهتتدين ، حتتي فرحتتات: وجتتح التحديتتدك فتوقيتوتتا كالتتتالي
 .(مقابلة مع مس ول متلحة النظافة )"الفجر فعلى الساعة الثامنة ليال أما حي ،الساعة الخامسة صباحا

فىإن هىذا يفسىم  ، فىي الليىل وعمىال النظافىة يمىرون تىباحا إذا كان أتل  السكان يخرجون قمامتهم
فينىىتا عىىن ذلىىك  ،ويىى دي ذلىىك إلىىى تبعثرهىىا، وبعىىض األشىىخاا للعبىى  بهىىا ،المجىىال للكىىال  والقطىىط الضىىالة

األمىىراض التىىي و  ،مخىىاطر تىىحية مباشىىرة؛ كاإلتىىابة بجىىروا بسىىب  وجىىود أدوات حىىادة وال جىىاج المتكسىىر
مرض الكىيس المىائي الىذي يسىببه إلقىاء فضىالت الىذبائم المتىابة فىي مكىان تنتقل من الحيوان لإلنسان مثل 
كما ينتا عن ذلك أيضا مخاطر تير مباشىرة علىى التىحة العامىة ، الي...الذبم أو قريبًا منه لتأكلها الكال 

النفايىىات )والهىىواء إلىىى تيىىر ذلىىك مىىن المخىىاطر ،المىىاء ،وتلىىو  التربىىة ،والبيئىىة؛ كتكىىاثر الحشىىرات والقىىوارض
عادة التدوير  . (التلبة وا 
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هدار هذه المتادر؛ فإنها تتبم  ،فالتربة والماء والهواء متادر طبيعية ثمينة وفي حالة إهمال وا 
هذا ماجاء في تقرير األمم المتحدة  ،في كثير من أنحاء المعمورة عقبة أمام أي تقدم الحق للمجتمع البشري

 (.111ا  ،2007-2003 ،سمية عمراوي)1791حول بيئة الحياة عام 
 :خاص باحترام سكان الحي مواعيد مرور عمال الن افة لجمع القمامة المنزلية( 10)جدول رقم 
 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل

 172 13 18 81 60 التكرار

 111 10.23 11.46 46.01 37.73 %النسبة 

هىا الدراسىة الميدانيىة؛ يحترمىىون إن هىذا الجىدول خىاا بمعرفىة إن كىىان سىكان األحيىاء التىي جىىرت ب
وقىىىد جىىىاءت المعطيىىىات  ،وبشىىىكل مىىىا ،مىىىرور عمىىىال النظافىىىة لجمىىىع القمامىىىة المن ليىىىة المجمعىىىة فىىىي مكىىىان مىىىا

تليهىا  ،% 09.97اإلحتائية الدالة على ذلك على النحو التالي؛ حي  نجد نسبة اإلجابة بدائما قد قىدرت بىى 
 2.20تليهىا اإلجابىة بأبىدا بنسىبة  ،% 10.40ابة بنادرا فكانىت بينما اإلج، % 40.21اإلجابة بأحيانا بنسبة 

 10.40)مرتفعتين إذا ماقارناهما بالنسىبتين األخيىرتين( %40.21و %09.97)فالنسبتين األولى والثانية ،%
 (.%2.20و %

 :خاص ب اهرة نبش القمامة المنزلية المعدة للجمع من طرف عمال الن افة( 16)جدول رقم 

 المجموع ال نعم البدائل

 172 08 114 التكرار

 111 33.72 66.27 %النسبة 

يتضم من خالل المعطيات اإلحتائية المدونة في الجدول أعاله الذي يدور محتواه حول ظاهرة    
 00.29فهذه الظاهرة هناك من ي كدها بنسبة  ،نبش القمامة المن لية المعدة للجمع من طرف عمال النظافة

 . %00.92 وجودها وقد بلغت نسبتهموهناك من ينفي  ، %
وسنحاول تحليل نسبة الذين أجابوا بنعم فيما يخا نبش القمامة المن لية والتي قدرت كما سبق و 

 (.13و الجدول رقم  19الجدول رقم ) بعد القراءة الكمية للجدولينك % 00.29أن ذكرنا بى 
 
 :خاص بمن يقوم بنبش القمامة المنزلية( 17)جدول رقم

 المجموع إنسان حيوان ائلالبد

 114 83 31 التكرار
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 111 72.81 27.13 %النسبة 

وهىىىي تمثىىىل  %92.30نالحىىىظ مىىىن خىىىالل المعطيىىىات المسىىىجلة فىىىي الجىىىدول أعىىىاله أن أعلىىىى نسىىىبة كانىىىت  
فهىىي تمثىىل اإلجابىىة علىىى أن  %29.17أمىىا نسىىبة  ،اإلجابىىة علىىى أن عمليىىة نىىبش القمامىىة تىىتم بفعىىل اإلنسىىان

 .الفاعل حيوان
 :يبين مساهمة المبحوث في القضاء على  اهرة نبش القمامة المنزلية( 18)جدول رقم
 المجموع أخرى إخراج القمامة في وقتوا توعية الفاعل البدائل

 172 36 43 30 التكرار

 111 31.07 37.71 31.71 %النسبة 

فهنىاك  ،المن ليىة يمثل هذا الجدول طىرق مسىاهمة المبحىوثين فىي القضىاء علىى ظىاهرة نىبش القمامىة
أمىىا  ،%00.90مىىن يىىرى بىىأن هىىذه الظىىاهرة يمكىىن الحىىد منهىىا بتوعيىىة الفاعىىل توعيىىة بيئيىىة وقىىد بلغىىت نسىىبتهم 

الىىذين رأوا بىىأن القضىىاء عليهىىا يىىتم بىىإخراج القمامىىة المن ليىىة قبىىل مىىرور شىىاحنة النظافىىة بحىىوالي نتىىف سىىاعة 
 .% 01.29خرى فقدرت بى أما اإلجابة بأ ،% 09.91على األقل وقد قدرت نسبتهم بى 

بسب  تناثر النفايات م ديىا بىذلك إلىى ، أن سلوك نبش القمامة ي ثر على الطابع الجمالي للحي كما
 .وكذا تلو  التربة ،حدو  مايسمى بالتلو  البتري

 :يبين تعاون سكان الحي من أجل المحاف ة على ن افتح(: 13)جدول رقم 
 المجموع ال نعم البدائل

 172 47 120 التكرار

 111 27.32 72.67 %النسبة 

فموقىف اإلسىالم  ،إن النظافة من الوسائل التي حرا اإلسالم عليهىا فىي الحفىاظ علىى البيئىة والعنايىة بهىا   
الىىي؛ هىىو موقىىف ال نظيىىر لىىه فىىي أي ديىىن مىىن ...مىىن النظافىىة سىىواء كانىىت نظافىىة البىىدن أو الثيىىا  أو المكىىان

 . (00ا  ،2000،يحي محمودي) بة بل فريضة من فرائضهفالنظافة فيه عبادة وقر  ، األديان
تعبىر عىىن السىىكان الىذين يشىىاركون والىىذين ال ، و المعطيىات اإلحتىىائية المسىىجلة فىي الجىىدول أعىىاله

فنسىىىبة األفىىىراد الىىىذين يتعىىىاونون مىىىن أجىىىل المحافظىىىة علىىىى نظافىىىة الحىىىي قىىىد ، يشىىىاركون فىىىي تنظيىىىف الحىىىي
فنسىىىبة  ،ا قارناهىىىا بالنسىىىبة التىىىي سىىىنأتي علىىىى ذكرهىىىا الحقىىىاوهىىىي نسىىىبة عاليىىىة جىىىدا إذا مىىى ،% 92.09بلغىىىت

فهىىذه األخيىىرة إن دلىىت علىىى شىىيء فإنمىىا تىىدل علىىى الشىىعور بالمسىى ولية و الىىروا الجماعيىىة اللتىىان  92.09%
 .  يتمتع بهما ه الء المواطنون
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الء فهى   ،%29.02أما نسبة األفراد الذين ال يشاركون على اإلطالق في تنظيف الحي فقد قدرت بىى 
أكىدوا بىأنهم ال يشىاركون بحكىم  ،مىن خىالل الحىوارات الجانبيىة التىي كنىا نجريهىا معهىم أثنىاء تطبيقنىا لالسىتمارة

 .و يكفيهم أن منا لهم نظيفة ،فمشاتل الحياة كثيرة ،أن  ليس لديهم وقت لذلك
  :يبين مساهمة السكان في ن افة الحي (:11)جدول رقم

 المجموع معنوية مادية البدائل

 120 00 71 لتكرارا

 111 44 60 %النسبة 

 
مىىن خىىالل ماجىىاء فىىي الجىىدول مىىن معطيىىات إحتىىائية فىىان نسىىبة السىىكان الىىذين يسىىاهمون بشىىكل 

وفىىي هىىذا السىىياق حىىدثتنا إحىىدى  ،% 20قىىدرت بىىى ...( مبلىىغ مىىالي، وسىىائل التنظيىىف) مىىادي فىىي نظافىىة الحىىي
بلغ معين وقمنا بشراء طالء من أجتل دهنوتا بلتون نحن سكان ه ه العمارة قمنا بجمع م:" المواطنات قائلىة
لعمارتوم من فتة تعمتل علتى تن يفوتا علتى األقتل مترة  أما سكان العمارة المجاورة فقد جعلوا ،يزيدها جماال
 ."(مسكن200مقابلة مع مواطنة من حي )في األسبوع
 ،ملىون علىى نشىرهافهذا السلوك إن دل على شيء فإنمىا يىدل علىى أن هى الء لىديهم ثقافىة بيئيىة ويع 

وقىىد تمثلىىت المسىىاعدة المعنويىىة فىىي  ،%44بىىى  بينمىىا قىىدرت نسىىبة السىىكان الىىذين يشىىاركون مشىىاركات معنويىىة
 .وبالتالي البيئة، وأن تراكم األوساخ بالحي ي ثر على تحة السكان، نشر ثقافة المحافظة على النظافة

اله؛ له تأثير مباشر على تحة البيئة ويبقى التفاعل االيجابي بين أفراد المجتمع مهما تعددت أشك
؛ أنهم يعملون جون بياجيعلى اعتبار أن األطفال كما يرى  ،وسلوك سوي ينشأ عليه الطفل ،والمجتمع

ويكون أكثر  ،يتمرك  حول المجتمع ،فيستخدمون نوعا من االستدالل الخلقي ،طبقا ألخالقيات التعامل
من قبل أعضاء جماعة  ،وتفها عقدا اجتماعيا متفق عليهفاألطفال ينظرون إلى القاعدة ب ،استقاللية
 .(22ا  ،2000 ،متباا عامر)وهو طريق المشاركة في وضع القواعد مع اآلخرين ،اجتماعية

 ،وذلىىىك عىىىن طريىىىق تنظىىىيم أيىىىام دراسىىىية، مديريىىىة البيئىىىة دورا مهمىىىا فىىىي نشىىىر الثقافىىىة البيئيىىىة قىىىوموت
كمىىا تعمىىل علىىى متابعىىة ، ي إطىىار التنميىىة المسىىتدامةوحتىىا تحسيسىىية لتعمىىيم الحىىس البيئىىي فىى ،ومعىىارض

مقابلىىة مىع مسىى ول مديريىىة )نظافىة األحيىىاء؛ مىن خىىالل تنظىىيم مسىابقة أحسىىن حىىي مىن ناحيىىة النظافىة والتهيئىىة
 .(البيئة

 :محور ترشيد استوالث الماء -3-2
 :يبين كيفية تعامل المبحوث مع تسربات المياه بالمنزل حال اكتشافوا( 11)جدول رقم
 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل
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 172 17 10 00 30 التكرار

 111 4.16 8.72 31.37 00.23 %النسبة 

مىىىن المبحىىىوثين يقومىىىون بإتىىىالا أمىىىاكن  %22.20تبىىىين إحتىىىائيات الجىىىدول المبىىىين أعىىىاله أن نسىىىبة     
بينمىىا بلغىىت نسىىبة الىىذين ، %01.79أمىىا اإلجابىىات بأحيانىىا فقىىد قىىدرت بنسىىبة  ،تسىىربات الميىىاه فىىور اكتشىىافها

ذا أردنىىىا التعليىىىق علىىىى هىىىاتين  ،%4.00بينمىىىا بلغىىىت نسىىىبة الىىىذين أجىىىابوا بأبىىىدا بىىىى  ،%3.92أجىىىابوا بنىىىادرا  وا 
فمسىى ولية  ،فيمكننىىا القىىول بأنهمىىا ضىىئيلتين مقارنىىة باإلجىىابتين بىىدائما وأحيانىىا، (%4.00و %3.92)النسىىبتين

ا والعمل علىى حمايتهىا وتىونها مىن كىل المخىاطر والمشىاكل المحدقىة الفرد اتجاه البيئة والمتمثلة في احترامه
 .(023- 029ا ا  ،دن سنة ،سحر فتحي مبروك ،عتام توفيق قمر)بها

ولعل أخطرها مشكل الماء هذا العنتر النفيس الىذي يى دي عىدم ترشىيد اسىتهالكه إلىى ضىياع كىل  
 .مكونات هذا الوجود دون استثناء

 :المبحوث لمؤسسة توزيع المياه فور حدوث تسرب للماء خارج المنزلخاص بتبليغ ( 12)جدول رقم
 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل

 172 21 23 07 72 التكرار

 111 11.62 13.37 33.13 41.86 %النسبة 

وهناك العديد من  ،إن ترشيد استهالك الماء شيء ضروري وواج  على كل فرد من أفراد المجتمع
ت االيجابية التي على الجميع إتباعها للمحافظة على المياه من أجل تحقيق تنمية مستدامة لهذا السلوكا

ولعل من بين هذه السلوكات هو تبليغ المواطنين لم سسة تو يع المياه فور حدو  تسر   ،المورد الهام
ت المعنية يعكس لنا فعدم التباط  في إبالغ الجها ،وهذا حتى يتجنبون إهدار الماء ،للماء خارج المن ل

فمن خالل الجدول المدون أعاله نجد بان نسبة المواطنين الذين أجابوا  ،وجود ثقافة بيئية لدى المواطنين
أما الذين أجابوا  ،% 41.30بأنهم دائما يسارعون إلى إعالم م سسة تو يع المياه بمشكل التسر  قدرت بى 

تليها اإلجابة بأبدا بنسبة  ،% 10.02رت اإلجابة بنادرا بى بينما قد ،% 00.10بأحيانا فقد قدرت نسبتهم بى 
 . أنهما متقاربتين %( 11.02 ،%10.02)على هاتين النسبتين وما يالحظ ،% 11.02مقدرة  

 :يبين إن كان قد سبح للمبحوث وان ترث الحنفية مفتوحة للقيام بعمل ما( 13)جدول رقم
 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل

 172 41 34 33 60 التكرار

 111 23.20 13.76 13.18 37.73 %النسبة 
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فهنىىاك مىىن ، %09.97توضىىم معطيىىات الجىىدول أن أعلىىى نسىىبة سىىجلت كانىىت باإلجابىىة بىىدائما بىىى 
ال أشتعر بتهنني :" السكان من يترك الحنفية مفتوحة حتى ينهي عمله هذا ما أكدته لنا إحدى المواطنات بأنها

خاصتة وأننتي ال أدفتع حتح استتوالث ، الخ إال والحنفية مفتوحتة...أو األواني ،مالبسأنجز عملي كغسل ال
دون علتتم مؤسستتة  -فتنحن نستتتولكح بطريقتتة ريتتر شتترعية ،عتتداد المتتاء المتاء بحكتتم أنتتح ال يوجتتد بمنزلنتتا

 .%17.13تليها اإلجابة بأحيانا بنسبة  (مقابلة مع مواطنة من حي الفجر )"-توزيع المياه 
وهىذه النسى  ، %20.22وقىدرت اإلجابىة بأبىدا بنسىبة ، %17.90اإلجابىة بنىادرا بنسىبة  بينما قىدرت

الثالثة متقاربة فيما بينها ومنخفضة إذا ما قارناها بالنسبة األولى المندرجة تحت اإلجابىة بىدائما والتىي قىدرت 
الحنفيىىة مفتوحىىة وهنىىاك بعىىض السىىكان يحىىاولون قىىدر اإلمكىىان أال يتركىىوا  ،%09.97كمىىا سىىبق وأن ذكرنىىا بىىى 
وترجىع أسىبا  تجنى  هىذا السىلوك الىذي يعكىس لنىا عىدم تبىذير المىاء حسى  مىا أكدتىه  ،أثناء قيامهم بعمل ما

الن فتي  لتث  ،أنا أتجنب ترث الحنفية مفتوحة أثناء قيتامي بتهي عمتل متا:" لنا إحدى المواطنات إلى مايلي
ال يصتتلني المتتاء إال إ ا استتتعنت بالمضتتخة  بحكتتم أنتتي أستتكن فتتي الطتتابح الثالتتث، تبتت ير للمتتاء والكوربتتاء

 .(مسكن200مقابلة مع مواطنة من حي )"وانتم تدركون كم تكلف المضخة
 
 
 
 
 . يبين إن كان المبحوث مالكا لسيارة هل يقوم بغسلوا أمام المنزل بالخرطوم؟( 14)جدول رقم
 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل

 172 47 41 63 22 التكرار

 111 27.32 23.20 36.62 12.73 %النسبة 

لىىدى المبحىىوثين  %12.97جىىاءت نتىىائا هىىذا السىى ال متفاوتىىة نوعىىا مىىا؛ حيىى  قىىدرت أقىىل نسىىبة بىىى 
وهي نسىبة مرتفعىة جىدا بالمقارنىة بالنسىبة  ،% 00.02بينما قدرت اإلجابة بأحيانا بنسبة  ،الذين أجابوا بدائما

وهىىي نتيجىىة أقىىل مىىن نتيجىىة الىىذين أجىىابوا  ،الىىذين أجىىابوا بنىىادرامسىىجلة لىىدى  %20.22ونجىىد نسىىبة  ،السىىابقة
 %. 29.02بأبدا بنسبة 
إلىىى ، إن هىىذا التبىىاين بىىين هىىذه النسىى  راجىىع إلىىى أن السىىكان الىىذين اليغسىىلون سىىياراتهم بىىالخرطوم 

رنىىة ألن اسىىتعمال السىىطل بىىدل الخرطىىوم هىىو أقىىل إهىىدارا للمىىاء مقا ،اسىىتبدالهم لهىىذا السىىلوك باسىىتخدام السىىطل
 . (/http://www.almyah.com)بالخرطوم

وهناك من يرفض هاتين الطريقتين لتنظيف سىيارته ألنىه يىرى فىي اسىتعمالهما إهىدارا للمىاء وتشىويها 
وأحيانتا كثيترة يتؤدي  ،الستيارة يعرقتل حركتة ستير التراجلين خاصتة األطفتال فالماء الناجم عن رسل "،للحي
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فهنتا أفضتل تن يتف ستيارتي  ،ا ستلوث الحضتاري علتى اقطتالحه  ،إلى سقوطوم واتساخ مالبسوم بالطين
 .(920مقابلة مع مواطن من حي  )"في محطة الغسيل

ويبقىىىىىىىىىىىىى تسىىىىىىىىىىىىل السىىىىىىىىىىىىيارة أمىىىىىىىىىىىىام المنىىىىىىىىىىىى ل بخرطىىىىىىىىىىىىوم المىىىىىىىىىىىىاء؛ تبىىىىىىىىىىىىذير للمىىىىىىىىىىىىاء مىىىىىىىىىىىىن قبىىىىىىىىىىىىل 
 .وأنانيته اتجاه البيئة والمجتمع ،دودةدليل على ثقافته البيئية المح ، (http://www.almyah.com)الفرد

 : يبين تدخل الوالدين قصد ت كير أفراد العائلة بضرورة ترشيد استوالث الماء( 10)جدول رقم
 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل

 172 4 31 63 68 التكرار

 111 2.32 18.12 41.11 33.03 %النسبة 

بينمىا  ،لىدى الىذين أجىابوا بأحيانىا %40.11تسجل معطيات الجدول أعىاله أن أعلىى نسىبة قىدرت بىى 
تليهىا اإلجابىة بأبىدا  ،% 13.02أما اإلجابة بنادرا فقد كانت نسبتها  ،% 07.20قدرت اإلجابة بدائما بنسبة 

 .% 2.02بنسبة 
هي ثقافة يتلقى األفراد دروسها  ،من خالل هذا يمكن أن نستنتا؛ أن ثقافة ترشيد استهالك الماء

وبهذا يمكن ، وفوائد المحافظة عليه ،فهم الذين يعلمونهم مضار العب  بالماء، األولى من أمهاتهم وآبائهم
 ،لتعم الجميع ،القول بأن األسرة هي إحدى المتادر األساسية التي بإمكانها نشر الثقافة البيئية بين أبنائها

الا األسرة؛ حي  يجمع أتحا  علم االجتماع والبيئة على أهمية الثقافة فتالا المجتمع والبيئة من ت
البيئية التي تبدأ من البيت وخاتة الوالدين لبناء قاعدة اجتماعية تحيحة رتينة وقوية تعتمدها األجيال 

 .(207 -203ا  ا ،2004 ،رات  السعود)القادمة لخلق جيل محمل بالوعي البيئي والتحي
 :ن إن كان المبحوث يستولث الماء بطريقة عقالنية عند دخولح الحماميبي( 16)جدول رقم
 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل

 172 32 21 74 46 التكرار

 111 18.61 11.62 43.12 26.74 %النسبة 

تليهىىا اإلجابىىة بأحيانىىا بنسىىبة ، % 20.94يتضىىم مىىن خىىالل الجىىدول أن نسىىبة اإلجابىىة بىىدائما بلغىىت 
بىىالنظر للمعطيىىات . %13.00بعىىدها اإلجابىىة بأبىىدا بنسىىبة ، %11.02بنىىادرا فقىىد قىىدرت   أمىىا ،% 40.02

نسىىىبتهم ، البيانيىىىة المتىىىرا بهىىىا؛ نجىىىد بىىىأن األفىىىراد الىىىذين يسىىىتهلكون المىىىاء بطريقىىىة عقالنيىىىة فىىىي أحيىىىان كثيىىىرة
 .مرتفعة وهذا دليل على إدراكهم بان التبذير ستكون نتيجته سلبية

تىى دي إلىىى تبىىذير كميىىات كبيىىرة مىىن ، ات يقىىوم بهىىا األفىىراد عنىىد دخىىولهم الحمىىامهنىىاك بعىىض السىىلوك
وان بدت في بعض األحيان في نظر الفاعىل أنهىا مجىرد قطىرات مىاء ال أكثىر وال اقىل؛ نىذكر الىبعض ، المياه

http://www.almyah.com/
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تىرك الحنفيىة  ،لتىر 03تىرك الحنفيىة مفتوحىة بكاملهىا عنىد الوضىوء تهىدر : منها على سبيل المثال ال الحتىر
 ،لتىر 03وتركها مفتوحىة عنىد اسىتخدام فرشىاة األسىنان يهىدر  ، لتر 90مفتوحة أثناء الحالقة باستمرار يهدر 

 ،و ارة المىىوارد المائيىىة)إلىىى جانىى  أن القطىىرات المتسىىربة مىىن حنفيىىة واحىىدة تهىىدر اآلالف مىىن اللتىىرات سىىنويا
 .(03ا  ،2007

 :المساحات الخضراء: 8-3
   :وم العالمي لعيد الشجرةت كر تاريخ الي( 17)جدول رقم

 المجموع ال نعم البدائل

 172 118 04 التكرار

 111 68.61 31.33 %النسبة 

إن مىىىا يمكىىىن مالحظتىىىه مىىىن خىىىالل هىىىذا الجىىىدول أن نسىىىبة المبحىىىوثين الىىىذين أجىىىابوا بىىىنعم قىىىدرت بىىىى    
الشىىىجرة فقىىىد قىىىدرت  وبالنسىىىبة للسىىىكان المبحىىىوثين الىىىذين ال يتىىىذكرون تىىىاريي اليىىىوم العىىىالمي لعيىىىد، 01.07%

وهىذا راجىع إلىى قلىة االهتمىام بهىذا الموضىوع  ،وهىي تمثىل تقريبىا ضىعف النسىبة األولىى ،%03.00نسبتهم بىى 
فلىىو كىىان هنىىاك اهتمىىام بالشىىكل المطلىىىو   ،مىىن طىىرف المىىواطنين مىىن جهىىة ومىىن طىىرف الجهىىات المسىى ولة

كافىة المسىتويات ايىالء كىل الرعايىة  وتتطلى  مىن الجميىع وعلىى ،بالمساحات الخضىراء؛ والتىي تعىد رئىة العىالم
 .لما كانت نسبة اإلجابة بال ضعف اإلجابة بنعم ،واالهتمام بها

 :يبين إن كان المبحوثين قد  كروا تاريخ اليوم العالمي لعيد الشجرة صحيحا أم خطه( 18)جدول
 المجموع خطه صحي  البدائل

 04 18 36 التكرار

 111 33.33 66.66 %النسبة 

 

ا الجىىىدول السىىىكان المبحىىىوثين الىىىذين أجىىىابوا بىىىأنهم يتىىىذكرون تىىىاريي اليىىىوم العىىىالمي لعيىىىد يوضىىىم هىىىذ
وهىىىي أعلىىىى نسىىىبة فىىىي هىىىذا  ،%00.00حيىىى  قىىىدرت نسىىىبة الىىىذين أجىىىابوا بىىىنعم إجابىىىة تىىىحيحة بىىىى  ،الشىىىجرة

لتىىاريي اليىىوم العىىالمي لعيىىد الشىىجرة لم شىىر علىىى وجىىود اهتمىىام مىىن طىىرفهم فيمىىا  الجىىدول؛ فتىىذكر المواطنىىون
أمىىىا الىىىذين أجىىىابوا بىىىنعم إجابىىىة خاطئىىىة فقىىىد بلغىىىت نسىىىبتهم  ،خىىىا الشىىىجرة ومىىىا تقدمىىىه لنىىىا ومىىىا تحتاجىىىه منىىىاي

00.00%. 
إال أنها لم تحظى بالقدر الكافي من  ،فرتم ما تشهده المرحلة الحالية من اهتمام بالغ بقضية البيئة

 ،م هود نوال)الم سسة اإلعالميةوما الت تائبة نوعا ما في سياسات جميع الم سسات بما فيها  ،االهتمام
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ويمكن أن نشير هنا إلى أن لإلعالم البيئي دور كبير في ترسيي  ،(190ا  2003 ،شاي  ذراع ميدني
 ،إذ ليست هناك جرائد متختتة في البيئة ،إال أنه ما ال في مراحله األولى ،الثقافة البيئية بعقول األفراد

 .وال حتى تفحات ثابتة
 :إن كان المبحوثين يحتفلون بعيد الشجرة في حيوم يبين( 13)جدول رقم

 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل

 172 141 16 14 11 التكرار

 111 81.37 3.31 8.13 1.08 %النسبة 

حيىى  ، بعىىدها ننتقىىل إلىىى قراءتىىه قىىراءة كيفيىىة، بدايىىة نحىىاول قىىراءة الجىىدول المىىدون أعىىاله قىىراءة كميىىة
فىىبعض شىىبا  حىىي المجاهىىدين علىىى سىىبيل المثىىال كىىانوا فىىي كىىل سىىنة ، %3.10انىىا نسىىبة بلغىىت اإلجابىىة بأحي

  ،(مقابلة مع مىواطن مىن حىي المجاهىدين)يقومون بالتشجير؛ ألنهم ي منون بان الطبيعة البسكرية تتطل  ذلك
 .%31.79وسجلت اإلجابة بأبدا نسبة  ،% 7.00بينما بلغت اإلجابة بنادرا نسبة 
وهي أهم معيار يحدد التوا ن بين اإلنسان ، اء تمثل رئة المدينة والعالم ككلإن المساحات الخضر 

و االحتفال باليوم العالمي للشجرة دليل على أهمية  ،(14ا  ،،2004 ،ع و  كردون وآخرون)والبيئة
وهو طريق لنشر الثقافة البيئية بين األفراد مهما اختلفت مستوياتهم في مختلف  ،المساحات الخضراء

والتي مثلت اإلجابة بأبدا فيما يخا  ،%31.79وفي هذه الدراسة عندما نسجل نسبة  ،ادين والمجاالتالمي
ويرجع ذلك إلى قلة التنسيق حتى ال نقول عدمه بين مختلف م سسات التنشئة  ،االحتفال بعيد الشجرة

 .الي...وكذا الم سسات اإلعالمية ،وم سسات المجتمع المدني ،االجتماعية
 :يبين إن كان المبحوث يتدخل عندما يشاهد من يلحح الضرر باألشجار( 21)جدول رقم

 المجموع ال نعم البدائل

 172 14 108 التكرار

 111 8.13 31.86 %النسبة 

 
وهىىىي نسىىىبة تىىىدل علىىىى أن  ك%71.30يتضىىىم مىىىن خىىىالل الجىىىدول أن اإلجابىىىة بىىىنعم سىىىجلت بنسىىىبة 

المبحىىوثين الىىذين ال يحركىىون سىىاكنا أمىىام هىىذا السىىلوك  أمىىا ،أتلىى  المبحىىوثين ال يرضىىون بالمسىىاس باألشىىجار
فىالمواطن الىذي ال يحىرك  ،% 3.10الذي إن استمر سيشكل خطورة على كل البيئىات؛ فقىد قىدرت نسىبتهم بىى 

وهىىو مىىواطن إن تىىم التعبيىىر ، سىىاكنا أمىىام هىىذا السىىلوك تيىىر السىىوي هىىو مىىواطن ال يتمتىىع بىىروا المسىى ولية
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فمشكلة قلة التشجير بالمدينة وتعوبة المحافظىة عليهىا خاتىة  ،نكر هو منكرأناني ألن عدم النهي عن الم
إلىى جانى  نقىا إطىارات ، من طرف المواطنين هىي إحىدى المشىكالت التىي تعىاني منهىا مدينىة بسىكرة حاليىا

 .(مقابلة مع مس ول مديرية البيئة لوالية بسكرة)وأعوان المراقبة على مستوى مديرية البيئة
هىىو إحىىدى ركىىائ  الثقافىىة البيئيىىة التىىي  ، ولية اتجىىاه األشىىجار أو البيئىىة بتىىفة عامىىةفالشىىعور بالمسىى 
والفىرد الىذي يهمىل ركيى ة مىن هىذه الركىائ  تعتبىر ثقافتىه البيئيىة  ،(http://www.balagh. com)تقوم عليها

 .شبه معدومة
 :يبين نوع تدخل المبحوثين عندما يشاهدون من يلحح الضرر باألشجار( 21)جدول

رشاد بدائلال  المجموع إبالغ الجوات المعنية نص  وا 

 172 16 102 التكرار

 111 13.73 36.21 %النسبة 

الىىذي يخىىل بالبيئىىة  ،-إلحىىاق الضىىرر باألشىىجار -ويتجسىىد عىىدم رضىىى السىىكان بهىىذا السىىلوك السىىي 
رشىاد الفاعىل وقىد  ،الحضرية والطبيعية بتىدخلهم عنىدما يىرون مىن يلحىق أي ضىرر وذلىك عىن طريىق نتىم وا 

فكيفية تحقيق الىوعي البيئىي كمىا أشىرنا إليهىا  ،%70.20قدرت نسبة الذين يتدخلون قتد النتم واإلرشاد بى 
حيىى   ،ولكنهىىا فىىي الوقىىت نفسىىه ليسىىت بىىاألمر المسىىتحيل ،سىىالفا فىىي الجانىى  النظىىري ليسىىت بىىاألمر السىىهل

ميىة الجانى  اإليمىاني عنىد اإلنسىان يمكن تحقيق الوعي البيئي عند اإلنسان متى تمت مراعاة التركي  على تن
إلىى جانى   ،باإلضافة إلى مراعاة شعور االنتماء التىادق للبيئىة فىي النفىوس ،بختوا أهمية احترام البيئة

يتىىىالها بمختلىىىف الطىىىرق والوسىىىائل التربويىىىة، العمىىىل علىىىى نشىىىر المفىىىاهيم والمعلومىىىات البيئيىىىة  ،التعليميىىىة ،وا 
 .(http://www.saois.net)ئم المجتمعاإلعالمية وكذا اإلرشادية لكافة شرا

؛ وهىىي %0.97بينمىىا قىىدرت نسىىبة الىىذين يتىىدخلون للحىىد مىىن هىىذا السىىلوك بىىإبالغ الجهىىات المعنيىىة بىىى 
 .نسبة ضئيلة جدا إذا ماقارناها بالذين يتبعون أسلو  النتم واإلرشاد

 :يبين االهتمام بالمساحات الخضراء من خالل سقيوا( 22)جدول رقم

 المجموع أبدا نادرا أحيانا ادائم البدائل

 172 41 21 64 46 التكرار

 111 23.81 12.21 37.21 26.74 %النسبة 

وعمليىىىىة المحافظىىىىة علىىىىى  ،إن المحافظىىىىة علىىىىى المسىىىىاحات الخضىىىىراء سىىىىمة حضىىىىارية وسىىىىلوك بيئىىىىي رشىىىىيد
الىذي يىدور ومىن خىالل البيانىات الكميىة للسى ال ، المساحات الخضراء تتجسد من خالل العديد مىن السىلوكات
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يتضىىم لنىىا أن النسىى  المئويىىة لىىم تكىىن متباعىىدة بىىين ، حىىول االهتمىىام بالمسىىاحات الخضىىراء مىىن خىىالل سىىقيها
كمىىا نالحىىظ بىىأن أعلىىى نسىىبة سىىجلت  ،% 20.30و اإلجابىىة بأبىىدا بنسىىبة  ،% 20.94اإلجابىىة بىىدائما بنسىىبة 

نىت فىي اإلجابىة بنىادرا قىدرت بىىى بينمىا أقىىل نسىبة سىجلت فكا ، % 09.20كانىت فىي اإلجابىة بأحيانىا قىدرت بىى 
12.20%. 

هتي األشتجار التتي ال تحتتاج إلتى عمليتة  الستقي :" ومن بين أكثىر األشىجار انتشىارا بمدينىة بسىكرة
بمعنتى مراعتاة البعتد  ،وهتي منطقتة صتحراوية ،و لث بحكم أن مناخ مدينة بسكرة مناخ حار ،بصورة دائمة

 . (مس ول فرع المساحات الخضراء لوالية بسكرةمقابلة مع )"البيئي واالجتماعي لغرس األشجار
 
 
 
 :يبين االهتمام بالمساحات الخضراء من خالل شراء المبيدات الحشرية لمعالجتوا ( 23)جدول  رقم

 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل

 172 34 21 30 22 التكرار

 111 04.60 12.21 21.34 12.73 %النسبة 

نالحظ أن اإلجابات جاءت على الشكل التالي؛ حي  سىجلت اإلجابىة بىدائما  من خالل هذا الجدول
 ،%12.20بينمىىىا قىىىدرت اإلجابىىىة بنىىىادرا بنسىىىبة  ،%20.04تليهىىىا اإلجابىىىة بأحيانىىىا بنسىىىبة  ،%12.97بنسىىىبة 

نالحىىظ مىىن خىىالل هىىذه القىىراءة الكميىىة لهىىذا الجىىدول أن اإلجىىابتين  ،% 24.02وقىىدرت اإلجابىىة بأبىىدا بنسىىبة 
 .  نادرا جاءتا متقاربتين جدا؛ وهذا راجع إلى اختالف ثقافة سكان األحياءدائما و 

وربمىىا يعىىود سىىب  هىىذا الىىنقا حسىى  مىىا جىىاء علىىى سىىبيل المثىىال علىىى لسىىان رئيسىىة جمعيىىة أحبىىا  
ولكىىن  ،ومدينىىة بسىىكرة بتىىفة خاتىىة ،هنىىاك العديىىد مىىن الجمعيىىات البيئيىىة بواليىىة بسىىكرة بتىىفة عامىىة:" البيئىىة

وأتلىىى   ،وموضىىىوع المسىىىاحات الخضىىىراء موضىىىوع هىىىام جىىىدا ،سىىىباتية فقىىىط إن تىىىم القىىىولهىىىي جمعيىىىات منا
من كل سنة تقيم ندوات وخرجىات مىع بعىض أطفىال ( مارس21)الجمعيات البيئية في الواحد والعشرين مارس

المدارس من اجىل تىرس األشىجار وذلىك مىن أجىل تىرس ثقافىة التشىجير لىدى الطفىل وبهىذا نعمىل علىى نشىر 
 ..(رئيسة جمعية أحبا  البيئة ،مقابلة مع أسيا قريشي)"يئيةالثقافة الب
 :االهتمام بالمساحات الخضراء من خالل محاورة الوالدين ألطفالوما( 24)جدول رقم

 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل

 172 18 14 78 72 التكرار
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 111 14.60 18.13 40.34 41.86 %النسبة 

وبقيىىىة م سسىىىات ، (الوالىىىدين علىىىى وجىىىه التحديىىىد) التىىىي يمكىىىن لاسىىىرة، وليىىىةيشىىىكل الطفىىىل المىىىادة األ
فهىىىو مسىىىتعد لتلقىىىي  ،واحتىىرام البيئىىىة بمختلىىىف مكوناتهىىا ،التنشىىئة االجتماعيىىىة أن يرسىىىخوا فيهىىا؛ حىىى  الطبيعىىىة

طىار العىيش همىا فىالحوار بىين الوالىدين وأبنائ.واكتسا  المهارات والسلوكات والعادات االيجابية اتجاه الوسىط وا 
 ،% 41.30نسىىبة اإلجابىىة بىىدائما  وهىىذا يفسىىريغىىرس ثقافىىة حىى  االهتمىىام بالشىىجرة التىىي تعىىد رئىىة المجتمىىع؛ 

لتليهىىا  ،% 3.10فىىي حىىين قىىدرت اإلجابىىة بنىىادرا بنسىىبة  ،%42.04بينمىىا وتىىلت نسىىبة اإلجابىىة بأحيانىىا إلىىى
 %.4.02اإلجابة بأبدا بنسبة 

وذلىك نظىرا لمىا تضىفيه ، المسىاحات الخضىراءوهناك اهتمام من طىرف المىواطنين بختىوا إنشىاء 
في السنوات األخيرة تشود مدينة بسكرة اهتمامتا متزايتدا متن طترف الستكان :" من فوائد بالنسبة للفرد والبيئة

ومتا يجستد هت ا االهتمتام هتو الطلبتات المتكتررة علتى البلديتة متن اجتل  ،بالمساحات الخضراء أو التشتجير
 )"خاصتتة متن األطفتتال ،كمتا يطتتالبون بوضتع ستتياج متن أجتتل حمايتوتا ،إعطتائوم شتتجيرات قعتادة ررستتوا

 .(مقابلة مع مس ول فرع المساحات الخضراء لوالية بسكرة
 :يبين تعاون الجيران فيما بينوم فيما يخص سقي المساحات الخضراء( 20)جدول رقم

 المجموع أبدا نادرا أحيانا دائما البدائل

 172 33 31 78 31 التكرار

 111 13.18 18.12 40.34 17.44 %النسبة 

أمىا  ،%42.04توضم معطيات الجىدول الكميىة بىأن أعلىى نسىبة مقىدرة جىاءت فىي اإلجابىة بأحيانىا 
بينمىىا  ،% 19.44اإلجابىىة بىىدائما قىىدرت   ،بقيىىة اإلجابىىات فقىىد جىىاءت متقاربىىة وهىىذا مىىا تثبتىىه النسىى  التاليىىة

 . %17.13بأبدا بنسبة  لتليها اإلجابة ،%13.02بلغت اإلجابة بنادرا نسبة 
والشىعور  ،فالتعاون بىين الجيىران مىن أجىل سىقي األشىجار هىو سىلوك حضىاري يعكىس الثقافىة البيئيىة

ويبقىىى االهتمىىام بالمسىىاحات الخضىىراء هىىو احىىد السىىبل الم ديىىة إلىىى الحفىىاظ علىىى  ،بىىروا المسىى ولية الجماعيىىة
السىىبل كىىذلك الم ديىىة إلىىى جعىىل المدينىىة  وهىىو أحىىد أبىىر  ،البيئىىة بتىىفة عامىىة والبيئىىة الحضىىرية بتىىفة خاتىىة

 .تتمتع بمنظر طبيعي يسر الناظرين
أما فيما يخا التنسيق بين مديريىة البيئىة وتيرهىا مىن الهيئىات والمتىالم فيمىا يخىا حمايىة البيئىة 

التنستتيح بتتين مديريتتة البيئتتة ومختلتتف الويئتتات " :كىىان مىىايلي علىىى لسىىان مىىدير مديريىىة البيئىىة لواليىىة بسىىكرة
حيتتث تقتتوم هتت ه اللجتتان بخرجتتات ميدانيتتة لمكافحتتة ، ل  يتتتم عتتن طريتتح لجتتان المتابعتتة والتنستتيحوالمصتتا

ومديرية البيئة لوالية بستكرة تستعى حاليتا إلتى تحستين وخلتح مستاحات  ، مختلف األنشطة الضارة بالبيئة
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يئىة لواليىة مقابلىة مىع مسى ول مديريىة الب )"خضراء على مستوى الوالية بصفة عامة و المدينة بصفة خاصة
 .(بسكرة

 ،فعلى سبيل المثال ال الحتر الوسائل المستخدمة من طرف الجمعيات البيئية كالمعارض
 ،م هود نوال) والحمالت التطوعية من بين أهم الوسائل الناجحة في نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع

 . (130ا  ،2003 ،ميدني شاي  ذراع
 :استخالص النتائج

الضىىىلعة ) كحىىىي فرحىىىات، راسىىىة الميدانيىىىة التىىىي أجريناهىىىا بىىىبعض أحيىىىاء مدينىىىة بسىىىكرةمىىىن خىىىالل الد
ومىن خىالل المعطيىات البيانيىىة  ،حىي الفجىر ،مسىىكن 200حىي  ،حىي المجاهىدين ،مسىكن 920حىي  ،(سىابقا

الكمية والكيفية التي تم التحتىل عليهىا توتىلنا إلىى النتىائا التاليىة التىي سىنحاول علىى ضىوئها اإلجابىة علىى 
 :ا الت الدراسةتس

يمكىىىن أن نسىىىتنتا مىىىن خىىىالل كىىىل ماسىىىبق أن هنىىىاك اهتمىىىام قليىىىل بنظافىىىة  :نتتتتائج التستتتاؤل الفرعتتتي األول
مىىات ال فىىي  ،وهىىذا إن دل علىىى شىىيء فإنمىىا يىىدل علىىى أن الثقافىىة البيئيىىة لىىدى سىىكان مدينىىة بسىىكرة ،األحيىىاء
إلىى الحفىاظ علىى مظهىر الحىي مىن  أمىا فيمىا يخىا البلديىة فهىي تسىعى ،هىذا مىن طىرف المىواطنين ،بداياتها

فالبلديىة تعىاني عجى  فىي هىذا  ،خالل التنسيق بينهىا وبىين الخىواا فيمىا يخىا رفىع عىدد العمىال والشىاحنات
 .الشأن
 مىن خىالل مىا يتمتىع بىه الفىرد  ،دورا ايجابيىا فىي المحافظىة علىى البيئىة مىارسإن المسىتوى التعليمىي ي

المشتتتاركة " -ونحىىىن نتفىىىق مىىىع الدراسىىىة السىىىابقة ،ئيىىىةالمىىىتعلم مىىىن قىىىدرات تسىىىمم بنشىىىر الثقافىىىة البي
:" ؛  التىي أشىار فيهىا تىاحبها إلىى-"االجتماعية والحد متن أخطتار التلتوث فتي المجتمتع الحضتري

 ".المستوى التعليمي واالقتتادي والمهني يرتبط ارتباطا ايجابيا بأسالي  المحافظة على البيئةأن 
  بوضىىىىعها فىىىىي أكيىىىىاس بالسىىىىتيكية وقىىىىدرت نسىىىىبتهم بىىىىى يىىىىتخلا المواطنىىىىون مىىىىن نفايىىىىاتهم المن ليىىىىة

و مىىىن المىىىواطنين مىىىن يىىىتخلا منهىىىا بشىىىكل مبعثىىىر دون مراعىىىاة أي شىىىرط مىىىن شىىىروط ، 02.97%
 .%00.92حفظ تحة المحيط وقد قدرت نسبتهم بى 

 أو رميهىا  ،إن قلة الحاويات باألحياء يدفع بالمواطنين إلى وضع قماماتهم المن لية بجان  الحاويىات
 .األعمدة الكهربائيةبجان  

 عىىىن طريىىىق المسىىىاعدة الماديىىىة والمعنويىىىة  ،تعىىىاون المىىىواطنين فيمىىىا بيىىىنهم مىىىن أجىىىل تنظيىىىف األحيىىىاء
 .%92.09يعكس المس ولية الجماعية اتجاه نظافة أحياء المدينة؛ حي  قدرت نسبة مساهمتهم بى 

فىىي إحىىدى نتائجهىىا؛  "األحيتتاء العشتتوائية ومشتتكالت البيئتتة الحضتترية:" وقىىد أكىىدت الدراسىىة السىىابقة
والتىي منهىا المسىتوى  ،على أن المشاركة االجتماعية في مواجهة أخطار التلو  ترتبط بمجموعة من العوامل

 .ومستوى الوعي االجتماعي بأخطار التلو  ،الثقافي واالجتماعي واالقتتادي
 الكىال  الضىالة وبعض الحيوانىات كىالقطط و  ،إن ظاهرة نبش القمامة المن لية من قبل بعض األفراد

ويعىىود سىىب  تعىىرض القمامىىة ، وتشىىويه الطىىابع الجمىىالي للمدينىىة ،تىى دي إلىىى تلىىو  البيئىىة الحضىىرية
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عىدم احتىرام السىكان لمواعيىد مىرور عمىال  ،الفقىر: مىثال المن لية للنبش إلى عدة أسبا  نىذكر منهىا 
 .عدم مرور شاحنات عمال النظافة في الوقت المحدد لها ،النظافة

 
 

 :تساؤل الفرعي الثانينتائج ال
 : نستنتا أن سكان مدينة بسكرة يعملون على استهالك الماء بطريقة رشيدة من خالل   

 إتالا تسربات المياه فور اكتشافها. 
 إبالغ المواطنين لم سسة تو يع المياه حال اكتشاف تسربات الماء خارج المنا ل. 
 انمحاولة المواطنين عدم ترك الحنفية مفتوحة قدر اإلمك. 
 يستخدم المواطنون السطل بدل الخرطوم عند تسلهم لسياراتهم من أجل المحافظة على الماء، 

 .يفوق استخدامهم للسطل( %00.02) ولكن استعمالهم للخرطوم في أحيان كثيرة
  تذكير الوالدين ألبنائهم بأهمية المحافظة على الماء هو أحد األسالي  المساعدة على ترشيد

 .استهالك الماء
 سىىتخدام المىىواطنين للمىىاء داخىىل الحمىىام بطريقىىة عقالنيىىة هىىو أحىىد السىىلوكات المسىىاعدة علىىى ترشىىيد ا

 . استهالك الماء
ألنهىىم يىىرون بىىأن  ،كمىىا نسىىتنتا أيضىىا بىىأن سىىكان مدينىىة بسىىكرة يعملىىون علىىى اسىىتهالك المىىاء بطريقىىة رشىىيدة

ي التأثير على المجتمىع بمختلىف أنظمتىه وبالتال ،وهذا ي ثر على اقتتاد األسرة ،تبذير الماء هو تبذير للمال
 .وبيئاته

 :نتائج التساؤل الفرعي الثالث
وكىىىذا الجهىىىىات ، نسىىىتنتا أن هنىىىاك اهتمىىىام بالمسىىىاحات الخضىىىراء مىىىن طىىىرف سىىىكان مدينىىىة بسىىىكرة

وكىىىىذا المقىىىىابالت التىىىىي أجريناهىىىىا مىىىىع أهىىىىل  ،وهىىىىذا مىىىىا أكدتىىىىه لنىىىىا النتىىىىائا الكميىىىىة المتحتىىىىل عليهىىىىا ،المعنيىىىة
 .ا الحظناه من تشجير بالمدينةوم ،االختتاا

ولكنىىه مىىا ال لىىم  ،وهنىىاك العديىىد مىىن النقىىاط التىىي ت كىىد بىىأن االهتمىىام بالمسىىاحات الخضىىراء موجىىود
والبيئىة الحضىرية بتىفة  ،ينضا بعد بالشكل الكافي الذي يدعو إلى االطمئنان على حال البيئة بتىفة عامىة

  -:خاتة و أن مدينة بسكرة تعد مدينة تحراوية ،خاتة
  أن المىىواطنين يحملىىىون البلديىىىة المسىىى ولية األولىىىى فيمىىىا يخىىىا االعتنىىىاء بالمسىىىاحات الخضىىىراء وقىىىد

 .من ناحية شرائهم المبيدات الحشرية الال مة لمعالجة األشجار %24.02قدرت نسبتهم   
  الحوار بين الوالدين و أبنائهم بختوا ترس ثقافة االهتمام باألشجار التي تعد رئة العىالم يعكىس

 .%42.04و  % 41.30قافة الوالدين البيئية وهذا ما تدل عليه النسبتين ث
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  رشىىاد مىىن يلحىىق الضىىرر بهىىا؛ دليىىل علىىى أن هنىىاك إن الىىدفاع عىىن المسىىاحات الخضىىراء  بنتىىم وا 
وقىىد قىىدرت نسىىبة هىى الء األشىىخاا الىىذين يتبعىىون أسىىلو  النتىىم  ، اهتمىىام بالمسىىاحات الخضىىراء

 .%70.20واإلرشاد   
 وعلىىى  ،نين فيمىىا بيىىنهم مىىن أجىىل سىىقي المسىىاحات الخضىىراء  دليىىل علىىى االهتمىىام بهىىاتعىىاون المىىواط

 .% 42.04وقد قدرت نسبة هذا التعاون   ، الروا الجماعية التي يتحلون بها
    وهىىذا ، %03.00إن عىىدم تىىذكر المىىواطنين لتىىاريي اليىىوم العىىالمي لعيىىد الشىىجرة و المقىىدرة نسىىبتهم

حتىىى وان كىىان  ،ات البيئيىىة والهيئىىات الرسىىمية وكىىذا المىىواطنينراجىىع لضىىعف التنسىىيق بىىين الجمعيىى
 .هناك تنسيق فهو تنسيق مناسباتي ال أكثر

؛ (الجمعيىات البيئيىة نموذجىا) دور المجتمىع المىدني فىي حمايىة البيئىة:" كما أشارت الدراسىة السىابقة 
وأن عمليىة التنسىيق بىين  ، تلفىةإلى أن جميع الجمعيىات البيئيىة تحتفىل بالمناسىبات المتعلقىة بالبيئىة بطىرق مخ

كمىىىا أكىىىدت الدراسىىىة أيضىىىا علىىىى أن عمليىىىة التنسىىىيق بىىىين  ،الهيئىىىات الرسىىىمية والجمعيىىىات البيئيىىىة تيىىىر كافيىىىة
 .الجمعيات فيما بينها تير كافية

 :خاتمتتتتة
 -ع الحضريبواقع الثقافة البيئية في المجتم:" بعد تناولنا للجانبين النظري والميداني للدراسة المعنونة     

هي نستخلا بأن الثقافة البيئية  ،والتوتل إلى اإلجابة على تسا الت الدراسة ،"دراسة ميدانية بمدينة بسكرة
وأن  ،جملة التتورات والسلوكات االيجابية التي يقوم بها األفراد من أجل الحفاظ على البيئة والمجتمع

ويكتس  من  ،هناك متادر عديدة تستنبط منهاالثقافة البيئية حتى تنتشر وتسود كافة شرائم المجتمع 
خاللها المواطنون المعارف والمهارات والسلوكات التي يج  أن تجسد على أرض الواقع حتى يتفادون 

 .االنعكاسات السلبية التي يمكن أن تنجم عن تيا  الثقافة البيئية في األوساط االجتماعية
مدينة بسكرة يساهمون في المحافظة على نظافة سكان وقد توتلنا من خالل هذه الدراسة إلى أن 

تعاون المواطنون  ،واحترام مواعيد عمال النظافة ،األحياء؛ من خالل كيفية التخلا من القمامة المن لية
وتقديم المساعدات الال مة سواء كانت مادية أو معنوية من أجل  ،فيما بينهم من أجل تنظيف أحيائهم

النتم اإلرشاد للحد من ظاهرة نبش  ،إلى جان  إتباع أسلو  التوعية ،الحفاظ على نظافة وجمال الحي
 .القمامة المن لية

محاولة  ،كما يعملون على ترشيد استهالك الماء من خالل إتالا تسربات الماء فور اكتشافها
ضافة باإل ،استخدام السطل بدل خرطوم الماء لغسل السيارة ،عدم ترك الحنفية مفتوحة عند القيام بعمل ما

إلى جان  محاولتهم استهالك الماء بطريقة عقالنية  ،إلى تذكير األطفال بضرورة ترشيد استهالك الماء
 ....(.االستحمام، تنظيف األسنان ،الوضوء) داخل الحمام

 ،كما يساهم سكان مدينة بسكرة في المحافظة على المساحات الخضراء؛ عن طريق التشجير
 .دعوة إلى عدم إلحاق الضرر باألشجارو ال ،وسقاية ومعالجة األشجار
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أن الثقافة البيئية  ومن خالل ماالحظناه يمكن القول ، والى جان  المعطيات اإلحتائية المتحتل عليها
وتحتاج إلى الكثير من الجد واالجتهاد حتى تتل إلى المستوى المطلو  الذي يحفظ  ،ما الت في بداياتها

 .تحة المجتمع والبيئة على حد سواء
 :ومن أجل حماية البيئة والمجتمع؛ يج  العمل على تحسين واقع الثقافة البيئية من خالل

 وم سسات المجتمع المدني  ،التنسيق الفعلي والفعال بين كافة م سسات التنشئة االجتماعية
 .لغرس ثقافة الحفاظ على البيئة

 ية المواطنين جعل لكل حي جمعية تحاول أن تنشط على مدار السنة من أجل تثقيف وتوع
 .للحفاظ على البيئة والمجتمع

 إشراك الطفل حيثما كان في النشاطات البيئية؛ طبعا وفقا لسنه ومستواه. 
 تفعيل نشاط الم سسات العاملة في الحقل البيئي. 
 إدراج الثقافة البيئية في البراما التعليمية. 
  البحو  األكاديمية والحتا التعريف بعالقة التأثير والتأثر بين اإلنسان والبيئة عن طريق

 .اإلذاعية والتلف يونية
 

 قائمة المراجع 
 الكتب : أوال

 .، دار حامد عمان، األردن-دراسة في التربية البيئية -اقنسان والبيئة(: 2004)رات  السعود .1
نحتتو دور الخدمتتة االجتماعيتتة فتتي تحقيتتح  (:دون سىىنة)عتىىام توفيىىق قمىىر، سىىحر فتحىىي مبىىروك .2

 .لمكت  الجامعي الحدي ، اإلسكندرية، متراالبيئية،  التربية
، دار التنشتتئة االجتماعيتتة والستتلوث االنحرافتتي لتلميتت  المدرستتة الثانويتتة(: 2000)متىىباا عىىامر .0

 .األمة، الج ائر
 المجالت العلمية:ثانيا

التاثير على االوساط الطبيعيتة واستتراتيجيات  -البيئة في الجزائر(: 2004)ع و  كردون وآخرون .1
مخبىىىر الدراسىىىات واألبحىىىا  حىىىول المغىىىر  والبحىىىر االبىىىيض المتوسىىىط، جامعىىىة منتىىىوري، ، الحمايتتتة

 .،قسنطينة، متر
االستتتتراتيجية الوطنيتتتة لحمايتتتة البيئتتتة بتتتين السياستتتة (: 2003)م هىىىود نىىىوال، شىىىاي  ذراع ميىىىدني .2

سىت، ، العدد الثاني، آفاق علمية، مكتبىة الرشىاد، المركى  الجىامعي تنمراالمحدودة والثقافة المفقودة
 .الج ائر

، رسىىالة المسىىجد، العىىدد األول، السىىنة المتتنوج القرينتتي فتتي تنميتتة البيئتتة(: 2000)يحىىي محمىىودي .0
 .الرابعة، و ارة الش ون الدينية واألوقاف، الج ائر، أكتوبر

 الرسائل الجامعية: ثالثا
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 دور إدارة الجتودة الشتاملة فتي المؤسستة االقتصتادية للمحاف تة (:2007-2003)سمية عمىراوي .1
مىذكرة مقدمىة لنيىل شىهادة الماجسىتير  ،-بستكرة -لوطايتة -دراسة حالة مركتب الملت  -على البيئة

كليىىىة العلىىىوم االقتتىىىادية والتجاريىىىة  ،اقتتىىىاد وتسىىىيير م سسىىىة: تختىىىا ،فىىىي العلىىىوم االقتتىىىادية
 .الج ائر ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،قسم العلوم االقتتادية ،وعلوم التسيير

 ميةالوثائح الرس: رابعا
المخطىط التىوجيهي لتسىيير  ،جتوان 10اليتوم العتالمي للبيئتة  (:دون سىنة)و ارة تهيئة اإلقلىيم والبيئىة .1

 .مديرية البيئة لوالية بسكرة ،النفايات التلبة الحضرية
 ،ماؤنا ثروتنا فلنحتاف  عليتح (:2007)وكالة الحوض الهيدروترافي التحراء ،و ارة الموارد المائية .2

 .-الج ائر -ورقلة
 

 المقابالت: خامسا
 .11:00 -10:00: على الساعة،2010 -00 -03: بتاريي ،مع مواطن من حي فرحات مقابلة .1
  .07:12 -03:00: على الساعة، 2010-02-23: بتاريي ،مقابلة مع مس ول متلحة النظافة .2
 .07:12 -03:00: على الساعة، 2010-02-23: بتاريي ،مقابلة مع مس ول متلحة النظافة .0
 -11:00: على الساعة، 2010-02-10:بتاريي ،مسكن200ع مواطنة من حي مقابلة م .4

12:00. 
 .07:00 -07:00: على الساعة ،01/00/2010: بتاريي ،مقابلة مع مس ول مديرية البيئة .2
 .10:00 –12:00: على الساعة ،2010-02-10: بتاريي ،مقابلة مع مواطنة من حي الفجر .0
 -11:00: على الساعة، 2010-02-10:ارييبت ،مسكن200مقابلة مع مواطنة من حي  .9

12:00. 
 .07:42 -07:00:على الساعة، 2010-02-17: بتاريي ،920مقابلة مع مواطن من حي  .3
 .11:00: على الساعة، 00/02/2010: بتاريي ،مقابلة مع مواطن من حي المجاهدين .7

 -07:00: لساعةعلى ا ،01/00/2010: بتاريي ،مقابلة مع مس ول مديرية البيئة لوالية بسكرة .10
07:00. 

على  ،09/00/2010: بتاريي ،مقابلة مع مس ول فرع المساحات الخضراء لوالية بسكرة .11
 .10:00 -10:00: الساعة

: على الساعة ،04/00/2010: بتاريي، رئيسة جمعية أحبا  البيئة ،مقابلة مع أسيا قريشي .12
14:00- 10:00. 

على ، 09/00/2010: بتاريي ،بسكرةمقابلة مع مس ول فرع المساحات الخضراء لوالية  .10
 .10:00 -10:00: الساعة
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