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مقدمة 

دل يعد موضوع البيئة موضوعا ضيقا ينحصر يف منطقة دكف األخرل كإظلا أصبح مشكلة عادلية كعلى      
العادل كلو أف يسعى دلعاجلة اآلثار ادلًتتبة عنو كالتلوث كغَتعلا فأضحت البيئة ادلرض ادلزمن للمدينة ادلعاصرة ك 

حلضارهتا الصناعية كالتقنية فتلوث اذلواء كادلاء كالبحار كحىت يف ادلواد الغذائية أصبح يطرح أكثر من عالمة استفهاـ 
. تستدعي تدخل الكل يف ضباية البيئة الطبيعية ك كذلك احلياة اليومية للسكاف 

كمع التطور الذم كصل إليو الفرد صار بإمكانو التأثَت على البيئة بشكل أصبح يهدد معو النظم البيئية       
فظهر التلوث بشىت أشكالو  كما صاحبو من كوارث بيئية ك زيادة يف تسرب ادلواد السامة ك اضلسار الرقعة الزراعية 

كتأكل الشواطئ كالتصحر شلا أدل إذل اإلخالؿ دبقومات التوازف الطبيعي كسوء التخطيط يف ىذا اجملاؿ كما 
أكدت الدراسات احلديثة أف ضباية البيئة أصبحت من أىم معايَت ربقيق التنمية االقتصادية ك االجتماعية يف 

. سلتلف الدكؿ سواء ادلتقدمة أك النامية على السواء كأصبح التقدـ احلقيقي مرتبط دبعيار ضباية اإلنساف للبيئة
إننا اليـو أماـ بيئة ملوثة بشىت أنواع التلوث مقابل قصور كبَت ككاضح يف ثقافة ككعي األفراد ببيئتهم      

 يف دفع ةكبضركرة ادلساعلة يف دؽلومتها بأقل األضرار كدبمارسات ركتينية بسيطة من شاهنا ربقيق اذلدؼ ادلرجو
. عجلة سالمة احمليط 

لقد أسهمت البحوث كالدراسات ادلختلفة كاالسًتاتيجيات البيئية اليت تبنتها الدكؿ ك ادلنظمات منذ       
 كمركرا بغَته من ادلؤسبرات اليت اىتمت هبذا الشأف حىت تتمكن من ربقيق 1972انعقاد مؤسبر استوكهودل للبيئة سنة 

تنمية مستدامة كقد أسهمت يف إحداث تغيَت ملحوظ يف مفاىيم ك مدركات اإلنساف حوؿ أسس  ك طبيعة 
 .العالقة مع األنظمة

 فصلاؿ ؽلثل ىذا  للدراسة ادلنهجي الفصل األكؿ ؽلثل اإلطاربمت تقسيم حبثنا إذل أربع فصوؿ بداية  كقد
 إشكالية صياغة كأسباب اختيار ادلوضوع   مثأىدافها ك الدراسة أعلية تعرضنا فيو إذل تبياف  عاـ، منهجي مدخل

 دبوضوع اخلاصة السابقة الدراسات ك النظرية جانب ادلقاربة إذل للدراسة األساسية دلفاىيمكعرض ؿ هتافرضيا ك
 . الدراسة

 بعنواف العمل اجلمعوم كالعمل التطوعي،حاكلنا يف ىذا الفصل تقدمي أعلية العمل التطوعي الفصل الثاني
كعالقتو مع العمل اجلماعي كدلا لو من أعلية يف تقدمي الفائدة ادلرجوة من خالؿ كجود ىذه التنظيمات الغَت 

 . حكومية
 ربت عنواف الثقافة البيئية كالوسط احلضرم عن طريق تناكؿ دلفهـو الثقافة البيئية ك  في الفصل الثالث

عالقاهتا باجملتمع اجلزائرم كزلاكلة التعرض للوسط احلضرم بوضع تعريفات سلتلفة لو باعتباره ػلتوم على ىذه 
 . التحوالت كالسلوكات اليت يعيشها الفرد ضمن يف ىذه األحياء
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ك استمارة  مالحظة من تقنياتو ك الدراسة منهج على ػلتوم الذم ىو الدراسة ادليدانية الفصل الرابع
أساسية باإلضافة إذل مقابلة تدعيمية  اليت قمنا هبا من أجل التوصل إذل إثبات صحة الفرضيات اليت جاءت يف 

 توضيح دؼموضوع الدراسة من عدمها من خالؿ الوقوؼ على عمل الرابطة كالعالقة بُت األفراد داخل احلي، بو
 إذل تؤدم اليت السلوكات تغيَت ك بيئية، ثقافة  نشرخالؿ من هبا االىتماـ ك البيئة على احملافظة يف دكرىم

، استنتاج عاـ للدراسة، كيف األخَت الدراسة نتائج عرض ك البيانات ربليل ك ،الدراسة عينة إذل،إضافة تدىورىا
 خاسبة 

تبقى دراستنا ىذه تدعيم دلا سبق من الدراسات خاصة يف رلاؿ البيئة باعتبارىا البيئة اليت ضليا فيها كنسعى 
للمحافظة عليها كالتصدم لكل ما من شأنو ادلساس هبا ،يف احلقيقة عملنا ىذا نرجو من خاللو تقدمي فائدة 

 ادلتواضعللمجتمع كمسؤكلية على عاتق كل فرد من اجل اكتساب كعي بيئي ك كدراسة لتزكيد ادلكتبة هبذا العمل 
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  :اإلشكالية:أوال
بشػكل تعاقدم مؤقت أك دائم من  ادلواطػنوف يؤسسها كحػرة تطوعية تنظػيمات عن عبارة اجلمعػيات إف      

انتظار تدخل الدكلة ،ذبسيدا لوعيهم ادلدين كنضجهم  دكف ادلختلفة احتياجاهتم كتلبية مشاكلهم حل أجل
 القياـتنمية اجملتمع كتطوره ،خصوصا يف ظل الفراغ الذم أحدثو انسحاب الدكلة من  يف اإلسهاـ يف كرغبتهم

بأدكارىا االجتماعية ،حيث يتجند ادلواطنوف بطريقة رمسية كألغراض ال هتدؼ للربح ،كلكنها تسعى لسد ذلك  
الفراغ ،كلتكوف القناة اليت تربط بينهم كبُت الدكلة بصورة حضارية تكرس قيم التسامح كالتكامل كالتعايش السلمي 

اليت سبيز اجملتمع ادلدين ،كهبذا تلعب احلركة اجلمعوية دكر التأطَت كالتنظيم دلبادرات ادلواطنُت كمطالبهم ،كتقـو 
بالتفاكض العقالين بينهم كبُت مؤسسات الدكلة ،كصد ك مواجهة أم تعسف يصدر عن ىذه األخَتة أك عن قول 

 . السوؽ
كأصبح الوعي ك الثقافة البيئية ادلؤشرين احلضاريُت لتقدـ كرقي الشعوب ،ككوف ادلدينة من االىتمامات " 

احلديثة اليت خصها هبا العلماء كتعترب من اىتمامات االيكولوجيُت احلضريُت كمن اىتمامات ادلتخصصُت يف 
الدراسات احلضرية بعد أف كانت من اىتمامات ادلهندسُت ادلعماريُت ،اىتم علماء االجتماع  احلضرم بدراسة 
ادلدينة كذلك من خالؿ الدراسات االيكولوجية احلضرية كىو ما يعرؼ بااليكولوجيا البشرية اليت هتتم بدراسة 

  1اإلنساف كالبيئة
يف احلقيقة ىذا ادلوضوع يتطلب مسؤكلية صباعية تستدعي مشاركة صبيع أفراد اجملتمع ك مؤسساتو كال يقتصر      

التدخل فقط على كزارة البيئة أك ادلؤسسات الناشطة يف ىذا اجملاؿ ،حيث تتواصل اجلهود لًتسيخ القيم لتجنب 
أزمة كسلاطر التلوث على صحة اإلنساف ك حياتو ك الًتكيز على تدريب الكوادر العاملة يف ىذا اإلطار ككضع 

اسًتاتيجيات كخطط للحفاظ على ادلوارد الطبيعية كاستغالذلا بشكل عاـ 
 

تسيَت الدكلة كالعمل على ربقيق  مسؤكلية تتحمل اليت ىي فعلى سبيل ادلثاؿ يف الوطن العريب احلكومة
رفاىية اجملتمع البشرم كتنميتو على صبيع ادلستويات كاألصعدة فاف ىذه احلكومات كمن بينها اجلزائرية مازالت 
تتخبط يف الكثَت من ادلشاكل العويصة كاألزمات اخلانقة، إذ ال ؽلكنها كحدىا أف تساىم يف بناء رلتمع ناـ ك 

 كانت موارده الطبيعية ضعيفة كال يتوفر على إمكانيات مادية جيدة أك العكس إذاالدفع بو إذل األماـ كالسيما 
بالنسبة للدكؿ اليت ذلا موارد كأرصدة بنكية كبَتة كعلى الرغم من ذلك تفتقد اذل التخطيط اجليد ك احملكم ، 

كينعدـ فيها البحث العلمي كتفتقر إذل آليات التكنولوجيا ،كما أهنا ال تشغل ادلعرفة العلمية تشغيال كظيفيا يؤىلها 
لتحريك دكاليب االقتصاد كتفعيل بٌت الدكلة اإلنتاجية من ىنا نسجل مدل أعلية حضور كدكر اجملتمع ادلدين يف 

                                                           

 .134 ،ص1981 ،بَتكت كالنشر للطباعة العربية النهضة ،دار الحضري االجتماع المدينة مجتمع، شوقي ادلنعم عبد 1  
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اجلزائر بصفة خاصة كالعادل العريب بصفة عامة إذل جانب عل احلكومة عن طريق التدخل ك ادلساعدة ك اقًتاح 
 .ادلشاريع كاخلطط الناجعة للخركج من األزمات 

 
 رىن لتحقيق صبلة من ادلمارسات كصيانة العديد من ؽلكن القوؿ أنو إذا أردنا ضماف مشاركة كاسعة فهذا

ادلبادئ فاحلفاظ على البيئة كترقيتها كمنع تدىورىا ىي األىداؼ احلقيقية من ادلشاركة كال يتم ذلك ما دل تتوافر 
اذلياكل التنظيمية اليت ربتوم الفرد كتنظم جهوده خلدمة القضايا البيئية ،كبنائو فكريا كثقافيا ك سبكينو من االطالع 
على ادلعلومات إضافة إذل كفالة حقو يف ذباكز العقبات اليت ربوؿ بينو ك بُت تفاعلو مع الوسط الذم يعيش فيو ،  

كالبحث عن أفضل الطرؽ إلشراكو يف إدارة الشؤكف العامة للدكلة ك ربميلو جانب من مسؤكلية صنع 
احلق يف ادلشاركة باالنتماء للجمعيات كاالجتماعات أفضل الطرؽ للوصوؿ  القرار اليت تتعلق بالبيئة كترقيتها كيعترب

إذل األىداؼ ادلنشودة كما أف ىذه األخَتة يقع على عاتقها مسؤكلية التوعية البيئية دلل ذلل من مقدرة فائقة على 
التأثَت يف االذباىات كالسلوكيات ،كيتأتى ذلك إال بإدخاؿ األكلويات البيئية ضمن برارلها ك سلططاهتا بتوفَت 

ادلعلومات العلمية عن حالة البيئة  التلوث ك تقدؽلها إذل اجلمهور بشكل مستمر كعلى ىذا األساس ؽلكن طرح 
: اإلشكاؿ اآليت 

ماىو الدور الذي تلعبو الجمعيات في ترسيخ الثقافة البيئية في الوسط الحضري؟  
: كعنو نطرح التساؤالت الفرعية التالية 

 التطوعي ؟ كتشجيع العملما ىي ادلبادرات اليت جاءت هبا اجلمعية يف ترسيخ الثقافة البيئية  .1
ما ىي الصعوبات الوظيفية اليت تواجهها يف رلاؿ نشر الثقافة البيئية ؟  .2
 ما طبيعة الربامج كاألنشطة اليت تقدمها اجلمعية دلقابلة احتياجات أفراد احلي ؟ .3

 
  :الفرضيات: ثانيا

 
كتوضيح ادلعادل الواجب إتباعها من  ادلنهجي ادلسلك ربديد على اجتماعية دراسة أم يف الفرضيات تعمل

كأىدافها حىت ال يكوف أم تعارض علمي أك منهجي بينهما ،  باإلشكالية ربطها ضركرة مع الباحث طرؼ
 إخضاع الفرضيات ك.ادلدركس االجتماعي الواقع من باالقًتاب البحث لعناصر االنسجاـ ادلرغوب كيتدعم

 كدقة موضوعية بكل البحث موضوع كأبعاد الظاىرة حقيقة كشف للباحث يتيح بقى األمر لالختبار كمؤشراهتا
تابع  أحدعلا متغَتين كالذاتية،ذلك أف الفركض تعترب تفسَتات أكلية مقًتحة للعالقة بُت ادلسبقة األحكاـ عن بعيدا

 : كجاءت فرضياتنا كاأليتكاألخر مستقل 
 . البيئية من خالؿ إشراؾ األفراد يف العمل التطوعيالثقافة تعمل اجلمعية على نشر :الفرضية األولى
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 .ضعف كسائل االتصاؿ اليت تعتمدىا اجلمعية ػلد من نسبة ادلشاركة كالتجاكب بُت األفراد :الفرضية الثانية
 .يوجد صعوبات كظيفية بُت الرابطة كالفاعلُت االجتماعيُت تعرقل نشاطها يف ربقيق األىداؼ:الفرضية الثالثة

 
 :الموضوع اختيار أسباب: ثالثا
 
 :الذاتية األسباب - أ

جاء نتيجة كجود  ألنو اعتباطيا ليس أنو كما صدفة كليد ليس البيئية ادلواضيع ؽلكن القوؿ بأف دراسة
ذباكزات يف حق احمليط الذم نعيش كضليا فيو سواء كاف ذلك بطريقة كسلوؾ عفوم أـ بتصرفات تعكس درجة 

  . كعي األفراد حبجم األضرار الناصبة عن تلك السلوكات 
 ىذه تأيت ك ادلعاجل، للموضوع ربليلية دراسة يف البيئية الًتبية لتحقيق كوسيلة نشاط اجلمعيات موضوع تعلق لقد

 مشاركة خالؿ اجلزائرم من البيئية لدل اجملتمع الثقافة لًتسيخ الدراسة للوقوؼ على العمل اجلمعوم كوسيلة
اخل، كباعتبارنا ... ادلدين، اجملتمع ككسائل اإلعالـ ك مدارس من اجملتمع ىذا داخل األساسيُت الفاعلُت من رلموعة

باحثُت يف احلقل السوسيولوجي سنحاكؿ اإلدلاـ قدر اإلمكاف من حيث صبع ادلعلومات عن الظاىرة كربطها 
. بالواقع كربليلها كتقدمي النتائج للوقوؼ على ادلسببات دلراجعة عالقتنا بالبيئة 

 
:  أسباب موضوعية - ب

 
:  تتلخص األسباب ادلوضوعية يف النقاط التالية

  زلاكلة تقدمي إضافة يف اجملاؿ البيئي من حيث ضركرة التنسيق بُت اجلمعيات كالفاعلُت االجتماعيُت
    قلة البحوث ذات الصلة بالبيئة كخباصة يف اجملتمع اجلزائرم يف أعلية التثقيف البيئي كالًتبية البيئية
  سنحاكؿ طرح تصور حوؿ إمكانية اجلمعيات يف بلورة كزيادة ادلشاركة الشعبية كآلية يف مواجهة

مشكالت التلوث كغَتىا مستقبال  
 أنشطتها من ادلستفيد باجملتمع اجلمعية عالقة البحث كربليل لطبيعة. 

 
 : تحديد مفاىيم الدراسة:رابعا
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تعترب مرحلة ربديد ادلفاىيم من ادلراحل ادلهمة يف البحث العلمي ك ذلك الختالؼ اذباىات الباحثُت ك "
حجر الزاكية "ما ينتج عنو من تنوع ادلفاىيم ك تعددىا ك ذلذا غلد الباحث نفسو ال يستطيع االستغناء عنها ألهنا

. يف بناء فركضو ك نظرياتو ك استنتاجاتو
كال شك أف للمفاىيم كتعريفاهتا أعلية كبَتة يف الصياغة النظرية لعلم االجتماع احلضرم من ناحية ،كتوجيو سَت 
البحث ك الدراسة من ناحية أخرل ،دلا ذلا من دكر يف توضيح الرؤيا بأبعاد الواقع االجتماعي ادلرتبط بالظركؼ 

 1."احلضرية
 

 :تحديد مفهـو الدور-1
مفهـو الدور عند روبرت ميرتوف    1-1
إف سلوؾ الدكر ادلتصل بوضعية معينة يشمل رلموعة كاملة من السلوكيات ادلكملة ذباه  اقًتح ركبرت مَتتوف  

آخرين معنيُت أمساىا رلموعة الدكر كتتصف السبل اليت يتوقع لفرد أف يتصرؼ هبا ذباه القائمُت على دكر بعضهم 
 .2هبا
 

لينتوف رغم أف ىذه الكلمة اخلاصة بادلسرح استعملت عند :ينسب ىذا ادلفهـو ؿ :تعريف آخر للدور 1-2
بادلعٌت السوسيولوجي كعليو فكل تنظيم يتضمن رلموعة من األدكار كىذه األدكار ؽلكن   (Nietzsche)نيتشو

تعريفها بصفتها أنظمة الزامات معيارية  يفًتض بالفاعلُت الذين يقوموف هبا اخلضوع ذلا كفق ما أمساه دبوجبات 
 3كحقوؽ مرتبطة خاصة باستقالؿ ذايت مشركط 

 
ىو رلموعة النشاطات اليت تقـو هبا اجلمعية بغية الوصوؿ إذل أىداؼ خدمة للصاحل العاـ : ؼ إجرائي للدوريتعر

ادلتمثل يف احلفاظ على البيئة 
 
ىي مؤسسة من مؤسسات اجملتمع ادلدين النشطة يف احلياة االجتماعية كأحد ادلؤسسات الفاعلة يف  :"الجمعية-2

كحدة اجتماعية مستقلة "رلاؿ تنمية اجملتمعات احمللية كعليو تعرؼ اجلمعية حبسب معجم علم االجتماع بأهنا 
تتكوف من أفراد ذلا قوانُت ربددىا كربكمها عالقات سلوكية بُت أفرادىا كذلا رلموعة من أىداؼ مشًتكة  

: بناءا على التعريف السابق تظهر رلموعة من الناصر اليت تدخل يف بناء اجلمعية نذكرىا كما يلي 
   كوهنا كحدة اجتماعية زبتلف عن الوحدات االقتصادية ك الصناعية كالسياسية ك ادلهنية

                                                           

.28،ص1993اجلامعة،اإلسكندرية، شباب ،مؤسسةالحضري االجتماع علماجلوالين، عمر   فادية  1
  

.1،2009ط ،  كالنشر،بَتكت لألحباث العربية الشبكة (عثماف زلمد:)تر ،األساسية المفاىيم  االجتماع علم،  سكوت جوف   2  

  .1986 ، 1،ط اجلزائر-اجلامعية ادلطبوعات ،ديواف (حداد سليم الدكتور:)،تر االجتماع لعلم النقدي المعجميلو، بور كلف بودكف  3



  نهجي لموضوع الدراسة اإلطار الم                                 الفصل األوؿ

 

11 
 

 مثالرمسية كالدكلةغَت تابعة ألم جهة كانت :االستقاللية  "
 كالذم ؽلثل رلموعة أعضاء  :العنصر البشرم
   اإلطار القانوين كالتأسيسي
 1" األىداؼ ادلشًتكة 

يستخدـ ىذا ادلفهـو للتعبَت عن أفكار التجربة كادلصاحل ادلشًتكة ،كال تنقل ادلعاين الرائجة   :الجماعة-3
للمفهـو الفكرة التقليدية اخلاصة بادلوقع أك اجلوار ادلشًتؾ جملموعة من األشخاص فحسب بل تنتقل كذلك أفكار 

 2 التضامن ك االرتباط بُت أناس يشًتكوف يف اخلصائص كاذلويات االجتماعية نفسها
 يشَت مصطلح اجملتمع ادلدين إذل كافة األماكن اليت غلتمع فيها األفراد معا للتحاكر  :المجتمع المدني -4

 3 كالسعي إذل ربقيق ادلصاحل ادلشًتكة كزلاكلة التأثَت يف الرأم العاـ أك السياسة العامة
ىي مؤسسة غَت حكومية تعمل كفق قوانُت ربدد نطاؽ عملها كمستقلة عن :التعريف اإلجرائي للجمعية

الدكلة مشكلة من رلموعة أفراد انتماؤىم إليها غَت رحبي  
يعرؼ تايلور الثقافة بأهنا ذلك الكل ادلركب الذم يشتمل على ادلعرفة كادلعتقدات كالفن كاألخالؽ  :الثقافة-5

. كالقانوف كالعادات أك أم قدرات أخرل أك عادات يكتسبها اإلنساف بصفة عضو يف اجملتمع 
 

ىي أساليب السلوؾ أك أساليب حل ادلشكالت اليت ؽلكن كصفها باف استخداـ :   wallaceك يعرفها كالس
 4 أفراد اجملتمع ذلا اكرب دلا تتميز بو عن األساليب األخرل من كثر التوتر كإمكانية احملاكاة

ىي عملية تعليم ادلشاعر الطيبة للطفل ذباه بيئتو كإمداده بادلعلومات اليت تساعده :تعريف التنشئة البيئية-6
على الفهم كغرس قيم كاكتساب أظلاط  سلوكية اغلابية كتدريبو عليها كنظم اجلزاء،حىت يصبح إنسانا ناضجا 

 5.كتعرؼ صبيع ىذه العمليات الداخلة يف ىذا السياؽ بالتثقيف أك التنشئة البيئية.ككاعيا كزلافظا على بيئتو 
  :البيئية التربية مفهـو6-1

 لتحقيق اذباه معُت يف األفراد عند كالقيم كالقدرات ادلهارات كادلفاىيم ك كتنمية لالذباىات بناء عملية ىي الًتبية
 كتنمية األفراد حياة يف ديناميكيا مردكدا يعطي البشرية للموارد استثمار دبثابة تكوف بذلك كالًتبية مرجوة أىداؼ

                                                           
1

 كالعلـو اإلنسانية العلـو ،كليةوالمجتمع اإلنساف مجلة"باجلزائر اجلمعوية باحلركات االجتماعي التضامن أشكاؿ تطور عالقة"ىامل مهدية،   
. 8-7ص ػ،ص2014  ،جواف8، جامعة تلمساف ،ع االجتماعية

. 155ص ، بقامرجع س ،جوف سكوت    2
. 340 ص ادلرجع نفسو،    3
ملتقى علمي حوؿ سلوؾ المؤسسات االقتصادية في ظل رىانات التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية  علماكم أضبد ،. عزاكم أعمر     4

. 2012 نوفمرب 20/21جامعة كرقلة يومي 
. 348،ص 2010، 1،دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع،عماف،طعلم اجتماع البيئةزلمد زلمود اجلوىرم كآخركف،    5
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 كاالذباىات كادلهارات كادلدركات القيم تكوين عملية ىي البيئية الًتبية فإف للًتبية، ادلفهـو كيف ىذا سبعاتلمجا
 احملافظة حتمية كتوضح فيها ػليا اليت بالبيئة كحضارتو تربط اإلنساف اليت ادلعقدة العالقات كتقدير لفهم الالزمة

 .1معيشتو مستويات كرفع حياتو الكرؽلة على كحفاظا اإلنساف لصاحل استغالذلا حسن ضركرة البيئة على موارد
 : تعريف التربية البيئية  6-2

 العالقات تقدير ك لفهم الالزمة ادلدركات ك ادلهارات، ك االذباىات، ك القيم، تكوين عملية ىي البيئية الًتبية
 ك البيئة مصادر على احملافظة حتمية توضيح ك الفيزيقي، احليوم دبحيطو حضارتو ك اإلنساف تربط اليت ادلعقدة
 .الكرؽلة حياتو على حفاظا اإلنساف لصاحل استغالذلا حسن ضركرة
 اذلدؼ معارؼ، ك نشاطات مدخالت : من يتكوف مفتوح نظاـ " بأهنا يعرفها الذم R .Legendre تعريف

 بشكل استقالليتو على احلصوؿ ك شلكن قدر بأكرب أكضاعو تطوير على قادرا البشرم الكائن جعل ىو منها
 2لبيئتو ك لوجوده معٌت عن البحث ضلو تطورم

بأنو مستول إدلاـ ادلتعلمُت بقدر مناسب من ادلعلومات البيئية "(حسب الدخيل) :تعريف الوعي البيئي 6-3
كالقدرة على التصرؼ الصحيح يف مواجهة بعض مشكالت البيئة اليت تواجههم كما يظهره ىؤالء ادلتعلموف من 

  3"اختالؼ يف اذباىاهتم يف القضايا البيئية ادلختلفة
 البيئة، مكونات كل مع للفرد الرشيد التعامل كيفية لدراسة سلصص ألنو بالغة، أعلية ذك موضوع البيئي الوعي إف

 يكوف كيف ادلواطن تعلم إذا إال اصلازه، ؽلكن ال األمر ىذا ك عليو، احملافظة من لنا البد حيا كائنا تعد البيئة ألف
 الكامن الوعي ىو السلوكيات ىذه جوىر البيئة،ك ذباه سلوكيات من عنو يصدر ما كل يف مهذبا ك متحضرا

 لدل الوعي تكوين عملية ربتاج ك البيئة، ضلو سلبيا أـ اغلابيا كاف سواء السلوؾ منو ينطلق الذم ك الفرد، داخل
 ادلؤسسات من غَتىا ك اإلعالـ كسائل من كذلك ك األمور، كأكلياء ادلعلم من متواصلة جهود إذل األفراد

 على الوعي تكوين ؽلكن حىت ، إجراءات علمية ك مدركس علمي زبطيط إذل ربتاج عملية أهنا كما االجتماعية،
  4 .البيئة ضلو الرشيد الصحي السلوؾ تكوين على يساعد شلا شلكن، ضلو أفضل

تعرؼ البيئة يف العلـو االجتماعية بأهنا العوامل اخلارجية اليت يستجيب ذلا الفرد أك اجملتمع  " :تعريف البيئة -7
استجابة فعلية أك استجابة احتمالية كالعوامل اجلغرافية كادلناخية من سطح كنباتات كموجودات كحرارة كرطوبة  

                                                           

.180،ص1979اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف ،الكويت،- ،عادل ادلعرفةالبيئة و مشكالتها    رشيد احلمد زلمد سعيد صابريٍت، 1
  

،رسالة ماجستَت،قسم علـو اإلعالـ كاالتصاؿ زبصص اتصاؿ بيئي،جامعة االتصاؿ والتربية البيئية الشاملةكسَتة أمينة ،   2
. 108،ص3،2011اجلزائر

 ،جامعة 03،ع16 ،اجمللد مجلة التربية والعلم،" لوعي البيئي لدل طلبة كلية الًتبية يف ضوء بعض ادلتغَتات امستول " مآرب زلمد أضبد ادلوذل ،    3
. 2009ادلوصل ، 

. 77،صمرجع سابقكسَتة أمينة،    4
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ك يف معجم مصطلحات العلـو االجتماعية يعرفها اضبد زكي بأهنا كل ما ػليط باإلنساف من طبيعة كرلتمعات 
 1 " اجتماعية كعالقات شخصية بشرية كنظم

 لتلوث على انو ذلك التصريف ادلباشر أك غَت ادلباشر نتيجة النشاط اإلنساين ادلتمثلايعرؼ :تعريف التلوث-8
بادلواد كاألخبرة كاحلرارة كالضوضاء الصادرة إذل اجلو كادلاء كاألرض اليت قد تكوف مضرة بصحة اإلنساف كجودة البيئة 

. كاليت تؤدم بالنتيجة إذل دمار كتلف ادلمتلكات ادلادية كالتأثَت كالتدخل باالستخدامات الشرعية للبيئة
 بأنو التغيَتات الفيزيائية كالكيميائية اليت ربدث يف العناصر الطبيعية كتغَت porter/vanderكما عرفو كل من 

من خصائصها فهما ينظراف إذل التلوث كنوع من أنواع الضائعات االقتصادية من خالؿ طرح ادلخلفات كادلواد 
 2"فهي اإلشارة إذل االستخداـ اجلزئي غَت الكفء للموارد الطبيعية .بالبيئةالتالفة أك الضارة 

 :المشاركة الشعبية-9
أصبح ىذا ادلفهـو يتداكلو االجتماعيوف كاالقتصاديوف كالسياسيوف كغَتىم ككال يتناكلو يف نطاؽ زبصصو 
كاىتمامو كيقع الكثَتكف يف اخللط بُت مفهـو ادلشاركة كمفاىيم أخرل مثل العوف الذايت اجلهود الذاتية كقد تناكلو 

. البعض ربت مسمى ادلشاركة االجتماعية أك األىلية أك اجلماىَتية 
تعٍت مشاركة الفرد يف اجلماعات االجتماعية ،مشاركة الفرد يف ادلنظمات الطوعية :المشاركة االجتماعية-10

 3كخاصة ما ينصب دكرىا على النشاط اجملتمعي كتتم ادلشاركة خارج مواقف العمل ادلهٍت 
  ؽلكن ربديد أعلية الدراسة يف النقاط التالية :أىمية الدراسة:اخامس
    يندرج موضوع البيئة من بُت ادلواضيع احلساسة اليت رغم أف احلكومات يف العادل كمن بينها اجلزائر

سخرت صبيع اإلمكانيات ادلتاحة لتفادم كل ما من شأنو أف يعرقل دؽلومة احلياة بدكف مزايدات على 
 من قوانُت منظمة يف ىذا الشأفبو ادلشرع اجلزائرم  ا جاءدل إضافةالطبيعة من خالؿ ادلواثيق كادلؤسبرات 

 كما ؽلكن أف توجو ىذه الدراسة األنظار إذل عالقة اجلمعيات باألفراد داخل احلي. 
  ككذلك توجو الدراسة األنظار إذل كاقع ادلشاركة الشعبية كميكانيزمات العمل لالستثمار يف ربقيق سياسة

. كإجراءات من شأهنا ربسُت احمليط العاـ كاحلفاظ على البيئة 
من البحوث االجتماعية أك غَتىا البد أف يرتبط هبدؼ معُت كضلن يف  كل حبث:الدراسة أىداؼ:اسادس

 :  ىذه الدراسة كانت أىدافنا مسطرة كالتارل
  زلاكلة اإلجابة عن التساؤالت اليت سبت صياغتها يف اإلشكالية

                                                           
 ،اجلامعة ادلستنصرية ،كلية األدب ،دار نيبور للطباعة كالنشر كالتوزيع ،العراؽ دراسات في علم االجتماعبشَت ناظر  ضبيد اجلحشي ،    1

. 16،ص2014
. 97 ص، سابقمرجع  شراؼ براىيمي،    2
. 16 ص ،2002،  دار النشر اإلسكندرية،االجتماعية الشعبية لحماية البيئة من منظور الخدمة  المشاركة،علي ليلو    3
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 اجلمعيات نشاط تعًتض اليت كالعراقيل الصعوبات رصد 
  التعرؼ على اجلمعية بالتوازم مع الفاعلُت االجتماعيُت من خالؿ ذبسيد الثقافة البيئية 
  كما تسعى ىذه الدراسة إذل فهم كتفسَت ادلعطيات ادلتجسدة عموما يف األنشطة كالربامج اليت جاءت هبا

كمدل فعاليتها يف ربقيق الغاية اليت دفعت إذل تأسيسها خاصة ما تعلق باجلانب البيئي  
 

. تأطَتىا على القائمُت كمستول كفاءة إدارهتا كطرؽ للجمعيات، الداخلي التنظيمي اجلانب عن الكشف
توضيح إمكانية اجلمعية كوهنا منظمة اجتماعية كعن دكرىا يف ربصيل تنشئة كتربية بيئية  

 :السابقة الدراسات: اسابع
 األىلية كاجلمعيات ادلدين عامة اجملتمع حوؿ سابقة دراسات من مت ما بعض عرض خالؿ من هندؼ

ربديد  اجل من كالتطوعي اجلمعوم النشاط ميداف يف الباحثُت طرؼ من اليت بذلت باجلهود اإلحاطة إرل خاصة
 االىتماـ يف تعرؼ نقصا الزالت اليت كاجلوانب اىتمامهم كنالت عليها الًتكيز مت اليت اجلوانب
 الالزمة، بالعناية ربضي دل اجلزائر يف اجلمعوية ادلدين، كاحلركة اجملتمع حوؿ كالبحوث الدراسات أف لنا كيتضح
 موضوع ناؿ كاألجنبية؛ حيث العربية الدكؿ بعض عكس على اجلزائرم اجملتمع تاريخ مرحلة معينة من يف خاصة
. الباحثُت  طرؼ من ية كاالىتماـ كاألكؿ من كبَتا قسطا األىلية كاجلمعيات ادلدين اجملتمع
 :الدراسة األولى - أ

من "مساىمة المجتمع المدني في حماية البيئة" كىي أطركحة دكتوراه يف العلـو زبصص قانوف بعنواف  
. 2014/ 2013إعداد الطالب بركات كرمي جامعة مولود معمرم بتيزم كزك للسنة اجلامعية 

حيث قاـ الباحث من خالؿ ىذه الدراسة بتقسيم العمل إذل زلورين أساسُت ينطلق األكؿ يف البحث عن أسس 
كمرتكزات مساعلة كفعالية التنظيمات اجملتمع ادلدين على مستول السياسات كاجلهود اإلنسانية ادلتعلقة حبماية البيئة 

عمد إذل ربديد دكافع الربكز ادلعاصر دلفهـو اجملتمع ادلدين ،مث بياف ألسس كمقومات ارتباط ىذا ادلفهـو بقضايا 
كجانب تفصيلي إذل األشكاؿ كالصور العلمية دلساعلة اجملتمع (الباب الثاني) ، مث تعرض يف (الباب األوؿ)البيئة 

ادلدين يف ضباية البيئة من خالؿ دكره كشريك كفاعل أساسي يف التدابَت أك من خالؿ دكره كقوة ضاغطة يف 
ما ىي أسس : مواجهة  التدابَت كاألنشطة ذات التأثَت ادلباشر على البيئة ،كسبحورت اإلشكالية العامة للدراسة يف

كمقومات بركز اجملتمع ادلدين كفاعل أساسي يف ضباية البيئة؟  
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كبناء على ما تضمنو موضوع البحث فقد اقتضت الدراسة االعتماد على ادلنهج التحليلي كاالستقرائي كمنهج 
ـ ادلنهج التارؼلي دلعرفة تطور ادلفهـو أك تطور األسس امناسب لتتبع جوانبو ك جزئيات بالتحليل ضف إذل استخد

. 1الفكرية للعالقة بُت اإلنساف كالنظم البيئية
: الدراسة الثانية-ب
 الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث في نشر الثقافة البيئيةدكر :رسالة ماجستَت ادلوسومة ب   

من تقدمي الطالب قريد مسَت شعبة علم اجتماع التنمية بادلشاركة جامعة باجي سلتار عنابة  
 كاحلاضر، ادلاضي بُت كالتنمية بالبيئة اإلنساف اىتمامات تعرض فيها إذل فصوؿ، ستة قاـ الباحث خالذلا اعتماد

ادلدين  اجملتمع عالقة عن فضال البيئة، على احلفاظ رلاؿ يف كالعادلية الرمسية عن اجلهود للحديث سبهيدا كىذا
 ضلو التحوؿ بعد شهدهتا كالتطورات اليت نشأهتا حيث من اجلزائر يف اجلمعوية للحركة تطرؽ كما التطوعي، بالعمل

 اجلمعيات كإحدل التلوث، كمكافحة البيئة الوطنية حلماية اجلمعية على أساس بشكل الًتكيز التعددية، مع
 مت كقد ادليدانية، ىذا كنشاطاهتا كشلارساهتا النظرية أىدافها على كىذا بالتعرؼ البيئي،-الثقايف احلقل يف العاملة

 على للتعرؼ أخرل حبثية تقنيات كرلموعة أساس كمنهج دراسة احلالة منهج على البحث ىذا يف االعتماد
 سيما اجلمعية لنفسها ال رمستها اليت النظرية األىداؼ ادليدانية، بأف الدراسة خالؿ من تبُت اجلمعية كقد نشاطات

التعثر  بعض من أخرل جهة من زبل طبعا دل عمليا،  لتجسيدىا زلاكالت عرفت البيئية قد الثقافة رلاؿ يف
 .2هبا القياـ ادلنتظر. كالنشاطات النواحي بعض يف  سلتلفة كبنسب

: الدراسة الثالثة-ج
دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الثقافة البيئية في المناطق ربت عنواف  كىي رسالة ماجستَت   

من تقدمي الطالب رلاىد عبد احلليم شعبة .جنوب-وسط-الجمعيات الوطنية البيئية للمناطق شرؽ–الحضرية 
 . 2009/2010علم اجتماع البيئة عن جامعة منتورم بقسنطينة للسنة اجلامعية 

 اجلهود الدكلية الرمسية يف رلاؿ فيها، لتليها أعلية البيئة كمسار تفكَت اإلنساف الدراسة عرضتناكؿ الباحث يف ىذه 
. احلفاظ على البيئة من خالؿ ادلؤسبرات ادلدافعة عن البيئة 

كما تطرؽ إذل نشأة اجملتمع ادلدين كربطو بالعمل التطوعي كباخلصوص اجلمعيات احمللية نظرا حلداثة دكرىا يف رلاؿ 
احلفاظ على البيئة من حيث النشأة كالتطور كما مت استخداـ كاعتماد رلموعة من التقنيات البحثية للتعرؼ على 

نشاطات ىذه اجلمعيات ، حيث تبُت من خالؿ الدراسة ادليدانية أف ىذه اجلمعيات عملت على ذبسيد أىدافها 
النظرية عمليا يف رلاؿ الثقافة البيئية يف بعض النشاطات ادلنتظر القياـ هبا 

                                                           
 ، أطركحة دكتوراه يف العلـو زبصص قانوف ، جامعة مولود معمرم بتيزم كزك للسنة مساىمة المجتمع المدني في حماية البيئةبركات كرمي ،     1

 .2014/ 2013اجلامعية 
،  رسالة ماجستَت علم اجتماع التنمية بادلشاركة جامعة دور الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث في نشر الثقافة البيئية   قريد مسَت،  2

 .2003/2005،باجي سلتار عنابة
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: عن طريق الدكر الفعلي الذم قامت بو بالتنسيق مع سلتلف اذليئات الفاعلة كمن أىم ىذه النشاطات ىي
. 1(...التلوث البيئي،النفايات ادلنزلية،الصرؼ الصحي،تنظيف الشواطئ

 
يندرج استخدامنا لهذه الدراسات على اختالؼ مواضيعها وطرحها من حيث أنها تساعدنا في اإلحاطة بالموضوع  

الخاص بنا كوف ىذه الدراسات اىتمت بمعالجة قضية البيئة بتوجهات وغايات خاصة على المستوى المحلي وحتى أنها 
فأردنا أف تكوف لنا دعامة في ىذا (الخ ...تمت في أماكن مختلفة من الوطن على غرار منطقة القبائل ومدينة عنابة 

 المجاؿ لتمدنا بمعطيات واقعية من شأنها إثراء الموضوع وإعطائو القيمة المرجوة 

:  المنهج والتقنيات المستعملة: اثامن
 :المنهج المستعمل في الدراسة -1
أف يتصور حبثو بالتفكَت يف الوسائل اليت يستعملها يف كل مرحلة من العلم،ينبغي على الباحث أك الباحثة يف "

مراحلو،كادلقصود ىنا ىو منهجيتو كانطالقا من كوف العلم يف تطور دائم ،فال ينبغي من جهة أخرل تصور منهجية 
.  مثالية أك هنائية

 
فادلنهج ىو رلموعة منظمة من العمليات تسعى لبلوغ ىدؼ زلدد كعلى مستول ملموس أكثر، فإف كلمة منهج 
ؽلكن إرجاعها إذل طريقة تصور كتنظيم البحث، ينص إذف ادلنهج على كيفية تصور كزبطيط العمل حوؿ موضوع 

 2."دراسة ما
إف األىداؼ ادلتبعة كادلواد ادلتوفرة ىي اليت ربدد إما درجة التكميم أك ادلسعى الكيفي كعلى ىذا اعتمدنا "

ادلزج بينهما للوصوؿ إذل نتائج دقيقة ككاضحة  
هتدؼ يف األساس إذل قياس الظاىرة أك موضوع الدراسة  :المناىج الكمية
هتدؼ يف األساس إذل فهم الظاىرة ك عليو ينصب االىتماـ ىنا أكثر على حصر معٌت األقواؿ :المناىج الكيفية

 3"اليت مت صبعها أك السلوكات اليت سبت مالحظتها 
إف ادلنهج اإلحصائي يف البحث العلمي ىو عبارة عن استخداـ الوسائل احلسابية كالرياضية ” :المنهج اإلحصائي

يف ذبميع البيانات كادلعلومات ادلختلفة كمن مث تنظيم كتبويب تلك البيانات كادلعلومات عن طريق األرقاـ 
كاحلسابات كالعمليات كادلرتبطة هبا ككذلك ربليل كتفسَت تلك األرقاـ ككصفها بشكل يقدـ فيو الباحث عدد من 

                                                           
، رسالة ماجستَت علم اجتماع البيئة عن دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الثقافة البيئية في المناطق الحضرية   رلاىد عبد احلليم،  1

  .2009/2010جامعة منتورم بقسنطينة للسنة اجلامعية 

، 2،دار القصبة للنشر،اجلزائر  ط(بوزيد صحراكم كآخركف):، ترتدريبات علمية–منهجية البحث العلمي في العلـو اإلنسانية موريس اصلرس ،    2
. 99،98،ص، ص 2006

 .100 ، ص قادلرجع نفس   3
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ؽلكن ادلنهج اإلحصائي من التحليل  ” االستنتاجات اليت توصل إذل األىداؼ ادلنشودة يف البحث كالدراسة
الكمي القياسي للظاىرة ادلدركسة كاالقًتاب من ادلوضوعية كالدقة كالوصوؿ إذل النتائج العلمية كاالبتعاد عن 
األحكاـ الذاتية، كذلك من خالؿ تعاملنا مع األرقاـ كالنسب، فادلنهج اإلحصائي ىو عبارة عن رلموعة من 

كقد يتم توظيف ىذا ادلنهج يف الدراسة من  اإلحصائية األساليب كالتقنيات ادلتنوعة كادلستعملة جلمع ادلعطيات
أجل زلاكلة االقًتاب أكثر من ادلوضوعية كالدقة، كذلك باستخداـ الكم ، حبيث يتم ربويل ادلعطيات ك البيانات 

إذل بيانات كمية، كبناء جداكؿ بسيطة  (االستمارة)الكيفية اخلاصة بادلوضوع ادلتحصل عليها يف اجلانب ادليداين
كمركبة يتم من خالذلا الربط بُت ادلتغَتات ربطا تفسَتيا كاضحا من أجل قياس كبناء ادلقارنات السوسيولوجية 

 للوصوؿ إذل ربليلي علمي ك موضوعي
دبدينة 1962 جويلية 05كعلى ىذا األساس ستتمحور دراستنا حوؿ الرابطة الوالئية للجاف األحياء حبي 

مستغازل  كعن دكرىا يف إرساء كنشر قيم الثقافة البيئية باألحياء اليت تنشط على مستواىا أك األحياء اليت تنطوم 
 ككقع االختيار على ىذه ارتأيناربت مسؤكليتها كعلى اعتبار كجود العديد من اجلمعيات الناشطة يف ىذا اجملاؿ 

. األخَتة إلمدادنا بادلعلومات الكافية لبلوغ أىداؼ البحث
: النظريات المفسرة: اتاسع

إذل النظرية من حيث كظيفتها  T. PARSONS  تالكوت بارسونزاألمريكييشَت عادل االجتماع 
فالنظرية ال تصبح فقط ما نعرفو كلكنها تقوؿ لنا أيضا ما نود معرفتو ،أم أهنا سبدنا بادلعرفة :"يف البحث العلمي

 إذل سنتعرض اإلطار ىذا  كيفاليت تبحث ذلا عن إجابة إذف النظرية ذلا قدرة فسيحة على التعامل مع اجملاؿ،
 1 .الدراسة موضوع متطلبات مع أكثر تنسجم اليت نراىا النظرية ادلقاربة

 :البنائية الوظيفية
تعترب البنائية الوظيفية من أىم االذباىات النظرية يف علم االجتماع كاالنًتبولوجيا،كقد لعبت دكرا ىاما يف 

تطوير النظرية السوسيولوجية بصفة عامة كيف كامل رلاالت علم االجتماع،كبلغت أكجها خالؿ اخلمسينات 
من القرف ادلاضي اذل درجة كثَتا من الناس دبن فيهم بعض أعالـ علم االجتماع األمريكيُت ،اعتقدكا  كالستينات

 . بأف البنائية الوظيفية ىي النظرية السوسيولوجية السائدة
 :مفهـو البنائية الوظيفية- 1

يقصد دكركامي باالذباه الوظيفي دراسة الظاىرة من حيث معناىا كدكرىا يف بنية اجملتمع كلو ،حيث أف "
 .الظاىرة االجتماعية ال يفسرىا إال ظاىرة اجتماعية أخرل

كتعترب البنائية الوظيفية أىم نظرية يف العلـو االجتماعية يف القرف العشرين حسب ما ذكره ركبرت نزيت أما كنجزرل 
 .ديفيز،كالفن جولدز فكاف موقفهما ىو أف البنائية الوظيفية كانت مرادفة لعلم االجتماع

                                                           
. 03 ،ب ت،ص،كلية اآلداب،اجلمهورية اليمنيةالموجز في النظريات االجتماعية التقليدية والمعاصرة-النظريات االجتماعية  أكـر حجازم، 1
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كإذا كانت كظيفية .كيرل راد كليف براكف ،أف الوظيفية تعٍت زلاكلة رؤية احلياة االجتماعية باعتبارىا كحدة كظيفية"
كالنسق ىو أداة .القرف التاسع عشر ترل أف اجملتمع ىو كحدة كلية كظيفية،فإف ادلعاصرة ترل أف اجملتمع ىو نسق

تصورية يرل اجملتمع على أنو يتألف من رلموعة من العناصر ادلًتابطة مع بعضها البعض تلك تتحد عالقتها يف 
إطار الكل، دبجموعة من ادلبادئ التنظيمية اليت تستند إذل التساند الوظيفي كالتفاعل بُت أجزاء النسق كبعضها 

 1."البعض
 :  مفهـو البناء1-1

تشَت بالضركرة إذل كجود نوع من التنسيق أك "بناء"رأل ادلفكر االنًتبولوجي راد كلُت براكف أف كلمة 
الًتتيب بُت األجزاء اليت تدخل يف تكوين الكل الذم مساه بناء ،كالعالقات اليت تربط بُت ىذه األجزاء اليت تؤلف 
الكل ذبعل منو بناءا متماسكا متميزا،كالوحدات اجلزئية ادلكونة للبناء االجتماعي قوامها أشخاص ػلتل كل منهم 

 .مركزا معينا كيؤدم دكرا زلددا يف احلياة االجتماعية
 : مفهـو الوظيفة2- 1

غالبا إذل مساعلة اجلزء يف كل ما يف اجملتمع أك الثقافة،ككظيفة أم نظاـ أم الدكر الذم " الوظيفة"تشَت 
يلعبو يف احلياة االجتماعية ككل ،كيعزل ىذا ادلعٌت إذل استعماؿ ركاد االنًتبولوجيا احلديثة رالف لينتوف، كبراكف 

 .كقد ذكر ىذا األخَت أف الوظيفة االجتماعية للدين،مثال ىي احلفاظ على تضامن  اجلماعة
 :المقدمات المنطقية األساسية للبنائية الوظيفية-2

 :تركز البنائية الوظيفية كنظرية للمجتمع،على أربع مقدمات منطقية أساسية كىي
 أم انو كل يتكوف من أجزاء تعتمد على بعضها البعض :اجملتمع نظاـ كلي -أ 
ىذا الكل النظامي يأيت بعد األجزاء أم انو ال ؽلكن فهم جزء من أجزائو إال باإلشارة إذل نظاـ  -ب 

 اجملتمع ككل
إف فهم اجلزء باإلشارة إذل الكل يتم بالنظر إذل أف اجلزء يقـو بوظيفة من أجل احملافظة على الكل  -ج 

 .كتوازنو، كبذلك تكوف العالقة بُت اجلزء كالكل عالقة كظيفية
 
إف االعتماد ادلتبادؿ بُت األجزاء يف حد ذاتو ىو اعتماد كظيفي ،إذ أف األجزاء تعزز بعضها البعض  - د

كتتطابق مع بعضها،كهبذه ادلطابقة ادلشًتكة تعمل األجزاء على احملافظة على الكل ،كتتجسد ىذه 
 2 .ادلقدمات ادلنطقية بوضوح يف نظرية تالكوت بارسونز

 
                                                           

. 48ص،1،2009،مصر العربية للنشر كالتوزيع،طمن المرحلة الكالسيكية إلى ما بعد الحداثة-النظرية االجتماعيةشحاتة صياـ،   1
 2009/2010،مذكرة ماجستَت علم اجتماع بيئي،جامعة منتورم قسنطينة،سنة الكوارث الطبيعية والتضامن االجتماعي  بوربيع صباؿ، 2
 .62،63ص
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لذا .لقد كجهت رلموعة من االنتقادات للوظيفية عن علماء العهد القدمي،أك حىت لدل علماء القرف التاسع عشر"
صلد أنو مع مطلع القرف العشرين،حاكؿ أصحاب الوظيفية ربريرىا من حبائل الفكر التأملي كانتشلوىا من زيف 

ادلناقشات الفلسفية،كحاكلوا ربط الظواىر االجتماعية بالسلوؾ االجتماعي ادلنتظم كطبيعة تفاعلو من خالؿ الثقافة 
 1."كالقيم

 :تطور نظرية البنائية الوظيفية-3
 :شهدت ىذه النظرية تطورات كبَتة كىذا من الركاد األكائل إذل ادلفكرين ادلعاصرين كىذا كفق سياقُت أساسُت كىا

ينسب إذل إميل دكر كامي كتالكوت بارسونز كىو ما يعرؼ بالنظرية العامة للمجتمع ،حيث :السياؽ األوؿ
ينصب االىتماـ على تطوير ظلوذج للمجتمع أك النظاـ االجتماعي،ككشف الطريقة اليت ترتبط هبا سلتلف 

أجزائو،كيوجو االىتماـ يف ىذه احلالة ضلو العالقات بُت الفرد كاجملتمع كبُت األجزاء  كادلؤسسات اليت تكوف 
 .اجملتمع،كبُت نظاـ الشخصية كالنظاـ الثقايف كالنظاـ االجتماعي من خالؿ منظور يؤدؾ التكامل التوافق

ىو استعماؿ الوظيفية كأسلوب حبث يزكد الباحث دبجموعة من التوجيهات اليت تقوده إذل طرح :السياؽ الثاني
ميركوف "أسئلة معينة يف دراستو دلشكلة أك مؤسسة زلددة كالتأكيد ىنا على مؤسسات معينة على مستول ما امساه

 2.القريبة من الواقع ادلعيشي كاليت تربط بُت الواقع الفعلي كالنظرية العامة " بالنظرية ذات المدى المتوسط

 
دلاذا بنية :كحسب الوظيفية فاجملتمع رلموعة ال متناىية من البٍت ككل منها يقـو بوظيفة فإذا تساءلنا مثال"

اجملتمع األسرية صغَتة ؟صليب بأف اجملتمع ػلتاج إذل مثل ىذا النوع من األسر كوهنا تليب حاجات ككظائف 
إف الضبط االجتماعي ىو أية كسيلة يستعملها اجملتمع للتحكم بسلوؾ األفراد سواء عن طريق .اجتماعي

اللغة،األعراؼ،التقاليد،فهذه العملية سبثل رقيب اجتماعي فاألفراد الذين يتكلموف لغة معينة أك ؼلتصوف بعادات 
 .3"كتقاليد ك أعراؼ يصبحوف تلقائيا مقبولُت يف اجملتمع كمعربين عن احتياجاتو ككظائفو كضمَته اجلمعي

 :التنشئة االجتماعية-3
 : تعريف انطواني جيدنز3-1

عرفها ىذا األخَت على أهنا العمليات االجتماعية اليت يطور من خالذلا األطفاؿ كعيا بادلعايَت كالقيم 
االجتماعية كيكونوف إحساسا متميزا بالذات،كعلى الرغم من أف عمليات التنشئة االجتماعية تكتسي أعلية 
خاصة خالؿ األطوار األكذل من الطفولة ادلبكرة كمرحلة الطفولة ادلتأخرة إال أهنا تتواصل بدرجة ما على مدار 

                                                           
 .44،ص مرجع سابق   شحاتة صياـ، 1
. 64،ص مرجع سابقبوربيع صباؿ،   2
. 36،صمرجع سابق  أكـر حجازم، 3
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احلياة،كليس ىناؾ كائنات معصومة من ردكد أفعاؿ اآلخرين احمليطُت هبم كتدفعهم ردكد األفعاؿ إذل تعديل يف 
 .كافة مراحل دكرة احلياة

 
 حامد عبد السالـ زىراف.  تعريف د3-2

 فمراىقا، ىي عملية تعلم كتعليم كتربية،تقـو على التفاعل االجتماعي كهتدؼ إذل إكساب الفرد،طفال،      
سلوكا كمعايَت كاذباىات مناسبة الدكار اجتماعية معينة سبكنو من مسايرة رلتمعو كالتوافق  فشيخا، فراشدا،

 1."االجتماعي معو كتكسبو الطابع االجتماعي كتيسر لو االندماج يف احلياة االجتماعية
فمن كجهة نظر دكركهامي الذم يقوؿ انو منذ أف تصبح احلياة كسط اجملتمع ضركرية ،يتوجب علينا االلتزاـ بعدد "

الوعي "كيقتضي القياـ هبذه الواجبات أف يكوف .إذ أف للنظاـ االجتماعي مقتضياتو اخلاصة.من القواعد 
فنحن ظلتثل لضركرات .ػلدد التلقي اجليد ذلذه الرسالة تصرفاتنا .قادرا على انتاج رسالة تطبيع كنشرىا"اجلماعي

كتعليمات معينة كالتهذيب كآداب السلوؾ كاالستقامة كيتجذر ىذا القبوؿ  الشبو ضمٍت يف التقليد كىو يؤدم 
  2.دكر ادلنظم

 للتنشئة االجتماعية شكالف كعلا :أشكاؿ التنشئة االجتماعية- 4
أم احملددة األىداؼ بصورة مسبقة كادلخططة كاليت يستهدفها العمل  : التنشئة االجتماعية المقصودة4-1

الًتبوم،كتتم يف ادلؤسسات الًتبوية الرمسية كاألسرة كادلدرسة كالعشَتة كالقبيلة كدكر العبادة،كاليت تكوف أكثر ما 
تكوف بادلدرسة،كيف ىذه ادلؤسسات تتحقق التنشئة اليت أنشئت ادلؤسسة لتحقيقها،كيتطبع بالطابع اليت يرغب 

 .اجملتمع هبا
كتتم بصورة مصاحبة للتنشئة ادلقصودة غالبا كيف ادلؤسسات  : التنشئة االجتماعية الالمقصودة4-2

السابق ذكرىا كلكنها تكوف أكضح ما تكوف بادلؤسسات اإلعالمية،كادلنظمات اجلماىَتية،كدكف ذلك شلا تريد 
 3. الدكلة ربقيقو من السلوؾ أك ال تريد

 ةاالجتماعيالتنشئة  الوظيفية البنائية مدخل أف سابقا ادلذكورة ادلعرفية ادلعطيات على بناء نرل إننا القوؿ كخالصة
 كتنظيم البيئة حلماية لوالئية للجاف األحياء عرب نشاطاهتا ا للجمعية الفعلي الدكر لفهم كمهما أساسيا مدخال ىو

 بعدما أكثر،احمللي  اجملتمع يف البيئة بواقع االىتماـ تكريس كمنو ، اجملتمع يف البيئية الثقافة نشر يف  ىادؼ مؤسس
 .الرمسي أك الرمسي  غَت اإلطار يف سواء االىتماـ ىذا عرؼ

                                                           
. 122 ،صمرجع سابقبوربيع صباؿ،   1
 .152،ص1،2011،دار كمكتبة اذلالؿ للنشر،بَتكت،ط(أنساـ زلمد األسعد):،ترمعجم مصطلحات علم االجتماعجيل فَتيوؿ ،    2
 .123،ص مرجع سابقبوربيع صباؿ ،     3
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تمهيد 
 برزت اجلمعيات كأحد أشكاؿ التنظيمات االجتماعية التطوعية، كتزايد االىتماـ هبا مع 

حيث . تنامي دكرىا يف صبيع اجملاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كحىت البيئية
لعبت يف البلداف ادلتقدمة  دكر الشريك ألجهزة الدكلة كأرست تقاليد للتفكَت كاقًتاح احللوؿ 

للمشاكل العامة،كعليو فقد مثل العمل التطوعي أحد الدعائم اذلامة لتطوير كتنمية اجملتمع 
اإلنساين، فقد شكل األفراد عرب التاريخ ىيئات بطريقة طوعية تكونت نظمها من خالؿ عادات 
كأعراؼ، حىت إذا تبلور الفكر اإلدارم يف العصر احلديث أصبحت ىذه اذليئات مؤسسات ذات 

ىيكل تنظيمي جلماعة بشرية تقـو على أساس فكرم متجانس قادر على ربقيق أىداؼ 
مشًتكة،كقد ناؿ مفهـو التطوع الكثَت من االىتماـ خالؿ السنوات األخَتة، كأصبح لو معاين 

متباينة من رلتمع آلخر باختالؼ الدالالت االجتماعية كالثقافية، حيث تغَت النمط ادلثارل دلفهـو 
التطوع خاصة يف اجملتمعات النامية كمنها اجملتمع اجلزائرم كلو بشكل زلدكد، بفعل ادلتغَتات 

االجتماعية اليت شهدهتا، كما أف العمل التطوعي أصبح أكرب من التطوع التلقائي الذم نشاىده 
. يف احلياة اليومية
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 نظرة تاريخية عن الحركة الجمعوية : أوال
تعترب اجلمعيات منظمات مستقلة مفتوحة  : الجمعيات والظروؼ التاريخية التي نشأت فيها-1

أماـ ادلواطنُت لالنضماـ إليها هبدؼ خدمة مصلحة أك قضية أك التعبَت عن رأم مشًتؾ بوسائل 
سلمية تقـو على احًتاـ حق األفراد فالتأسيس يقـو على احلرية االستقالؿ كاالختيار اإلرادم 
للفرد، كالنشاط يقـو على التطوع كالعمل العاـ أما األىداؼ ىي مصاحل أك قضايا أك حقوؽ 

كلن يكوف ىذا إال من خالؿ ذبسيد الدكر االغلايب ذلا من خالؿ التوفيق بُت القوانُت أك . مشًتكة
ادلراسيم الصادرة اخلاصة بذلك ك االنسجاـ بُت ما تقدمو القوانُت كبُت ظركؼ كمقتضيات التطور 

لتجسيد تنمية اجتماعية كتوعية رلتمعية للمساعلة يف خلق كتطوير إدارة زللية سليمة 
لقد ارتبط ظهور اجملتمع ادلدين بظركؼ تارؼلية ساعلت :تاريخ الحركة الجمعوية في الجزائر-2

ىي األخرل يف نشأة ظاىرة الدكلة احلديثة ككاف لتواجد مؤسسات اجملتمع ادلدين شرطُت أساسيُت 
ؽليزىا عن ظواىر أخرل كادلواطنة كالليربالية كاالقتصاد الرأمسارل كغَتىا من الظواىر األخرل كؽلكننا 

:  ربديد ىاذين الشرطُت فيما يلي
قياـ مؤسسات الدكلة كالفصل بينها كبُت اجملتمع كىي سَتكرة تارؼلية تعرب عن مستول تبلور  -

تشكيل ادلستويُت السياسي  الوعي االجتماعي الذم ؽليز مرحلة معينة من تطور اجملتمع
قياـ الثورة  كاالقتصادم كحقلُت ذلما كجود مستقل نسبيا عن اآلخر كقد برز ىذا الشرط مع
 . الصناعية كتكوين الطبقة الربجوازية يف أكربا الغربية كما شهدتو من تطورات الحقة

ظهور الفرؽ بُت آليات مؤسسات الدكلة كاالقتصاد من خالؿ ادلمارسة اجملتمعية كاالستقالؿ   -
:" تبلور الفرؽ بُت التنظيمات التطوعية مثل  منهما كتباين كظائفهما كأىدافهما النسيب لكل

ينخرطوف فيها بشكل إرادم كالتنظيمات  ادلتكونة من مواطنُت أحرار" اجلمعيات دبختلف أنواعها 
 ." العائلة ،الطائفة ،القبيلة "العضوية ذات الطابع التضامٍت اليت ينتمي إليها اإلنساف بفعل ادلولد 

ظهور الفرؽ بُت الدؽلقراطية التمثيلية يف الدكلة الليربالية كالدؽلقراطية ادلباشرة يف التنظيمات  
مراحل سَتكرة النشاط اجلمعوم ابتداء من مرحلة  . كادلؤسسات احلديثة يف اجملتمع الطوعية

 كالذم ؽلثل بداية تاريخ استقالؿ اجلزائر كبداية 1962 إذل 1830السيطرة االستعمارية من 
 كاإلعالف عن مرحلة جديدة يف تاريخ 1988مرحلة الدكلة الوطنية كاليت انتهت بأحداث أكتوبر 

مرحلة العشرية :اجلزائر كادلوسومة باالنفتاح السياسي كاالقتصادم كاليت ؽلكن تقسيمها إذل مرحلتُت 
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السوداء كاليت شهدت أكضاعا سياسية كأمنية حرجة شلا أدخل البالد دكامة العنف مث مرحلة ما بعد 
  .العشرية اليت نعيشها حاليا

لقد كاف اعتماد اجلزائر مرتكزا على ادلؤسسات  :1962 إلى 1830الحركة الجمعوية من -3
التقليدية اليت عرفتها قبل تواجد االستعمار الفرنسي ادلتمثلة يف الزكايا كاجلماعات الدينية كالعشائرية 

ادلختلفة اليت باتت السلطات الفرنسية على دراستها كفهم أنظمتها كتسيَتىا كاستغالذلا كوسيلة 
كما أف تكوين اجلمعيات اقتصر يف العشريات األكذل من . للتحكم يف اجملتمع للسيطرة عليو

ك كاف   ،1840على النخبة من األكركبيُت ك يف ادليداف الفالحي ككسط ادلعمرين سنة  االستعمار
ينعدـ فيها التأطَت القانوين،كما إف البعض منها كاف يسَتىا مدنيُت كعسكريُت أكربيُت ككاف 

ػلكمها بدافع السيطرة كانطالقا من كجهة عنصرية ،أما السكاف احملليُت كانوا يتميزكف بوعي شعيب 
 ، كقاموا بتشكيل تنظيم سرم 1871ح صباعية عالية السيما يف األرياؼ كخاصة قبل سنةككر

إذل اثٍت عشر عضو منتخبوف من طرؼ الدكاكير لديهم  يتكوف من ست" شرطية " شلثل يف 
كانت بداية ظهور اجلمعيات حسب قانوف  السلطة ادلطلقة يف تسيَت أمور ادلناطق الريفية

الذم يوضح كيفية إنشاء كتسيَت اجلمعيات 05/07/1901اجلمعيات الفرنسي الصادر بتاريخ 
كمت بالفعل تأسيس صبعيات سلتلفة من رياضية، ثقافية ك موسيقية كازدىرت يف ظل أحكاـ القانوف 
االستعمارم على اجلزائر ككجدت تنظيمات ربمل الطابع اإلدارم تعمل على تنظيم نفسها على 

أما فيما ؼلص األىارل اجلزائريُت فالتنظيمات كانت مقامة يف اجملاؿ  .شاكلة اجملتمع األكريب
الرياضي كالفٍت لكن كاف اذلدؼ من إقامتها ليس ترقية ادلستول االجتماعي كزلاربة الفقر بقدر ما 

 . كانت يف صاحل ادلستعمر الذم عمل على قيامها ككانت موجهة خلدمة شرائح اجتماعية خاصة
مث ظهرت صبعيات ذات نزعة كطنية للنضاؿ ضد ادلستعمر ككاف ىذا بعد ظهور صبعيات رياضية 
إسالمية اليت أخذت بعدا رمزيا  كانت الوجو ادلعاكس للجمعيات الرياضية اليت أسسها األكربيوف 
ككانت كذلك كاسطة للعمل الوطٍت الذم كاف يًتسخ شيئا فشيئا مث ظهرت صبعيات دينية كانت 

منعوتة باإلسالمية ككانت تتميز عن اجلمعيات بارز التمايز كىنا ازبذت منها السلطات 
االستعمارية احليطة من خالؿ التسمية كالفعل على مسألة اذلوية كاحلذر يف التعامل معها كنذكر 
حركة األخوة اجلزائرية أسسها األمَت خالد كربمل موقف سياسي ذك بعد ديٍت كاعتربىا ادلستعمر 

كقد شكلت ىذه التنظيمات خطر على السلطات  .خطر ككصفها بالتعصب اإلسالمي
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االستعمارية كخاصة نذكر صبعية العلماء ادلسلمُت اليت مثلت مدرسة حقيقية للوطنية بشماؿ 
إفريقيا آنذاؾ أما التنظيمات األخرل فقد تداخلت مهامها مع ادلراكز االجتماعية اليت أكجدهتا 

السلطات االستعمارية اليت سعت من خالذلا لتنفيذ سياستها اذباه األىارل كأسلوب من أساليب 
فبالرغم من أف تشكيل اجلمعيات كاف يف إطاره القانوين ككانت احلرية ادلطلقة  . الًتغيب الوطنية

يف شلارسة العمل اجلمعوم إال أف النظاـ االستعمارم نفسو كاف العقبة أماـ شلارسة احلريات يف 
لكن ما ؽليز .العمل اجلمعوم شلا يعكس أف القوانُت ىذه كانت يف صاحل األقلية األكركبية 

اجلمعيات اجلزائرية الدكر الذم لعبتو يف تأكيد اذلوية الثقافية ادلتميزة عن اآلخر األكركيب ادلختلف 
. ثقافيا كعقائديا كلغويا حيث استمر ىذا الدكر حىت بعد االستقالؿ

  
 تكتسي ىذه ادلرحلة مكانة ىامة يف تاريخ احلركة :مرحلة االنفتاح وظهور المجتمع المدني-4

اجلمعوية نظرا ألعلية األحداث كالتغَتات اليت عرفتها اجلزائر خالذلا، كلعل أىم ما ميز ىذه ادلرحلة 
ىو ظهور مصطلح اجملتمع ادلدين كمفهـو ككممارسة بعد سلاض عسَت كصراع مرير على استعمالو 

كوسيلة من طرؼ السلطة لالنتقاؿ كاخلركج من األزمة احلادة اليت كاف يعيشها أكمن طرؼ 
ىذا الصراع الذم بلغ أكجو هناية  .للمطالبة حبقها يف ادلشاركة يف تسيَت شؤكف اجملتمع  ادلعارضة 

 كما ذكرنا سالفا فتعترب تتوغلا 1988ادلاضي كفيما ؼلص أحداث أكتوبر الثمانينيات من القرف
 1980جملموعة من احلركات االجتماعية اليت عرفتها اجلزائر منذ بداية الثمانينات حركة تيزم كزك 

لكنها سبيزت بدرجة من الشمولية، كانتهاؾ حلقوؽ  1986 كحركة قسنطينة 1982حركة كىراف
اإلنساف دل تعرفها البالد منذ استقالذلا دخلت اجلزائر أثرىا يف أزمة حادة زادىا عمقا فشل عملية 

 ليس على كىو ادلستول 1988االنتقاؿ السياسي اليت حاكؿ النظاـ السياسي إصلازىا بعد 
االقتصادم فقط، بتبٍت اقتصاد السوؽ، بل سياسيا كذلك بادلناداة بالتعددية السياسية كالنقابية، 

الدافع كراء انتعاش العمل اجلمعوم كتتويج لالنفتاح السياسي ادلفركض من أعلى كالقائم على 
 كقانوف التنظيمات ذات الطابع السياسي لذات 1989ذبسدت تشريعيا يف دستور  التعددية اليت 

 1 السنة
                                                           

 ، 11جامعة الوادم ،ع- مجلة البحوث والدراسات االجتماعية،"اجلزائرم اجملتمع يف اجلمعوية احلركة كاقع"طعاـ عمر، / بن ػلي فاطمة   1
 .204 -203،ص-ص ،2015جواف
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 :المستحدثة االجتماعية الحركات ظهور أسباب- ثانيا
 اجملتمع اإلنساين كليدة ىي عموما االجتماعية احلركات أف يتضح السابق عرضنا ؿخال من   "
 بعدة قد ارتبط احلديثة اجملتمعات كسط كادلنظم ادلؤسس شكلها على ظهورىا أما نشوئو منذ

 :منها نذكر عوامل
 كبداية السبعينيات خاؿ الثالث العادل دكؿ سادت اليت التنمية سياسات فشل إف 

 ادلنشود كاالقتصاد االجتماعي الرفاه ربقيق إذل ترتق دل كاليت ادلاضي القرف من الثمانينات
 مستحدثة اجتماعية حركات إنشاء تشجيع إذل باحلكومات دفعت اليت األسباب بُت كمن
 :يف تفصيلي أكثر بشكل األسباب ىذه تتجسد مؤسس اجتماعي تضامن على تقـو
 دل التغَت االجتماعي لتحقيق احلكومات هبا قامت اليت النطاؽ الواسعة التنموية ادلداخل إف 

 متواضعة بنتائج إال تأت
 بدعم العملية ىذه تبدأ أف بشرط كلكن البشرية القدرات بتنمية البدء األفضل من أنو 

 .)الشعيب ( كاالجتماعي احمللي ادلستول على ادلشاركة
 

 على ادلشاركة تشجيع ؽلكن الؼ تتجزأ؛ ال ) الشعبية ( االجتماعية احمللية ادلشاركة إف 
 مصطلح صار مث كمن ، كاالجتماعي السياسي ادلستويُت على كمنها االقتصادم الصعيد
 إف سيادة آخر دبعٌت " القرارات ازباذ على كادلساعدة التمكُت" دلفهـو مرادؼ ادلشاركة
 احلركات ىذه كجود بدكف عمليا ربقيقو ؽلكن ال الدؽلقراطي التحوؿ ضلو االذباه

 .ادلستحدثة االجتماعية
 بُت القول تكافؤ عدـ من عنها نتج كما العودلة ظاىرة بركز كأعلها أيضا األسباب بُت كمن

 احلركات دعم على الدكؿ من الكثَت عملت كعليو الثالث العادل كدكؿ الرأمسارل العادل دكؿ
 بكثرة مسح شلا ادلدين اجملتمع كمؤسسات احلكومية غَت ادلنظمات يف كادلتمثلة ادلستحدثة االجتماعية

 التطوعية األىلية اذليئات عدد يف ملحوظا ازديادا العادل شهد ادلاضي القرف هناية ففي عددىا
 كىيئة منظمة ألف50 ضيادلا القرف من الثمانينات يف احلكومية غَت ادلنظمات عدد بلغ حيث
 كاذليئات ادلنظمات ىذه خدمات من ادلستفيدين عدد أما التنموية، ادليادين سلتلف يف تعمل

 .  النامية البلداف يف نسمة ألف 100 حوارل فيمثلوف
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 غَت كادلنظمات اجلماعات مقدمتها يف ادلستحدثة االجتماعية احلركات ىذه أصبحت كبذلك
 االجتماعي التضامن عمليات يف نشط بشكل تساىم الفاعلة كاليت اجلهات أىم أحد احلكومية
 كتقدمي اجملتمع يف كادلستضعفة ادلهمشة الطبقات كضباية الفقراء أحواؿ كربسُت كالتكافل

 1"ادلفتعلة أك الطبيعية كاألزمات الكوارث حدكث عند الطارئة األكضاع يف ادلساعدات
 :ىاتأسيس وشروط للجمعيات  المسير12/06القانوف :ثالثا

 يناير 12 الموافق ؿ 1433 صفر عاـ 18 المؤرخ في 06-12بمقتضى القانوف رقم "
 والمتعلق بالجمعيات  2012
:  غلب أف تتضمن القوانُت األساسية للجمعيات ما يلي سنذكر البعض منها:27المادة 

ىدؼ اجلمعية كتسمية مقرىا -
ظلط التنظيم كرلاؿ االختصاص اإلقليمي -
حقوؽ ككاجبات األعضاء  -
شركط ككيفيات اطلراط األعضاء كانسحاهبم كشطبهم  -
الشركط ادلرتبطة حبق تصويت األعضاء   -
قواعد ككيفيات ربديد ادلندكبُت يف اجلمعيات العامة  -
 تعريف الجمعية من الناحية القانونية- أ

يهدؼ ىذا القانوف إذل ربديد شركط ك كيفيات تأسيس اجلمعيات كتنظيمها كسَتىا 
تعترب اجلمعية يف مفهـو ىذا القانوف ذَبمع أشخاص طبيعيُت أك معنويُت على .كرلاؿ تطبيقها

كيشًتؾ ىؤالء األشخاص يف تسخَت معارفهم ،أساس تعاقدم دلدة زلدكدة أك غَت زلدكدة
ككسائلهم تطوعا كلغرض غَت مربح من أجل ترقية األنشطة كتشجيعها السيما يف اجملاؿ ادلهٍت 

كما غلب أف ،كاالجتماعي كالعلمي كالديٍت كالًتبوم كالثقايف كالرياضي كالبيئي كاخلَتم كاإلنساين 
يندرج موضوع نشاطاهتا كأىدافها ضمن الصاحل العاـ كاف ال ؼلالف الثوابت كالقيم الوطنية 

 2"كاآلداب العامة كالتنظيمات ادلعموؿ هبا

                                                           
. 9 ،صمرجع سابقىامل مهدية،     1
. 34 ،ص02،ع2012يناير /15،الصادرة بتاريخ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية    2
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 من ىم باعتبارىم جملتمعاهتم، األفراد رؤل عن تعرب دبطالب النشاط اجلمعوم يرتبط العمـو على"
 : منها نذكر للجمعيات كظائف عدة إبراز ؽلكن كلذلك يعايشوف كاقعو

 اضطالعها  حبكم كذلك ادلواطنُت، كرغبات كحاجات احمللية السلطات بُت: الوساطة دور
 .كقوعو قبل ادلشكل أك النزاع ذبنب إذل يفضي اغلايب دكر كىو ادلعاش، بالواقع

 كيف خصوصا على ادلستول احمللي، اقًتاح، قوة سبثل فاجلمعيات: التنموية اخلطط رسم يف ادلشاركة
 .آنية حلوؿ مشاكل اقًتاح أك مثلى، تنموية خطط باقًتاح تتكفل متخصصة، صبعيات توفر حالة
 دبتابعة تتكفل نشاطها، استقاللية افًتضنا إذا الكلمة، دبعٌت رقايب جهاز فهي :الرقابة 

  .زمنيا  كسبويليا تنظيميا كحىت .ذلك كل سالمة كمدل خطط، دلا التطبيق الفعلي
 كسلتلف التطوعي، كالعمل كالتضحية، التعاكف، مثال لقيم ترسخ فهي :اجتماعية خلق قيم 

 .االجتماعي كالتكافل صور التضامن
 ككذا ادلواطنة، كتعزيز خللق حي فضاء فهي :والديمقراطية المواطنة سلوكات تعزيز 

  .1."صوره بكافة الدؽلقراطي شلارسة السلوؾ
 

  :األحياء لجاف مفهـو - ب
 لكي أنو على للجماعة تعريفو من انطالقا تعريفها إذل االجتماعية العلـو معجم يذىب

 ادلتكامل االجتماعي البناء من بنوع يرتبط أف غلب االجتماعي التحليل يف داللتو للتعريف يكوف
 ال دبجرد
 اعتبارات عن النظر بغض للجماعة عاـ تعريف إغلاد إذل احلاجة كتدعوا .األفراد من رلموعة
تربط  اليت الركابط قوة على اجلماعة تعريف يتوقف كال إضايف، متغَت عامل ذلك بعد احلجم،

 التعاريف كزبتلف الركابط، ذلذه النهائي الشكل على أيضا بل فحسب، ببعض بعضهم أعضائها
 أعضائها، بُت ما تصل اليت الركابط نوعية إذل االىتماـ توجيو حيث من للجماعة االجتماعية

                                                           
.   7،أستاذ علم االجتماع جامعة أدرار،ص"الحركة الجمعوية في الجزائر بين الفاعلية واألداء التنموي" عزاكم ضبزة،    1
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 من إليها ينظر ثاين فريق كىناؾ ك األعضاء بُت لالتصاؿ كوسيلة الركابط هبذه يهتم فريق فهناؾ
 1'الوظيفية قيمتها خالؿ من إليها ينظر ثالث ادلعيارية، كفريق قيمتها حيث

:  التعريف بالرابطة-ج
تعترب صبعيات األحياء العيوف احلقيقية اليت البد أف يرل من خالذلا كل مسؤكؿ غيور عن 
نظافة كصباؿ البالد ،حيث أف ادلالحظات كاالقًتاحات البناءة ليست نقدا ألم مسؤكؿ كإظلا ىي 

 .مساعلة يف بداية حل مالئم لتحسُت ظركؼ معيشة سكاف الوالية 
كمن مث جاءت فكرة إنشاء رابطة تضم صبعيات األحياء حيث دبوجب القانوف األساسي رقم 

   مت تأسيس اجلمعية ادلسماة رابطة األحياء لوالية 2012 جانفي 12 ادلؤرخ يف 12/06
 عضوا 25 حبضور أكثر من 15/02/2014كذلك بتاريخ .1962 جويلية 05مستغازل،حبي 

شلثلي يف صبعيات أحياء على مستول الدكائر العشر للوالية حبضور زلضر قضائي كقد ربصلت 
كمنذ تاريخ احلصوؿ على االعتماد . 14/65 ربت رقم 30/12/2014على االعتماد بتاريخ 

 05/06ادلادة    انطلق أعضاء اجمللس كعلى رأسهم أضبد كوتشوؾ يف العمل 30/12/2014
  12/06(ادلنبثقة من القانوف األساسي )من القانوف الداخلي

مهاـ أعضاء ادلكتب التنفيذم للرابطة زلدد دبرسـو القانوف السالف ذكره  -1
 4يقصى كل عنصر من الرابطة إذا كاف رلموع غيابا تو ادلتتالية يف االجتماعات يتجاكز -2

غيابات  
يقصى من الرابطة كل عنصر ال يسدد اشًتاكاتو السنوية -3
يقصى من اجلمعية كل عنصر ال يشارؾ كال ينشط فيها كليس لو دكر فعاؿ  -4
 ؽللك مكتب اجلمعية الصالحيات لتبديل األعضاء الغَت نشطُت بأعضاء آخرين من-5
ترمي من خالؿ ىذا التواجد إذل إيصاؿ انشغاالت ادلواطنُت باحلي للسلطات  :الهدؼ العاـ -د

ادلعنية  

                                                           
،رسالة ماجستَت يف علم االجتماع احلضرم،جامعة قسنطينة،للسنة اجلامعية لجاف األحياء في التجمعات الحضرية الجديدة   السعيد رشيدم، 1

 .38،ص2007/2008
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كما هتدؼ إذل رفع الوعي البيئي بُت األفراد حوؿ مشاكل البيئة كالظركؼ احمليطة بو ككذلك بناء 
قناة اتصاؿ بُت اجملتمع كصناع القرار كتشجيع ادلشاركة الشعبية ،خلق شعور بأف األفراد ذلم احلق 

  1"يف التعبَت عن مشاكلهم خاصة البيئية منها
تعمل الرابطة كفق رزنامة سداسية أك سنوية يتم من خالذلا تسطَت كافة :استراتيجية العمل  

األنشطة من خرجات ميدانية لإلشراؼ على عمليات التحسيس ،التشجَت أك نظافة األحياء 
ككذلك اإلنارة كتتخذ الرابطة من أياـ العطل ادلدرسية كاألسبوعية كوهنا تكرس مبدأ العمل 

التشاركي كالتطوعي كالسماح دلختلف فئات اجملتمع للمساعلة يف ضبالت تطوعية للمحافظة على 
. البيئة

 أما على مستول مكتبها فهي متواجدة يف احلي ادلذكور لتلقي كمتابعة سَت عملها كاالستماع إذل 
.  انشغاالت ادلواطنُت

ندكات )التنسيق مع الوسائل اإلعالمية ادلختلفة للحصوؿ على الدعم اإلعالمي لنشاطاهتا 
 (اخل...،حوارات عن طريق اإلذاعة

  بنباتاتو كاالعتناء كتشجَته احمليط تنظيف خالؿ من كصحية نقية بيئية فضاءات أجل من العمل
  الدينية كاألعياد ادلناسبات يف خاصة عنهم توسيعاؿك احملتاجُت مساعدة

 كحىت ادلدارس يف لألطفاؿ كادلركرية كالبيئية الصحية التوعية بنشاطات أيضا احمللية اجلمعيات تقـو
 ... الثقافة كدكر الشوارع يف للكبار
 :البيئة حماية في الجمعيات مساىمة :ارابع

 
تلعب اجلمعيات البيئية كأحد التنظيمات االجتماعية دكرا بارزا يف ترقية ثقافة اجملتمع من "

  :خالؿ اعتمادىا على رلموعة من اآلليات كادليكانيزمات اليت ؽلكن توضيحها فيما يلي 
 :  العمل التطوعي- 1

. ما تربع بو الشخص من ذات نفسو شلا ال يلزمو فرضو:التطوع يف اللغة ىومفهـو 
: أما ادلفهـو االصطالحي للتطوع فهو

                                                           
 . ، القانوف األساسي للجمعيات 04أنظر ادللحق رقم    1
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اجلهد الذم يبذلو أم إنساف جملتمعو بال مقابل لإلسهاـ يف ربمل مسؤكلية ادلؤسسة اليت تعمل 
. على تقدمي اخلدمة أك الرعاية للمجتمع

كادلتطوع ىو الشخص الذم يتمتع دبهارة أك خربة معينة كالذم يستخدـ ىذه ادلهارة ألداء كاجب 
 1.اجتماعي عن طواعية بدكف توقع جزاء مارل يف ادلقابل بالضركرة

كما ؽلثل العمل التطوعي مسلكا اجتماعيا مهما مستمدا من قيم كثقافة أم رلتمع  
لإلشارة فانو يعترب أحد ركائز اجملتمع ادلدين حيث يقـو على ادلشاركة االغلابية دلختلف التنظيمات 
من خالؿ القياـ حبمالت تطوعية لنظافة كتزيُت احمليط كغرس قيم التعاكف كاصلاز بعض األىداؼ 
ادلتكررة العادية باحلياة اليومية للسكاف مثل التشجَت ،أعماؿ النظافة حيث زبضع مشاركة األفراد 

 . يف مثل ىذه األنشطة إذل الضغط ادلعنوم لإلحساس بركح ادلسؤكلية البيئة
الشك أف العمل التطوعي يف اجملاؿ البيئي يتميز بصفتُت أساسيتُت ذبعل منو عمال ال مناص منو 

 :عملية التغيَت االجتماعي ك علا يف 
   ارتباط قيمة العمل بغايتو ادلعنوية كاإلنسانية
  قيامو على أساس ادلردكد ادلعنوم أك االجتماعي ادلتوقع منو مع نفي أم مردكد مادم يعود

ذلذا السبب يالحظ أف كتَتة العمل التطوعي يف حقل الثقافة البيئية  بالنفع على الفاعل
كحىت يف غَتىا ال تتأثر باطلفاض ادلردكد ادلادم لو كإظلا بًتاجع القيم كاحلوافز اليت تكمن 

  الدينية،االجتماعية،األخالقية ،اإلنسانية)كراءه 
 دبناسبة تعريفو إذل تطرقت قد ادلتحدة األمم ىيئة أف صلد التطوعي العمل خبصوص ك"

 العمل“  بأف  برارلها يف  2008 لسنة ذلك ك ديسمرب من للخامس ادلوافق للتطوع العادلي اليـو
 من باألفراد يقـو مهٍت غَت عمل ىو ك معلـو ألجر نظَت يقدـ ال رحبي غَت عمل ىو التطوعي

  2".مطلقة بصفة البشرية اجملتمعات ك اآلخرين معيشة مستول تنمية ك مساعدة أجل
فإنو يعرؼ التطوع بأنو اجلهد الذم يقـو بو اإلنساف جملتمعو بدافع منو، " زلمد عبد احلي نوح" أما

                                                           
. 6،ص 1421،أكادؽلية نايف العربية للعلـو األمنية،الرياض،مؤتمر العمل التطوعي واألمن في الوطن العربيعبد العزيز بن علي ادلقوشي،   1
،مركز جيل البحث مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية،"مساعلة ادلنظمات الغَت حكومية يف ضباية البيئة"   كايف حاجة، 2

 .67، ص 2015،يناير1العلمي،لبناف،ع
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كدكف انتظار مقابل لو، قاصدا بذلك ربمل بعض ادلسؤكليات يف رلاؿ العمل االجتماعي ادلنظم 
 1الذم يستهدؼ ربقيق الرفاىية لإلنسانية

  أف التطوع ىو تلك اجلهود اليت يقـو هبا اإلنساف بشكل اختيارم دكف مقابل،منباتريسياكترل 
 خالؿ ادلشاركة يف برامج أك تقدمي خدمة ،إلحدل اجلمعيات التطوعية أك ادلؤسسات

 2.احلكومية

 ادلواطنوف ينضم حيث ادلدين اجملتمع مسات أىم من الطوعية مسالة أف اجلابرم عابد زلمد يرل"
 تعترب الذم البدكم اجملتمع عكس إرادية شبو أك إرادية بصفة منها كينسحبوف مؤسساتو إذل

 .كالطائفة كالقبيلة منها االنسحاب يستطيع كال إليها منتميا الفرد يولد ،حيث طبيعية مؤسساتو
 كتقدمي باألنشطة القياـ على ادلواطنُت بإجبار يقـو ادلدين اجملتمع أف نتصور أف ؽلكن ال فإنو كعليو

 من فالطوعية احلر، لالختيار زبضع كخدمات أنشطة ألهنا عنها، ؽلنعهم أف أك العامة اخلدمات
  3".ما لعمل القياـ حرية يعٍت الذم التطوع

 
ؽلكن ربديد أىداؼ التطوع كفقا جلوانبو األساسية الثالث أىداؼ خاصة :"أىداؼ التطوع-2

 باجملتمع احمللي ،أىداؼ خاصة باذليئات االجتماعية ،أىداؼ خاصة بادلتطوع نفسو
 . زبفيف ادلشكالت االجتماعية شلا يؤدم إذل زيادة رضا الناس كإشباع حاجاهتم-1
ادلشاركة يف األعماؿ التطوعية يسهل الفهم ادلشًتؾ كاتفاؽ األغلبية حوؿ ادلشاكل األحواؿ -2

 السيئة اليت يعاين منها اجملتمع 
  تعزيز العمل التطوعي يقود إذل التفاىم حوؿ أىداؼ رلتمعية مرغوبة -3
  .اىتماـ ادلتطوع بأىداؼ اجتماعية مرموقة يوجو طاقاتو بعيدا عن االضلراؼ-4
كثَت من االحتياجات االجتماعية للفرد يتم إشباعها من خالؿ إحساسو بالنجاح يف القياـ -

  .كاإلحساس باالنتماء إذل إحدل ادلؤسسات اليت تلقى تقدير يف اجملتمع–بعمل يقدره اآلخركف 

                                                           
1    http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=342  
. 21،ص2007، 1،ايًتاؾ للنشر كالتوزيع،القاىرة،ط إدارة منظمات المجتمع المدني   مدحت زلمد أبو النصر، 2

،أطركحة الحركة الجمعوية في الجزائر ودورىا في ترقية طرؽ الخدمة االجتماعية في مجاؿ رعاية الشباب  عبد اهلل بوصنوبرة، 3
 .69،ص2010/2011دكتوراه،

 

http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=342
http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=342
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 والمجتمع الفرد على التطوعي العمل فوائد-3
 .االجتماعي التكافل دلبدأ عمليا ذبسيدا يعترب -1
 .النفسية بالراحة الشعور ادلتطوع يعطي-2
 .جدد أصدقاء يكتسب ادلتطوع الفرد غلعل-3
 .ؽلتلكها مهارات ربسُت أك جديدة مهارات تعلم لإلنساف يتيح التطوعي العمل -4
 .اهلل من كالثواب األجر كىو ديٍت مكسب بتحقيق الفرد شعور-5
 .األفراد بُت الوطٍت االنتماء كتقوية زيادة-6
 .ينفع فيما كاستغالذلا الفراغ أكقات علي القضاء-7
 1"اجملتمع يف اخلدمات نظاـ يف ادلوجودة الفجوات على التعرؼ-8
 

  التطوعي والعمل الشعبية المشاركة: خامسا
 يف ادلتحدة األمم كصفتها فلقد التنمية، أحداث يف ىاـ عنصر ىي الشعبية ادلشاركة"

 علماء بعض كيرل كالتنمية االجتماعي التقدـ إلحداث األساسية الركائز كأحد للتنمية تعريفها
 الذم ادلنصب أك الوظيفة أساس على تتحدد النامية اجملتمعات يف الفرد مكانة أف االجتماع

 خلدمة يلعبو الذم الدكر أساس على تتحدد الفرد مكانة فإف ادلتقدمة اجملتمعات يف أما يشغلو،
 تكوف ادلعٌت هبذا الشعبية فادلشاركة بو، كالنهوض رلتمعو أعماؿ يف مشاركتو كمدل ادلواطنُت،

 اجلمعوم النشاط أف القوؿ كؽلكن . اجملتمعيف مكانة الفرد كتكسب التقدـ، عناصر من ىاـ عنصر
 تنظيف رلاؿ ففي كالتطور، الكثرة من نوعا يشهد كالية مستغازل يف الشعبية ادلشاركة آلية عرب

 من كبتأطَت يقوموف السكنية األحياء من الكثَت يف األىارل من العديد أف نالحظ كتشجَته احمليط
  أنواعها سلتلف على اجلمعيات

 بغرس أحيائهم يف اخلضراء بادلساحات اإلعتناء ككذا السكنية األحياء كتزيُت لتنظيف مالتبح
 األمواؿ صبع يف ادلشاركة ىناؾ النشاط ىذا إذل كإضافة هبا، كاالعتناء كسقيها فيها األشجار

                                                           
   ،2003اإلسكندرية، ادلكتب اجلامعي احلديث، ،ممارسة تنظيم المجتمع في االجهزة والمنظمات االجتماعية    زلمد عبد الفتاح زلمد، 1

. 185ص 
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 االنشغاالت رفع يف ادلشاركة تظهر كما ادلختلفة، ادلناسبات يف للمحتاجُت بو تربعؿؿ الالزمة
 من السكنية األحياء صبعيات يف كاألىارل األفراد من كبَتة أعداد فمشاركة ،احملليُت للمسؤكلُت

 أجل من توفرىا الواجب كاألىداؼ اخلصائص من صبلة الشعبية كللمشاركة بنتيجة، يأيت أف شأنو
 .أكرب فاعلية

 :الشعبية المشاركة وأىداؼ خصائص:سادسا 
 :يلي دبا ادلشاركة تتم أف غلب باجملتمع كالتنمية التغيَت إلحداث خاصة فعالة مشاركة لتحقيق
 التشاركي العمل ىذا طرمؤـ قبل من منظم بعمل القياـ أجل من كاضحة خطة رسم 

 التطوعي
 ادلشًتكة احتياجاهتم إشباع أجل من تطوعي صباعي بشكل بعضهم مع األفراد تعاكف 

 .األكلويات حسب
 يف للمشاركُت كادلعنوية ادلادية كادلساعدة ادلشاركة أجل من احمللية السلطة ربفيز ضركرة 

 .التطوعي العمل
 التشاركي التطوعي للعمل قوة إعطاء أجل من األفراد من شلكن قدر أكرب ربفيز. 
 عليو الناس تعويد أجل من العمل من النوع ذلذا شهرم أك أسبوعي برنامج كضع ضركرة 

  1".دائمة مبادرة كجعلو بو كالتعريف
: ميكانيزمات اإلقناع في العمل التطوعي وتحقيق الوعي البيئي: سابعا

: دور اإلعالـ - أ
مفهـو  يأيت دكر اإلعالـ يف العمل التطوعي اخلَتم يف مقدمة األدكار الفاعلة يف ترسيخ

العمل التطوعي كأعليتو،كذلك من خالؿ قدرتو على إحكاـ السيطرة على األفراد عرب قناعات 
فكرية كثقافية كاجتماعية بضركرة العمل يف ظل تعدد كسائلو كقدرتو على ادلعاجلات النافذة إذل 
 .النفوس كزراعة الثقة حيث يتمكن اإلعالـ من ترسيخ قيمة العمل التطوعي بفكر كعمق كاغلابية

                                                           
   ،جامعة القدس، دور المدرسة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طالب مدارس مرحلة الثانوي  إمساعيل زلمد األفندم، دراسة حوؿ 1

. 8ص 
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كقد أضحى من السهولة كاليسر اليـو كيف ظل الثورة يف رلاؿ االتصاالت شلا حوؿ العادل 
إذل قرية صغَتة ،كىذا يعٍت قدرة اإلعالـ على تفعيل دكر ادلشاركة على أكسع نطاؽ كيف مدة زمنية 

 1قياسية 
 :اإلعالـ وسائل

 هنايات مع الكبَتة ادلدف كظهور البسيطة العربية ادلدنية اجملتمعات كتعقد السريع إف التطور
 تغَت إذل ذلك أدم الفردية، ادلصاحل عن فضالن  اجملتمعات مصاحل كتشابك تالىا كما ادلاضي القرف
 كسائل كتطورت اجلماىَتية، كاإلعالـ االتصاؿ كسائل كانتشرت اجملتمع، أفراد بُت االتصاؿ ظلط

 :أعلها كاليت كادلشهورة العامة اإلعالـ كسائل فاستخدمت كالعلمي، التأثَت ادلعريف بث كتقنية
 نشرات ملصقات، كتيبات، كتب، رلالت، صحافة، :مقروءة وسائل
 مؤسبرات ندكات، خطب، زلاضرات، أشرطة، راديو، :مسموعة وسائل
  اجلواؿ اذلاتف رسائل متخصصة، فضائية قنوات أفالـ، إنًتنت، معارض، تلفزيوف، :مرئية وسائل

 األقمار كتقنيات العامة اإلعالـ كسائل عرب ادلوجهة اإلعالمية الرسالة استخداـ نتائج كدبالحظة
 العنكبوتية كالشبكات اجلواؿ باذلاتف ادلتعددة الوسائط كتقنيات الفضائية كالقنوات الصناعية

 ادلرجو التأثَت ك االستجابة إلحداث إعالمية كسيلة لكل النسيب التمايز جليان  يظهر ،فإنو(االنًتنت)
 باف غلـز أف ادلالحظ يكاد أخرل، ناحية كمن ادلستهدفة، الفئة على ادلوجهة اإلعالمية الرسالة من

 أدكات تطور يقف لن ك يقف، لن احلديثة االتصاؿ تقنيات توفر مع ادلتواكب اإلعالمي التطور
 2. فيو كاالستثمار كصناعتو لإلعالـ اإلنساف حاجة تنقطع كلن اإلعالمية، رسائلو كأسلوب كتقنية

فمن كاجب كسائل اإلعالـ التوجو إذل الناس كتوعيتهم بادلشاكل البيئية من خالؿ موادىا كأفالمها 
كإعالناهتا اليت تعرضها سواء كانت يف اإلعالـ ادلرئي أك ادلسموع أك ادلقركء حبيث تكوف موجهة 

،حيث أف ادلهمة اليت 1977من أجل زيادة الوعي كالثقافة البيئية كىذا ما أكد عليو مؤسبر تبليسي

                                                           
. 7 ،صمرجع سابقعبد العزيز بن علي ادلقوشي،    1
 .04،صمرجع سابق   كقائع ادلؤسبر اإلعالمي األكؿ للبيئة كالتنمية ادلستدامة، 2



 العمل الجمعوي والعمل التطوعي                              الفصل الثاني

 

36 
 

هبا كسائل اإلعالـ ىي ربريك االىتماـ اجلماىَتم كبلورة رأم عاـ قادر على التصدم  تضطلع
 1.ذلا
ىو أحد أىم أجنحة التوعية البيئية، كىو أداة إذا حسن استثمارىا كاف ذلا ادلردكد  اإلعالـ البيئيؼ

اإلغلايب للرقي بالوعي البيئي، كنشر اإلدراؾ السليم للقضايا البيئية، كيعمل اإلعالـ البيئي يف تسيَت 
 2.افهم كإدراؾ ادلتلقي لقضايا البيئة ادلعاصرة كبناء قناعات معينو ذباه البيئة كقضاياه

العمل اخلَتم ىو جزء مهم يف نفسية  ادلنتمُت إذل ىذه اجلمعيات كدبا أف :دور األسرة - ب
مسؤكلية األسرة تبقى التحدم األكرب يف بلورة ىذا العمل كىذه الركح اليت ؽلتلكها 

ابنها منذ السنوات األكذل كحىت البلوغ كبالتارل فهي تستطيع أف تنمي فيو ركح العمل 
: اجلماعي كركح البذؿ كالتضحية كالعطاء كمن خالؿ كذلك ما يلي 

 حيث أهنا األكثر تأثَتا يف األفراد الصغار كىم يركف آباءىم كأمهاهتم : الًتبية بالقدكة
يقوموف ببعض األعماؿ اخلَتية اليت تًتؾ لديهم االنطباع احلسن كالتطلع إذل تقليدىم  

  الدافع اخلفي لالطلراط يف اجلمعيات اخلَتية كثَتا ما يكوف شعورا باالنتماء للمجتمع كىو
ما يسمى بالوطنية كمن ىنا فتأسيس العمل اخلَتم كحب اخلَت كبذؿ ادلعركؼ يف نفوس 

 الصغار يولد لديهم الشعور باالمتناف للبيت الذم رباىم
 التشبع دبقاصد الشريعة الغراء يف حث األفراد على أعلية التعاكف كالتكافل. 
  ؽلكن لألسرة أف تدرب صغارىا على العمل التطوعي من خالؿ بعض الًتتيبات

  3.كالتنظيمات الداخلية على سبيل ادلثاؿ كضع حصاالت اإلحساف من ادلصاريف الشهرية
 الوسائل أفضل من البيئية بالنشاطات الطالب مشاركة  تعترب:دور المؤسسات التعليمية-ت

 : على الطالب ىؤالء تساعد الًتبية البيئية كالعمل التطوعي، فادلشاركة أىداؼ لتحقيق

                                                           
 .42،صمرجع سابق   بشَت ناضر ضبيد اجلحشي، 1
. 4،ص مرجع سابقكقائع ادللتقى اإلعالمي العريب األكؿ للبيئة كالتنمية،    2
. 30،ص 2011، 1،دار السالـ للطباعة كالنشر كالًتصبة ،القاىرة،طكيف نرسخها وكيف نعممها -ثقافة العمل الخيريعبد الكرمي بكار،    3
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 بو يقوموف الذم النشاط عن كظيفي بشكل ادلعلومات اكتساب . 
 ادلواد ك األدكات ك األجهزة استخداـ طريق عن يدكية مهارات اكتساب . 
ك البيانات، صبع ك القياس، ك الدقيقة، ادلالحظة مثل العلمي مهارات التفكَت تنمية 

 يف كالتأين هبا مرغوب قيم ك عادات ك مواقف اكتساب التصنيف ك ك التنظيم، التمييز،
 تبذذلا اليت اجلهود تقدير ك ك احًتامها، الطبيعة توازف تقدير ك النتائج استخالص
 يشارؾ أف ؽلكن اليت النافعة األنشطة من البيئة ك خدمة يف األىلية ك الرمسية ادلؤسسات

 : ادلتمدرسوف فيها
 

 الشواطئ على ك ادلدف داخل النظافة ضبالت. 
 الثمار قطف ك رعايتها ك األشجار غرس. 
 1.غَته ك البيئة يـو ك ، الشجرة يـو مثل البيئية بادلناسبات االحتفاؿ 
 

 :ىناؾ إسًتاتيجيتاف للعمل االجتماعي كعلا :"أبعاد العمل االجتماعي: ثامنا
كترل أف ادلصلحة العامة لكل فئات اجملتمع مشًتكة كلذاؾ فإنو من :إستراتيجية اإلقناع -

 اليسَت أف يتم االتفاؽ بُت ادلواطنُت كبعضهم من خالؿ أسلوب احلوار كاإلقناع
ترل أف ادلصلحة زبتلف من صباعة ألخرل كمن مث فإف الصراع ال :إستراتيجية الصراع -

 ؽلكن 
كلذلك تعتمد ىذه اإلسًتاتيجية على أسلوب الضغط .استبعاده من احلياة االجتماعية -

 2".كإبراز نقاط القوة
 :في الجزائر االجتماعية ومكانتو الجمعوي العمل واقع .1

 اذلائلة يف أعقاب التحوؿ الطفرة بعد اجلزائر يف اجلمعوية احلركة كاقع اختزاؿ ؽلكن البداية يف""
 اجلمعوم العمل انتكاسة  بكلمة تراجع أك31/90 رقم اجلمعيات قانوف الدؽلقراطي كصدكر

                                                           
. 136،صمرجع سابقكسَتة أمينة،    1
،دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، دراسة اجتماعية وانتربولوجية ميدانية لقضايا البيئة و المجتمع-البيئة والمجتمع    ىناء اجلوىرم كآخركف، 2
 .39،ص1،1995ط
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 الدكلة أصبحت كبذلك النوعي، أك ادلستول الكمي على سواء عرفتو، الذم الكبَت الزخم كزكاؿ
 حبجة جديد من احتكاره إذل لتعود اخلَتم العمل مصادرة على االجتماعية، األنشطة يف تتدخل

 استغالؿ عدـ
 .األمنية األكضاع ضبط ك السياسية لألغراض اخلَتم العمل

 كنشرهتا جزائرية كالية 24 مشلت كطنية صبعية 446 حوؿ دراس عمر الباحث هبا قاـ دراسة كيف
 ال أهنا إذل خلص "اجلزائر يف اجلمعوية الظاىرة" عنواف ربت "إيبَت فريديش" األدلانية ادلؤسسة

 كبسيطة، سطحية ظاىرة فهي ذلذا اجلمعيات، عمل يف توفرىا الواجب الدكلية للمعايَت تستجيب
 كأصحاب السلطة على كال اجملتمع على ال تأثَت أم ذلا ليس مثال السوسيولوجية الناحية من ألهنا
 :ىي اجلمعيات من أصناؼ ثالث كجود الباحث استخلص ذلذا ،القرار

 ادلشددة كتتعرض للمراقبة العدد قليلة كىي كالدفاعية، ادلطلبية اجلمعيات يف ؽلثل :األوؿ الصنف
 كقضية ادلرأة حقوؽ عن الدفاع صبعيات ،مثل الدكلة أجهزة طرؼ من الضغوط كسلتلف كالقمع

 .اخل ....الدينية كاجلمعيات األمازيغية
 مهنية أك رلتمعية شرائح تضم اليت أم زلددة أىداؼ ذلا اليت اجلمعيات يف يتمثل :الثاني الصنف
 مدرسة أك معهد خرغلي أك ادلتقاعدين كفئة كالفركسية التنس نوادم مثل كضيقة خاصة
 .تذكر دلضايقات تتعرض ال فهي لذا الدكلة، على خطر أم سبثل ال النوادم كىذه اخل،...معينة

 نظرا كثَتا صعبة ليست تأسيسها عملية ألف اجلمعيات، من عددا األكرب كىو :الثالث الصنف
 السلطات مع بالتعاكف فتقـو منها، إغلاز أك دببادرة تنشأ ،حيث باإلدارة مؤسسيها الرتباط
 كادلواعيد ادلناسبات بعض يف إال تظهر ال كىي اخل،...التالميذ أكلياء صبعيات يف كتتمثل كتأييدىا

 سبثيلها من أكثر السلطة باسم ناطقة اجلمعيات ىذه بعض أف حىت السلطة فيها تطلبها اليت
 1.للمواطنُت

 :في الجزائر معوقات العمل الجمعوي .2

                                                           
 .112ص ،مرجع سابق عبد اهلل بوصنوبرة،   1
 



 العمل الجمعوي والعمل التطوعي                              الفصل الثاني

 

39 
 

غم أعلية الوعي بالدكر الذم تلعبو اجلمعيات كسلتلف مؤسسات اجملتمع ادلدين كتنظيماتو ر
اجلمعيات ك ربد من مساعلتها يف  كربسُت ظركؼ اجملتمع ،إال أف ىناؾ عراقيل ال تزاؿ تعيق دكر

: القياـ بدكرىا كؽلكن أف نلخصها يف
يرل بعض الباحثُت أف القوانُت العربية للجمعيات من أىم معوقات العمل حبيث أف 
اإلجراءات اإلدارية يف كثَت من األحياف ىناؾ سباطل يف الرد على ربقيقات حوؿ األعضاء 
كاألىداؼ أك ذباىلها يف اآلجاؿ احملددة على العكس ما ىو عليو يف البلداف ادلتقدمة تبدأ 
اجلمعيات دبجرد إعالـ أك إخطار اجلهات ادلعنية كاإلدارة الوصية ،كتعد لبناف الدكلة العربية 

 .الوحيدة اليت تعمل هبذا ادلبدأ
تصعب قوانُت اجلمعيات من اطلراط ادلتطوعُت يف العمل اجلمعوم بسبب التعقيدات اإلدارية 

كاإلجراءات األمنية االحًتازية الكثَتة حوذلم كخاصة الفئات اليت صلد لديها تدين الوعي السياسي 
كالثقايف ،شلا يبعدىم عن اإلسهاـ كادلشاركة يف إغلاد احللوؿ دلشاكلهم كتسوية كضعيتهم شلا يؤدم 

  .إذل النقص الكبَت  لألعضاء ادلتطوعُت كانسحاهبم

 اعتباره ؽلكن ربديا اجلزائر يف اجلمعوم العمل تواجو اليت األخرل التحديات أبرز من 
 السلطة رأسها كعلى كادلؤسسات األطراؼ من العديد بسعي ادلتعلق كىو مفصلي

 األمر كىو أدكارىا منافسة األقل على أك ادلدين اجملتمع صبعيات احتواء القائمة السياسية
 يالحظ إذ .دبهامها كالقياـ بشخصيتها اجلمعية باحتفاظ يتعلق فيما سلبا ينعكس الذم

 يف كسجنو اجلمعوم العمل على البَتكقراطية األجهزة ىيمنة اجلزائرية التجربة سياؽ يف
 العمل ضوابط احًتاـ يتم ال عندما سيما ال زلدكدة تكوف ما كثَتا إسًتاتيجيات سياؽ

 سابقة انتخابية مواعيد كخالؿ مثال الحظنا فقد السياسي، العمل مع كخلطو اجلمعوم
 العمل كتوجيو تعبئة بريئة،حاكلت مبادرات أهنا على البتة تصنيفها ؽلكن ال مبادرات ظهور

 معها تنتهي االنتخابية ادلواعيد انتهاء دبجرد إذ زائلة، إنتخابية أىداؼ لتحقيق اجلمعوم
  1.ادلبادرات  تلك رافقت اليت الدعاية

 

                                                           

 .9، صمرجع سابق عمر، طعاـ/ فاطمة ػلي بن   1 
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 ضيقها أك ادلقرات كنقص التمويل إشكالية ىو اجلمعوم العمل يعيق الذم اآلخر ادلشكل 
 ركائز أىم يعد فالتمويل اجلمعوم، للعمل الضركرية ادلادية كالتجهيزات اإلمكانيات كغياب
 على قدرهتا ككذلك تتبناىا اليت نشاطها كبرارلها استمرارية كيضمن اجلمعوم للعمل الفعالة

 صبهورىا هبا أماـ تعهدت اليت كالربامج باألنشطة لقيامها القادمة للسنوات اجليد التخطيط
 نفسها اجلمعية إطارات لدل ادلدنية أك اجلمعوية الثقافة غياب كذلك . ادلستهدؼ

  كخاصة الكفاءة التنظيمية كنقص.
 ادللفات  كإعداد الربامج كزبطيط كاحملاسبة اإلدارم التسيَت يف ادلتخصص للتكوين افتقادىم

 .الدقيقة ادللفات تشًتط اليت الدكلية باذليئات ادلتعلقة خاصة ك التمويل بطلب اخلاصة
إضافة إذل عالقة اجلمعية بالدكلة يسودىا التوتر كانعداـ الثقة بُت الطرفُت خاصة بُت 

 احلكومة 
 كاجلمعيات اليت رباكؿ كتسعى للحفاظ على استقالليتها أماـ تدخل أجهزة الدكلة كالوصاية
على رلتمعاهتا كمنها اجلمعيات حىت بعد االنفتاح ادلظهرم كقد ذبلى ىذا التصور يف شكل 

قانوين كيف شكل شلارسات سياسية إدارية أك غَت قانونية تستند على ادلنطق االحتكارم لكل 
شيء يف اجملتمع ،كذلذا ال تسمح الدكلة العربية حبرية التعبَت كالتنظيم بالشكل الذم يطلق 

  1.ادلبادرات الفردية كاجلماعية البناءة 
 كردبا النامية، الدكؿ يف كالسيما التطوعي العمل يف كالفتيات النساء مساعلة ضعف 

 للمرأة الفاعلة ادلشاركة من ربد اليت االجتماعية القيم منظومة إذل تأثَت ذلك يعود
 أف الدراسات من العديد تؤكد حيث. بالرجل أسوة القيادية تورل ادلناصب يف كخاصة
 تقدـ مؤشرات بُت من تعد كاالقتصادم النشاط االجتماعي يف النساء مساعلة
 على جهودىا يف تعتمد أف بد ال خطة تنموية، أم أف ترل آراء ىناؾ إف بل اجملتمع،
 2.اجملتمع يف البشرية القول نصف بوصفها الرجل جبانب ادلرأة مشاركة

 

                                                           
 .10، ص.مرجع سابق عمر، طعاـ/ فاطمة ػلي بن    1
 ، 24اجمللد – مجلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية والقانونية، "منظمات اجملتمع ادلدين يف التنمية أعلية"   أضبد ابراىيم مالكم، 2
. 12،ص 02،2008ع
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 :التطوعية الجهود نجاح على تساعد التي العوامل .3
 االزدكاجية تتفادل حىت التطوعي العمل رلاؿ يف العاملة اجلهات بُت التنسيق- 1 

 .التطوعي العمل على أثرىا ينعكس قد اليت كاإلتكالية
 أساس على يقـو حبيث التطوعي، العمل ألنشطة الدقيق كالتنظيم ادلسبق التخطيط - 2 

 .احلاضر زماننا يف أكثرىم كما احملتاجُت عجملتما أفراد على نفعها يعود علمي
 حىت التطوعية للجمعيات باالنضماـ كإقناعهم لنادرة الكفاءات جذب على العمل - 3 

 .مكانتو كرفع التطوعي العمل تطوير يف ـاتوكمهار بأفكارىم يسهموا
 يقوموف فهم التطوعي، العمل رلاؿ يف للعاملُت ادلهٍت كاإلعداد بالتدريب االىتماـ - 4 

 كالدقة العالية بادلهارات يتحلوا أف اؿدلجا ىذا يف العاملُت على غلب ذالوك مهمة، دبهمة إنسانية
 كاالنضباط

 كاالستنارة األخرل البلداف يف التطوعية اخلَتية اجلمعيات ذبارب من االستفادة -   5
 1.بو كاالرتقاء التطوعي العمل كركادىا لتطوير خبططها

 :الجمعوية الحركة تطوير سبل .4
 اجملتمع تنظيمات دكر كتعزيز لتنمية كتسعى خاصة كالعربية عامة النامية اجملتمعات تطمح "

 يعيق الذم ادلأزؽ بل تعيشها، اليت الالكظيفية الوضعية من بإخراجها كذلك كصبعياتو، ادلدين
 أف ادلفركض من اليت الفئات بغَت كاالرتباط التبعية ىو الوضعية ىذه كأكؿ مظاىر حركتها،

  .بالنشاط تستهدفها
 مت كقد. اخل...اجلمعوم للعمل الالزمة كالوسائل اإلمكانيات كفقر بأعليتها الوعي نقص ككذلك
 ىذه دكر لتفعيل احللوؿ إغلاد سبل ىي فما اجلمعوية، احلركة معوقات من الكثَت إذل سابقا التطرؽ
 .احلركة؟

 كإسًتاتيجية خطة ضمن يدخل أف غلب لكن بسيطا أمرا ليست ادلعوقات ىذه معاجلة إف
 يتطلب األمر فإف ذلك من أبعد بل األخرل، كادلؤسسات اإلعالـ مث كادلدرسة باألسرة تبدأ شاملة
 توجههم يف الباحثُت فإف كذلذا اجملتمع، على ادلهيمن التفكَت كأظلاط السائدة، الثقافة يف تغيَتا

 ادلتضمنة األطر إذل اإلشارة يف ؼلتلفوف ال بلداننا، يف ادلدين اجملتمع مأزؽ من اخلركج طرؽ إلغلاد
                                                           

 .18،جامعة ادللك سعود،الرياض،صالجهود التطوعية وسبل تفعيلهاصاحل بن زلمد الصغَت،   1
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 كاإلطار الثقايف كاإلطار كالقانوين السياسي اإلطار كىي ادلعيقة، كجوانبو اجلمعوم النشاط ألبعاد
ادلذكورة،  العوائق سلتلف إزالة يف ىو دكره ضعف إلشكالية حل أم كاالجتماعي كأف االقتصادم

 1.ادلدين اجملتمع كفعالية لنجاعة أساسية كشركط األطر ىذه كربسُت
 :السياسي اإلطار . أ
 الرمسية ادلؤسسات تنظر كيف دبعٌت ادلدين، كاجملتمع الدكلة بُت العالقة طبيعة يف أساسا يتمثل

 التعبَت كيتم. كميادينها أنشطتها دبختلف احلكومية غَت كللمنظمات للجمعيات احلكومة كأجهزة
 التعبَت كحرية التعددية تتيح اليت الدستورية ادلواد خالؿ من كنظريا نسبيا كلو اذلاـ اإلطار ىذا عن

 من للدؽلقراطية دلا الدؽلقراطي، الطابع السياسية احلياة على تضفي عاـ كبشكل كالنقد، كالتنظيم
 فعالية يف مهما دكرا السياسي اإلطار يلعب كما .كرأينا سبق كما ادلدين اجملتمع مع عضوية عالقة

 االعًتاؼ خالؿ من كاالستقاللية، الندية موضع الدكلة كبُت بينو العالقة ككضع ادلدين اجملتمع
 معاملة كجوب مع ، احلكم يف كمشاركة اقًتاح كقوة اجلمعوية باحلركة ادلسؤكلُت لدل كاالقتناع

 أخطائها، كتغطية للسلطة ادلواالة أساس على التمييز دكف ، دبساكاة، اجلمعوية التنظيمات صبيع
 اطلفاض سبب ىي ألهنا تنتهي أف غلب األمنية كمقاربتها الدكلة سلوكات فإف ىذا إذل إضافة

 أنواع من نوع التطوع بأف لالعتقاد البوليسي القمع من للخوؼ نظرا ادلتطوعُت، عدد كضعف
 كتفعيل ادلدين اجملتمع هنضة يف جوىرم السياسي كالنظاـ بالدكلة ادلنوط الدكر فإف كعليو .ادلعارضة

. كاخلارجية الداخلية الظركؼ تغيَت ظل يف ككاجباتو بوظائفو كقيامو دكره
 :القانوني اإلطار . ب

 كالسلطوية الوصاية إذل قريبة رقابية كأىداؼ فلسفة ذات العريب الوطن يف القوانُت تعترب
 التنمية لصاحل الطرفُت بُت تكامل لعالقات ترمي كتشاركيو تعاكنية فلسفة ذات ىي شلا أكثر

 أك تعدؿ أف كالدكلة ادلشرعُت من اجلمعيات معظم تطالب ذلذا كغَتىا، كاالجتماعية االقتصادية
 تسود اليت ادلعطيات كمع احلاصل الدؽلقراطي التحوؿ مع كتكييفها هبا، اخلاصة القوانُت تغَت

 القياـ قبل اإلدارة طرؼ من ادلسبق الًتخيص ىي تغيَت ادلطلوب ادلواد أك العناصر بُت كمن اجملتمع،
 اليت اجلمعيات حل إذل تقود اليت ادلواد توضيح ككذلك العاـ للصاحل عمل أك خَتم نشاط بأم
 القانوين ادلناخ إف .اإلدارم التعسف من حلمايتها كذلك الوطنية، بادلصلحة ضارة بأعماؿ تقـو

                                                           
 .88ص ،مرجع سابقعبد اهلل بوصنوبرة،    1
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 كيشجعها اخلارجي أك الداخلي سواء التمويل عملية كيسهل اجلمعيات حرية ػلًـت كالذم ادلالئم
 ادلدين اجملتمع لتطور الضماف ىو... ادلتابعات من اخلوؼ دكف ادلواطنُت تعبئة يف ادلشاركة على

. كالتنمية الدكلة تعًتض اليت كالنقائص للعجز تغطية من اجملتمع منو ينتظره دبا كالقياـ كتنظيماتو
 

: واالجتماعي الثقافي اإلطار. ج
 ادلدين اجملتمع ككجود كاجلمعوم التطوعي العمل فشل أك صلاح يف األعلية بالغ ركن ىو

 تربط اليت االجتماعية العالقات نوع كبالتارل السائدة كالعقلية التفكَت كظلط الثقايف فادلناخ نفسو،
 تغلب كىش تابع مدين رلتمع إذل أك كمؤثر، كمستقل قوم مدين رلتمع إذل تقود اجملتمع أعضاء

 كركح ادلدنية الثقافة إذل بصلة سبت ال اليت كالعشائرية، القبلية كالسلوكات التقليدية ادلمارسات عليو
 الزعامة كتقديس الدكلة على كاالتكاؿ اخلرافات تفشي جانب إذل االختالؼ كاحًتاـ التسامح
 يف األفراد لدل ادلبادرة كركح كالتطوع العمل قيمة كضعف كالنقدم، العلمي التفكَت كغياب الفردية
 بالسلوؾ اإلؽلاف تتضمن ادلدين اجملتمع كتطوير لتفعيل الالزمة ادلدنية كالثقافة.التقليدم اجملتمع

 كاإلعالـ االتصاؿ كمنظومة كادلدرسة األسرة قياـ يتطلب كىذا ادلؤسسي كالفكر التنظيمي
 الصاحل أجل من الذات على كاالعتماد التطوع كركح تتالءـ ثقافة لبلورة التوعوم بالدكر كادلساجد

 كاألفعاؿ ادلمارسات كيوجو ػلدد الذم الشامل الوعاء ىو كاالجتماعي الثقايف اإلطار إف.العاـ
 ألنو خاص، بشكل اجلمعويُت الفاعلُت سلوكات تنبع كمنو عاـ، بشكل ككل اجملتمع ألفراد
 فإنو ادلدين، اجملتمع سبيز اليت كادلقومات تتالءـ القيم ىذه كانت فإذا القيم، لكل ادلرجعي اإلطار
 دعم يف كاالجتماعي الثقايف اإلطار كلنجاح. كتأثَت فاعلية أكثر بشكل كلها بأدكاره سيقـو

 البيئة ففي هبا، بأس ال درجة يف كالسكن كالصحة التعليم مستول يكوف أف غلب ادلدين اجملتمع
 مرتبطة الظركؼ كىذه قوم، مدين رلتمع كجود توقع ؽلكن ال... كاألمراض األمية تسودىا اليت

. االقتصادم اإلطار كىو آخر بإطار
 :االقتصادي اإلطار. د

 ادلدين اجملتمع كتطور لنشأة أساسيا كداعما مساعدا عامل االقتصادم كالنمو التطور يعترب
 طبقة كىي أكركبا يف كالوسطى البورجوازية الطبقة من أفراد يد على كانت لو األكذل فاالنطالقة

 الفكرم الرقي من درجة ككذلك حسن، أك جيد كاجتماعي اقتصادم مستول لتحقيق كصلت
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 على إقباذلم زاد كلما ادلواطنُت معيشة كربسن االقتصادية التنمية زادت فكلما ذلذا.كالعلمي
 إذل يؤدم شلا. كدكره فعاليتو تزداد كبالتارل ادلدين اجملتمع هبا يهتم اليت العامة بالشؤكف االىتماـ

 السلمي التعايش يف كيزيد كاجلرؽلة العنف معدالت من كؼلفض كاجتماعي كثقايف سياسي نضج
 االقتصادم النمو متطلبات تسَت " غاركدم ركجيو يقوؿ الصدد ىذا كيف صحيح، كالعكس
 فأكثر أكثر األساسي الشرط تصبح اإلبداع على القدرة ألف كاحد، اذباه يف اإلنسانية كالتنمية

 1 ".كالتقٍت االقتصادم للنمو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .89 ،صمرجع سابق   عبد اهلل بوصنوبرة، 1



 العمل الجمعوي والعمل التطوعي                              الفصل الثاني

 

45 
 

 :خالصة
 التنمية خطط ضمن كإدراجو التطوعي بالعمل لالىتماـ ملحة أصبحت احلاجة أف القوؿ ؽلكن

 ذلك كيتم ادلستدامة، بالتنمية البيئة ربط خالؿ من البيئية كخاصة كالثقافية كاالقتصادية االجتماعية
 باإلنساف االىتماـ التطوعية، كبرارلها مشاريعها عرب رباكؿ اليت ادلدين اجملتمع منظمات عرب

 للدكر عامة،كنظرا بصفة اجملتمعية التنمية كربقيق البيئي، التوازف على احملافظة يف فاعل كطرؼ
 كربسيسهم األفراد توعية يف( منها البيئية خاصة اجلمعيات )اجلمعوية احلركة بو تقـو الذم الفعاؿ
جدا اإلحاطة بالدكر ادلنوط  ادلهم من فإنو معها، التعامل يف سلوكاهتم كتعديل البيئة، ضباية بضركرة

 إطار يف كذلك البيئي،-الثقايف احلقل يف العاملة تلك السيما بالعمل اجلمعوم كالقائمُت عليو 
كالثقافية  االجتماعية الظركؼ أف ىو سبق ما ثنايا من استنتاجو ؽلكن ما إف .اجلزائرم اجملتمع

 أف كما رلتمع، أم يف اجلمعوية احلركة تبلور مدل على كبَت تأثَت ذلا كالسياسية كاالقتصادية
 العمل بأعلية فاعليتها كعي دبدل يرتبط ادلختلفة اجملتمعية النشاطات يف ىذه األخَتة مشاركة

 .اجملتمع ككل تنمية يف التطوعي
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 : تمهيد
 ككذا البيئة، حبماية دلنظمة متخصصة ادلتحدة األمم إنشاء يف ظهر متناميا دكليا اىتماما البيئة ذبد"

 ك صناعيا ادلتقدمة البالد هتم ال فالبيئة احلكومية، كغَت كادلنظمات احلكومية اذليئات من العديد ظهور
 السلبية اآلثار ادلتقدمة نتيجة الدكؿ يف ظهر بالبيئة الوعي أف رغم الدكؿ باقي بل تكنولوجيا فقط،

 ك البيئة بُت الصراع إذل امتد مث كمن ادلاء، ك ك الًتبة كاجلو البيئية األنظمة على الصناعي للتقدـ
 لربح للبيئة إعادة االعتبار اجلزائر كرباكؿ التنمية، دبستقبل ك باحلياة بالبيئة، فإف اإلضرار لذلك التنمية

  .ادلعيشة كظركؼ السكاف صحة على االجتماعية، كاحملافظة ك االقتصادية التنمية رىانات
 يف ادلؤسساتية ادلبادرة كانت ك اجلزائر، يف الشعيب عن الوعي سّباقا كاف الرمسي البيئي الوعي كما أف

 أكثر ادلدين كاف اجملتمع حيث الغرب يف البيئة حركة ميز الذم خبالؼ الدكلة، الطليعة بقيادة
 أك زبلف مقابل يف مبكرا، البيئي كعيو عكس ما يف حركتو، تنظيما كأكثر البيئية، للمخاطر استشعارا

 البيئة كالثقافة الوعي البيئي، يف سوسيولوجية دراسة تستدعي قضية كىي الغربية، تواطؤ احلكومات
 ألخرل بيئة من زبتلف بشرية كظاىرة فاإلنساف شامل كمتحرؾ، اجتماعي لسياؽ مظاىر بوصفها

 البيئات تباين يؤدم إذل ما كىو العلمي، كالتفوؽ التحضر، درجة ك الساللة ك ك الكثافة العدد جلهة
 دلتصور ادلفسرة الثقافية ادلعاين تتضمن اليت ىي جبميع أبعادىا البشرية الظاىرة أف يعٍت البشرية كىذا

 .ضبايتها أساليب ك منها االستفادة أساليب البيئة كأعليتها ك
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:  البيئة والمفاىيم المتصلة بها .1
كال شك أف  البيئة تعٍت حالة االستقرار كالتوازف كقد اتفقت معاجم اللغة العربية على أف البيئة     

فقد جاء .كىي ادلكاف أك احمليط أك ادلنزؿ ادلستقر فيو كالذم يعيش فيو الكائن احلي  (بوأ)مشتقة من 
  1"ازبذت لك بيتا ،كقيل تبوأه أصلحو كىيأه ،كتبوأ،نزؿ كأقاـ:بوأتك بيتا :يف لساف العرب 

 (مثل احليوانات كالنباتات)الذم يعيش فيو اإلنساف كالكائنات األخرل  (احمليط)ادلكاف :ماىية البيئة
النجـو كالشمس )كيشتمل على الًتبة كادلاء كاذلواء كادلكونات اجلمادية،مثل اجلباؿ،كادلظاىر الكونية 

 . 2(كالقمر
 عاـ ستوكهودل يف البشرية للبيئة ادلتحدة األمم مؤسبر تعريف للبيئة، اذلامة التعاريف كمن

 حاجات إلشباع ما مكاف كيف ما كقت يف ادلتاحة رصيد ادلوارد ادلادية كاالجتماعية " : 1982
 اجتماعية نظم : مشيد طبيعية، طبيعي موارد:) جزأين البيئة من تتكوف كبالتارل ،"كتطلعاتو اإلنساف

 كاليت كغَت ادلتجددة ادلتجددة الطبيعية كنوعية ادلوارد كمية " : بأهنا البعض يعرفها كما .(كاقتصادية
  3.اجلوم كالغالؼ كاذلواء كادلاء األرض من تتكوف
كال يقف االىتماـ بالبيئة عند أعتاب األمم ادلتحدة فهناؾ معاىد كمؤسسات أخرل مهتمة هبذه      

. القضية مثل جلنة مؤسسات التنمية الدكلية لشؤكف البيئة 
 اليت ترمي إذل كضع إسًتاتيجية مستقبلية لبيئة اجليل اجلديد O.C.D.Eحبيث صلد جهود منظمة 

يف رلاؿ ما يسمى بالًتبية البيئية  (اليونيسكو)كجهود منظمة األمم ادلتحدة للًتبية كالعلـو كالثقافة 
  .4حملاربة اجلهل

  5.كأكحينا إذل موسى كأخيو أف بوءا لقومكما دبصر بيوتا"قاؿ تعالى:البيئة في القرآف الكريم
 : تعريف البيئة عند بعض العلماء .2

تعريف العدواف                                                                        .1.2
 أف مفهـو البيئة ىو ادلكاف أك احمليط الذم تعيش فيو الكائنات 1988أكضح العدكاف 

                                                           
. 3،ص 2006ادلكتب اجلامعي احلديث، البيئة والمجتمع، حسُت عبد احلميد أضبد رشواف ،    1
. 351،ص مرجع سابقزلمد اجلوىرم كآخركف،    2
 .96ص،مرجع سابق    شراؼ براىيمي، 3
. 84، ص مرجع سابقحسُت عبد احلميد أضبد رشواف،    4
. 87اآلية .سورة يونس     5
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احلية كالذم يتضمن دبعناه الواسع العوامل الطبيعية االجتماعية كالثقافية كاإلنسانية اليت 
 . تؤثر على األفراد كصباعات الكائنات احلية ،كربدد شكلها كعالقتها كبقاءىا

 ماجد راغب الحلو.تعريف د. 2.2
 إف بيئة اإلنساف الطبيعية ىي األرض إذ أهنا هبيئتها كموقعها كعناصرىا كدكراهنا ادلائلة حوؿ نفسها 

 كحوؿ الشمس ىي الوسط أك احمليط ادلهيأ كادلناسب حلياة اإلنساف الدنيا
 عماد محمد دياب. تعريف د3.2

يعرفها بأهنا الوسط الذم يشمل سلتلف اجلوانب اليت ربيط باإلنساف مع أحياء أك صباد،أم أهنا كل 
ما ىو خارج كياف اإلنساف بوضعو الفطرم كالطبيعي السليم فاذلواء يتنفسو كادلاء يشربو كما ذبود بو 

األرض لو يأكلو،أك ينتج من النبات كاحليواف من مأكل ك ملبس كشلا ينشأ منها ىو مسكن كمصنعو 
 .كطاقتو
 تعريف ـ طارؽ أسامة صالح . 4.2

ىي إصبارل األشياء اليت ربيط بنا كتؤثر على تواجد الكائنات احلية على سطح األرض متضمنة ادلاء 
كاذلواء كالًتبة كادلعادف كادلناخ كالكائنات نفسهم كما ؽلكن كضعها رلموعة من األنظمة ادلتشابكة مع 
بعضها البعض بدرجة التعقيد اليت تؤثر كربدد بقاءنا يف ىذا العادل الصغَت كاليت نتعامل معها بشكل 

 1". دكرم
 

 :الجزائر في مجاؿ البيئة طرؼ من عليها المصادؽ الدولية االتفاقيات أىم. 3
 ادلتحدة األمم اتفاقية مقدمتها يف ك ، اجلزائر عليها صادقت اليت الدكلية االتفاقيات أىم       
 تثبيت إذل هتدؼ ، مادة 26 من تتكوف اليت ك 1993 سنة ذلك ك ادلناخ تغيَت بشأف اإلطارية

 .اإلنساف جانب من خطَت تدخل دكف ػلوؿ مستول عند اجلوم الغالؼ يف الدفيئة تركيزات غازات
 ك األكزكف طبقة حوؿ 1992 أكتوبر 20 يـو اجلزائر عليو صادقت الذم مونًتياؿ بركتوكوؿ - 
 بإعانات استفادت كما الطبقة ىذه لتهديد ادلسببة ادلواد على تدرغليا بالقضاء دبقتضاه التزمت الذم
 .بكندا األطراؼ متعدد الصندكؽ من مالية

                                                           
. 47،ص مرجع سابق  بوربيع صباؿ، 1
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 على التوقيع بعد ( البيولوجي )البيئي التنوع اتفاقية على اجلزائر صادقت 1995 جويلية 06 يف- 
 حبماية قامت اإلطار ىذا يف ك ، 1992 يف جانَتك دم بريو عليها ادلصادقة إثر اإلتفاقية ىذه

  1.اإلصلاز طور يف ىي أخرل زلمية مناطق ىناؾ ك للبالد، الكلية ادلساحة من بادلئة22.41
 

 : البيئة أقساـ. 4
البيئة يشوبو  مفهـو أف لنا يتضح إليها، أشرنا ك ذكرناىا اليت التعاريف خالؿ من أنو نقوؿ أف ؽلكننا"

يف  يدخالف أساسياف عنصراف ىناؾ أف القوؿ ؽلكن ذلك مع ك التحديد كعدـ الغموض من شيء
 طبيعية ك بيئة إذل البيئة فتنقسم اإلنساف، صنعها اليت العناصر ك الطبيعية فهناؾ العناصر،البيئة تعريف

. اجتماعية بيئة
 أىم األخرل كتتمثل مع تتفاعل ك ترتبط أنظمة أك رلاالت أربعة على ربتوم :الطبيعية البيئة .1.4
 :يلي فيما األنظمة ىذه

 . األرض جوؼ ك العليا الطبقة يشمل ك : األرضي الغالؼ -1
 .الينابيع ك اجلوفية ادلياه ك ادلاحلة ك العذبة البحَتات ك البحار يشمل ك :المائي الغالؼ-2
النظاـ األفقي  علا رئيسيُت قسمُت إذل فيو اذلواء دكرة تنقسم الذم :الهوائي الغازي الغالؼ-3

 .كالسطحي
معها  يتعايش اليت نبات ك حيواف من احلية الكائنات كافة يشمل ك : الحيوي المجاؿ -4

 الالزمة العوامل البيولوجية ك الظركؼ غلد البعض بعضها مع األنظمة تلك تفاعل خالؿ من اإلنساف،
 كذلك الطبيعية البيئة تتميز ادلتعددة كما اإلنتاجية أنشطتو استمرارية على احلفاظ كذلك ك حلياتو

 على تنعكس بتكاليف لكن ك التحكم فيها لإلنساف ؽلكن ك ادلتعددة أنظمتها ك ادلختلفة بتفاعالهتا
 يتدخل احلاالت من كثَت يف إال أنو اهلل صنع من ثابتة نواميس كفق تسَت أهنا من بالرغم طبيعتها، ك

 مادم اآلخر البعض ك بعضها طبيعي بعوامل زلدكدا تدخال يكوف مث من ، ك النظم ىذه يف اإلنساف
 خالؿ من لكن ك يف الشمس يتحكم أف مثال ال يستطيع فاإلنساف ، فقط زللي مستول على ك

 يف ػلدث ىذا فإف الصلبة،ك بالطبع اجلزيئات ك العالقة باألتربة اجلو يلوث أف ادلمكن من أنشطتو
 يعنيو اصطالح التأثَت احمللي  ما كىذا األرض بقية تتأثر ال ك ، األرضية الكرة سطح من ما منطقة

                                                           
1    http//:beytna.files.wordpress.com 
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 ك العوامل االقتصادية بينها من عوامل عدة على االجتماعية البيئة تشتمل :االجتماعية البيئة .2.4
البيئة  عن ؽلكن التحدث ادلادية، كال غَت ك منها ادلادية الثقافية العوامل ك االجتماعية ك السياسية

 توزيع يف اليت ربدث التغَتات تلك باعتبارىا ، اإلنسانية اإليكولوجيا إذل التطرؽ دكف االجتماعية
 ادلناطق السيطرة على يف جهود من يبذلو ما ك اإلنساف نشاطات كفق تتعدؿ فهي النظم ك السكاف

 مشًتكاف شيئاف كاالجتماعية الطبيعية فالبيئة ىذا غَتىا كعلى ك الغابات أراضي ك ادلائية ك الصحراكية
 الطبيعية البيئة يف تؤثر االجتماعية البيئة كانت كإف عن األخرل، أحداعلا فصل ؽلكن ال كمتفاعالف

 "سبنسر ىربرت "يشَت الصدد ىذا كيف كادلقتضيات، حسب الظركؼ معها كتتفاعل تتكيف كذبعلها
 حياة يف مث كمن األفراد حياة يف فعاؿ تأثَت لو كغَتعلا كموقع مناخ كالطبيعي من اجلغرايف احمليط أف إذل

 الطبيعية الظواىر كأف اجملتمع، يكونوف الذين األفراد لنشاط نتيجة ىي اليت زبلفها كالظواىر اجلماعة،
 األخرل يف تؤثر منهما كال األخرل عن إحداعلا فصل ؽلكن كال مع بعضها متفاعلة كاالجتماعية

 1"باحلياة خاص إغلاد أسلوب يف معها كتشًتؾ
الثقافة البيئية تعريف .5

من ادلصطلحات احلديثة اليت برزت من خالؿ االىتماـ  يعترب مصطلح الثقافة البيئية": 
بقضايا البيئة، كالًتبية، كالثقافة، كاليت تعمل على نشر الوعي البيئي أك التحسيس بقضايا البيئة 

كمدخل أساسي إلدراؾ سلاطر التلوث، ككذا لتغيَت السلوكيات كالذىنيات لالىتماـ أكثر هبذه 
كيف ىذا اإلطار يعترب الباحث السيد عبد الفتاح عفيفي بأف قضية الوعي البيئي ترتبط أشد .القضية

الوعي جزء من الثقافة  االرتباط بالثقافة دبفهومها الواسع عند علماء األنًتبولوجيا، بوصف ىذا 
 .السائدة اليت تعمل كموجو عاـ لسلوؾ اإلنساف

  
 بكل ادلقصود كالتدخل كاإلدراؾ كالفهم بادلعرفة ادلتنامي اإلحساس ذلك انو " البيئي بالوعي كيقصد

 العديد خالؿ من إال ىذا يتأتى كال هتامكونا أك أنواعها اختالؼ على بيئات من باإلنساف ػليط ما
 حياتو يف اإلنساف ؽلارسها عقلية عملية كىو اإلنساف كتربية كتوعية توجيو عن ادلسؤكلة ادلؤسسات من

 كبذؿ اغلابيا تعامال التعامل كتستهدؼ, لإلنساف كاالجتماعية الشخصية اجلوانب فيها تتفاعل اليومية

                                                           
 2007/2008،ماجستَت علم االجتماع احلضرم،جامعة منتورم قسنطينة ،للسنة اجلامعيةتلوث البيئة والتنمية بمدينة بسكرة   بوزغاية باية ، 1
 .49ص
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. كمقاكمة , ربسينها ضلو الكاملة بادلسؤكلية كاإلحساس , البيئية ادلشكالت حل يف كادلشاركة اجلهود
 . 1"كسالمتها أمنها يهدد أف شانو من ما كل

كما أف للفرد كما يفعلو يف زليطو ادلباشر الصغَت تصل آثاره :علـو البيئة ما بُت الفرد ك اجملتمع الدكرل
كنتائجو ضبيدة كانت أك ضارة إذل مستول العادل كلو لكن مايفعلو الفرد أك ؽلتنع عن اإلتياف بو ،ىو 

ىم صانعوا (...األسرة،صبعيات احلي)بدكره حصاد فكره أم تعليمو كثقافتو كقيمو ادلكتسبة كالًتبويوف
 2 ىذا الفكر كىذه القيم كعلى ىذا األساس تبدأ احلرب يف عقوؿ الناس للحرص على سالمة البيئة

االتجاىات النظرية في تفسير العالقة بين البيئة والمجتمع  .6
كاختلفت اآلراء كظهرت . استحوذت زلاكلة تفسَت العالقة بُت البيئة كاجملتمع على اىتماـ العلماء"

مدارس كاجتهادات فكرية اختلفت كجهات نظرىا ىي األخرل نورد ىنا أراء بعض ادلفكرين 
. كاالذباىات ادلفسرة للعالقة

 : المدرسة الحتمية.  1.6     
كيطلق عليها كذلك ادلدرسة البيئية فتعطي الطبيعة اجملاؿ األكرب للعالقة،كتعترب اإلنساف كائن سليب   

ذباه قول الطبيعة،كيقـو الفكر احلتمي على مفهـو أساسي ىو أف اإلنساف يتواجد يف بيئة تؤثر فيو 
تأثَتا أكيدا كتؤكد ادلدرسة البيئية على أف ادلنظومة البيئية ىي العامل الوحيد يف نشأة كتشكيل الثقافة 

 كالنظم االجتماعية كاليت بدكرىا تنشأ كفقا للًتبية الفيزيقية 
 

كمن ركاد ىذه ادلدرسة القدامى ىيبوقراط كأرسطو فقد ربطا بُت ادلناخ كطبائع الشعوب كعاداهتم 
كظهر االذباه احلتمي يف مقدمة ابن خلدكف فقد بُت آثار اختالؼ البيئات يف حياة سكاهنا ،ككصف 

كيعيشوف على .ابن خلدكف أىل الشماؿ بأهنم يف تأخر حضارم كتدىور يف البناء االجتماعي القبلي 
أما رلتمعات البحر ادلتوسط فيتسموف باجلرأة كالشجاعة كادلعرفة كالواقع :الصيد كالرعي كالزراعة البدائية

أف ما قررتو ادلدرسة احلتمية قد ينطبق بشكل كبَت على سلتلف أشكاؿ احلياة النباتية كاحليوانية،كلكنو 
 . 3 أقل انطباقا على احلياة اإلنسانية

                                                           
 .41،صمرجع سابقعلماكم أضبد، /عزاكم أعمر     1
 

. 33،ص 2002،عادل ادلعرفة،اجمللس للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت،البيئة وقضايا التنمية والتصنيع   أسامة اخلورل، 2
 .89 ،ص ابقمرجع سحسُت عبد احلميد أضبد رشواف ،    3
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 العالقة كىي البيئة كاإلنساف بُت ادلتجددة العالقة طبيعة تعكس االستنتاجات تلك أف كرغم "
 حتمية عالقة تعد دل أهنا بينت فقد كاالجتماعي كالتغَت الثقايف التكنولوجي التقدـ بعوامل تتأثر اليت

 كما تغيَت من على البيئة ػلصل فما دائم، ذبدد يف كاإلنساف البيئة: طرفيها كأف يف خط عمودم،
 إخفاقات، كبال موفقة احلاالت كل يف ليست جدلية دائمة، مراكحة ؽلثالف تقدـ من اإلنساف يلحق
 كيف مباشرة، مباشرة كغَت بأشكاؿ الفشل كيالت كػلصد النجاح نتائج غلٍت من اإلنساف ىو كيبقى
 يف لرصدىا ادلستمرة ادلتابعة تقتضي العالقة لطبيعة تلك السوسيولوجية الدراسة فإف األحواؿ صبيع

 . 1"الدينامية ادلتحركة صورهتا
:  المدرسة اإلمكانية.  2.6     

كتتلخص فلسفتها يف أف اإلنساف ليس رلرد سللوؽ سليب غَت مفكر بل ىو قوة فعالة كمفكرة كذا 
خاصية دينامية قادرة على التغيَت ،تؤمن ىذه ادلدرسة حبرية اإلنساف يف االختيار ما يتالءـ مع قدراتو  
كأىدافو كطموحاتو كتقاليده فما من بيئة دل سبتد ذلا يد اإلنساف بالتعديل كعلى ىذا ال يوجد حتمية 

مطلقة كصارمة بل ىناؾ إمكانية مرنة 
كتذىب ادلدرسة اإلمكانية إذل أف التأثَت ادلركزم دلكونات البيئة ىو الذم يقرر مصَتىا فتتشكل البيئة 

كتًتقى هبا الكائنات احلية كاجملتمعات اإلنسانية كالواقع أف ىذه ادلدرسة قد غالت بعض الشيء يف 
كوف اإلنساف ىو ادلسيطر على البيئة كعلى ربديد ظلط استهالكو يف حُت أنو يبقى عاجزا عن 

.   مواجهة بعض ادلشكالت البيئية 
 :المدرسة التوافقية أو االحتمالية. 3.6

حاكلت ىذه األخَتة التوفيق بُت ادلدرستُت كىي تؤمن بأف االحتماالت قائمة يف بعض البيئات لكي 
يتعاظم اجلانب الطبيعي يف مواجهة سلبيات اإلنساف ،يف مقابل تعاظم دكر اإلنساف يف مواجهة 

ربديات البيئة كمعوقاتو كمن مث فهي مدرسة كاقعية ألهنا تصور كاقع العالقة بُت الطرفُت فهي موجودة 
 .فعال دكف سبيز أك تعصب لطرؼ على حساب اآلخر

كمن مث يركف أف احلتمية قائمة يف بعض البيئات كاإلمكانية قائمة يف بيئات أخرل فإذا ما اقًتنت بيئة 
صعبة مع إنساف متخلف تسود احلتمية كإذا ما اقًتنت بيئة سهلة مع إنساف متطور تسود كال شك 

 .اإلمكانية
                                                           

. 30،ص 1،2014اجلزائر،ط-بسكرة دار علي بن زيد للطباعة كالنشر، ،نحو مقاربةسوسيولوجية للبيئة في الجزائر الطاىر ابراىيمي،    1
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:  مدرسة التفاعل.4.6
ترل ىذه ادلدرسة أف ىناؾ تأثَت متبادؿ بُت البيئة كمكوناهتا ،كتعد ىذه ادلدرسة أقرب إذل الواقعية 

كادلوضوعية،فقد أكدت على كجود عالقة تفاعلية بينهما  
فالواقع يشَت إذل أف إشباع احتياجات اإلنساف تتم عن طريق ربويل بعض عناصر ادلنظومة البيئية إذل 

كاإلنساف ػلاكؿ جاىدا اكتشاؼ اجلديد دلعاجلة .مصادر ثركة تزيد من درجة إشباعو الحتياجاتو
 . 1."العناصر ادلتوفرة يف ىذا احمليط بتقنيات جديدة الستخدامها

 
: و أىدافهامؤشرات الثقافة البيئية  .7

هتدؼ الثقافة البيئية إذل فهم كتعلم الوعي كادلعرفة البيئية األساسية هبدؼ تنمية السلوؾ البيئي 
ادلنظم منذ الصغر كالذم ىو دبثابة الشرط األساسي كي يستطيع كل إنساف كمنذ الطفولة أف يؤدم 

دكره بشكل فعاؿ يف ضباية البيئة بالتارل ادلساعلة يف احلفاظ على صحتو من خالؿ زلافظتو على بيئتو 
احمللية كالبيئة العامة اليت تشمل كل األرض كدبا فيها من كائنات حية كموارد كىنا تكمن أعلية الثقافة 
البيئية كالسعي الدؤكب لتطويرىا بغية نشرىا كإنضاجها لتتحوؿ إذل ثقافة ثابتة ،كقادرة على أف تأخذ 

كرىا يف حياتنا اليومية من بيتو أكال مث من خالؿ مدرستو  د
: مؤشرات الثقافة البيئية 

 
كذلك من خالؿ تنمية كعي أفراد احلي : مستوى الوعي بالقضايا و المشكالت البيئية. 1.7

الواحد دبدل تأثَت األنشطة اإلنسانية مهما كانت صغَتة على البيئة  
مثل النفايات ادلنزلية كادلخلفات )ككذلك دبدل تأثَت السلوؾ الفردم لإلنساف على االتزاف البيئي 

  (التدخُت ك قطع األشجار ...اإلسراؼ يف ادلاء 
 اجلهود الفردية على نطاؽ احلي الواحد مع اجلهود احمللية حلل ادلشكالت البيئية كادلشاركة  أعلية تضافر

 .يف األنشطة التطوعية 
 

                                                           
. 94-92،ص ص مرجع سابقحسُت عبد احلميد أضبد رشواف ،    1
 



 الثقػػافػػػة البػػيئػػػيػػػة والوسػػػػػط الحضػػػػػػػػػػػػػػري                     الفصل الثالث

 

55 
 

مستوى المعرفة البيئية بالقضايا والمشكالت البيئية  . 2.7
على ادلدارس بكافة مستوياهتا أف تتضمن مناىجها التعليمية بادلعرفة البيئية دلساعدة التالميذ 

: كالطالب على اكتساب اخلربات ادلتعلقة بالبيئية من خالؿ
ربط ادلعلومات اليت ربصل عليها التلميذ من رلاالت ادلعرفة ادلختلفة دبجاؿ دراسة ادلشكالت البيئية 

للتعرؼ على اخللفية التارؼلية اليت تقف كراء ادلشكالت البيئية الراىنة  
فهم نتائج االستعماؿ السيء للموارد الطبيعية كتأثَته على استنزاؼ ىذه ادلوارد كنفاذىا  

:  مؤشر المشاركة الفعلية في األنشطة البيئيةمستوى أو .3.7
إتاحة الفرصة للفاعلُت االجتماعيُت للمشاركة يف األنشطة كادلشاريع كاحلمالت البيئية الوطنية 

 .كاإلقليمية كالعادلية 
. تنظيم أنشطة كضباية البيئة كصيانة كتنمية مواردىا سواء على ادلستول الفردم أك اجلماعي

 :البيئية الثقافة أىداؼ .8
 : التالية الرئيسية بالنقاط حصرىا ؽلكن اجلوىرية األىداؼ إف

 يؤخذ أف ادلفركض من أخالقي ككاجب التزاـ ىي اإلنساف كحياة الصحة كحفظ ضباية إف 
  .كالدكلة سبعجملتا قبل من عمل بأم القياـ عند االعتبار بعُت

 يف اإليكولوجية األنظمة ككافة كاحليواين كالنبايت الطبيعي للنظاـ ادلستدمي كالتطوير احلماية إف 
 العاـ الطبيعي ادلنظر استقرار اجل من رئيسية مساعلة إال ىو ما كماىيتها كصباذلا تنوعها

 .الشامل احليوم حلماية التنوع ككذالك
 البيئي النظاـ من رئيسي كجزء تعترب كاليت كادلناخ كاذلواء كادلاء كالًتبة الطبيعية ادلصادر ضباية 

 االستثمار كدلتطلبات كالنبات كاحليواف لإلنساف كادلعيشة للتواجد كأساس نفسو الوقت كيف
 .اإلنساين للمجتمع ادلتنوع

. كاجملتمع للفرد كاقتصادية كثقافية حضارية كقيم احلضارم كالًتاث ادلعنوية ادلوارد كحفظ ضباية 
 دؼبو كأيضا مستقبلية أجياؿ خلدمة كذلك حرة فضاءات كتوسيع كترسيخ حفظ على العمل  

 .الطبيعية كاألماكن كاحليوم. البيئي التنوع على احلفاظ
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تقع  موجو كقائي احتياطي عمل ىو أعاله، ادلذكورة األىداؼ حسب ادلوجهة البيئة ضباية إف 
 ادلدنية اجلمعيات كافة مع الفعاؿ بالتعاكف كذلك عاتق الدكلة على األكذل بالدرجة مسؤكليتو

 :التالية البيئية الرئيسية النقاط معاجلة دؼبو
 القائمة البيئية األضرار معاجلة أك  إزالة . 
 الراىنة البيئية كاألخطار ادلشاكل من التقليل أك  ذبنب . 
 1.تداركها ادلمكن من يكوف قد كاليت ادلستقبلية البيئية ادلشاكل من االحتياطية  الوقاية  
 

 البيئية والتربية الثقافة نشر في ودورىا الجمعوية المشاركة .9
 البيئية التربية في الحكومية غير المنظمات مساىمة
 كالتنظيمات التكنولوجيات أف ،1972 لسنة استوكهودل مؤسبر أقرىا اليت التوصيات أبرز من"

 نتيجة فعالية، ذات بيئية سياسة إلرساء أىدافها ربقيق سبيل يف تعجز أف ؽلكن صبيعها التشريعات ك
 من استمرار ك فاعلية أكثر أسلوب عن البحث من البد كاف ىنا من ك البيئي، الوعي الفتقارىا
 يف ذبسد ما ىذا ك.البيئة صيانة ك للموارد اإلنساف استغالؿ تنظيم يف ينجح ك التشريعات ك القوانُت
 على قادرين األفراد جعل أم بيئتهم، مع متوافقُت ليكونوا األفراد إعداد هبا يقصد اليت البيئية الًتبية
 .البيئة ضباية يف البيئية الًتبية بدكر 1972 ستوكهودل مؤسبر اعًتاؼ بعد ك البيئة، نظم فهم

 يف انعقدت اليت الندكات ك ادلؤسبرات يف ذلك سبثل ك البيئية، بالًتبية عارمة اىتماـ موجة برزت
 العاصمة يف عقدت اليت الدكلية الندكة عن سبخض الذم بلغراد ميثاؽ كاف ك العادل، مناطق سلتلف

 تاله مث البيئية، الًتبية رلاؿ يف العمل أسس حدد شامل إطار دبثابة 1975 أكتوبر يف اليوغسالفية
  يف عقد الذم الدكرل ادلؤسبر ك 1976 عاـ نوفمرب يف بالكويت عقدت اليت البيئية للًتبية العربية الندكة

 كسائل ك البيئية الًتبية تنمية إذل سعى دكرل لقاء أخر يعد الذم 1977 أكتوبر يف السوفياتية تبليسي
 2 "نشرىا

 الًتبية من أساسيُت ظلطُت 1988 العاـ سابقا السوفيايت باإلرباد ادلنعقد تبليس مؤسبر حددكقد "
 :كعلا البيئية

                                                           
–  ،جامعة قاصدم مرباح سلوؾ المؤسسة االقتصادية في ظل رىانات التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية:  ادلؤسبر العلمي الدكرل األكؿ حوؿ1

  .2012 نوفمرب 21 ك20كرقلة، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت يومي 
. 67ص ، مرجع سابقكايف حاجة،     2
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  :النظامية البيئية التربية - أ
  :ىي ك أربعة رئيسية مؤسسات خالؿ من تتم النظامية البيئية الًتبية برامج إف

  اجملتمع، مؤسسات كليات ك اجلامعات، ك العاـ، التعليم ادلدارس، مؤسسات ك األطفاؿ رياض
 ضخامة بسبب النظامي التعليم يف الفقرم العمود سبثل اجلامعات ك ادلدارس أف على التعليم العارل،

  .ادلتوسط التعليم مؤسسات ك األطفاؿ برياض قياسا الزمنية فًتهتا طوؿ صبهورىا،ك
 الًتبوية الربامج ضمن إدراجها ك الًتبوم التخطيط بعملية البيئية الًتبية نربط أف ك لنا البد كاف كمنو
 ربقق غلعلها ادلناىج ىذه يف البيئية الًتبية إعلاؿ فإف منو ك اجلامعة، أك ادلدرسة، أك الركضة، سبس اليت

 1.رمسي الغَت النظاـ يسودىا اليت البدائية الًتبية نسق

 :النظامية غير البيئية التربية -ب
 كاألسر، كافة اجملتمع مؤسسات خالؿ من تتم النظامي غَت التعليم إف الًتبية البيئية غَت النظامية أك

 اإلعالـ،ك ككسائل العبادة، دكر ك ادلعارض، ك ادلتاحف، ك اذليئات، ك اجلمعيات، ك النوادم، ك
 اإلعالـ ككسائل العبادة دكر ك األسرة فإف  تأثَتىا نظرا لشدة ك غَتىا، ك احلكومية، الغَت ادلنظمات

 ىذه أبرز لدكر توضيح يلي فيما ك النظامي، غَت البيئي التعليم دلؤسسات الفقرم العمود تشكل
 ك للمشاركة مواتية جديدة مواقف األفراد نفوس يف غرس على ،فهي تعمل البيئة ضباية يف ادلؤسسات

ذلا  ك شؤكهنا، تدبَت ك ضبايتها ك البيئة إدارة رلاؿ يف مسؤكؿ سلوؾ إغلاد على اجلماعي التعاكف
 ك هبم، ، احمليط الوسط اذباه مسؤكلياهتم فهم على قادرين مواطنُت جهة من تنشئ أف األكؿ  أىدؼ

 االيكولوجية النظم شىت من انطالقا السكاف فئات سلتلف كعي زيادة على أخرل جهة من تعمل أف
 2. فيها يعيشوف اليت الثقافية االجتماعية البيئات ك

 :تتضح ىذه العالقة من خالؿ  :عالقة الثقافة البيئية بالتربية البيئية
عملية الًتبية البيئية مستمرة طواؿ احلياة يف كافة مراحل الدراسة كخارجها  

أف تدرس البيئة ككل دبا فيها من ادلكونات كادلوارد اليت صنعها اإلنساف 

                                                           
 .126 ،صبقامرجع س   كسَتة أمينة، 1
 .149،صادلرجع نفسو    2
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أف تكوف الًتبية البيئية أكثر اقًتابا من ادلنظور العلمي يف صوف البيئية كادلساعلة إنعاشها بأعماؿ 
تطبيقية داخل ادلؤسسة التعليمية كخارجها كادلساعلة يف عملية التشجَت كالعناية باألشجار كالغابات 

كاحلدائق كعمليات التنظيف للشواطئ كادلساحات اخلضراء   
:  تعاريف حوؿ المدينة  .10

الشك أننا عندما نسعى إذل تعريف مصطلح ادلدينة نواجو العديد من ادلشاكل برغم البساطة البادية "
على ادلصطلح،كذلك الف التمييز بُت ادلدينة كالتجمعات السكانية األخرل سواء يف القرل أك يف 

ادلراكز شبو احلضرية أك يف مراكز ادلدف من األمور اليت شغلت عددا كبَتا من العلماء كخاصة علماء 
  1"االجتماع كاجلغرافية ،كرغم كل ذلك دل يوفقوا يف إغلاد تعريف موحد كمرضي للمدينة 

 :المدينة .1.10
ىي عبارة عن نسق اجتماعي مغلق نسبيا يتضمن أبعاد ايكولوجية كتارؼلية كجغرافية كقانونية "

كإدارية كسياسية كاقتصادية كىندسية كمعمارية متميزة كينطوم على درجة أكرب من التنظيم 
. االجتماعي كدرجة أكثر كثافة من االتصاالت الداخلية كاخلارجية 

كما يعترب سوركُت كزيرماف من أكثر من حاكلوا تعريف ادلدينة كضوحا ألهنم صبعوا شبانية خصائص 
ؼلتلف هبا اجملتمع احلضرم عن اجملتمع الريفي كىي ادلهنة،البيئة،حجم اجملتمع احمللي،كثافة 

  2".اخل...السكاف،ذبانس كال ذبانس السكاف،التنقل كاحلراؾ االجتماعي 
 ادلدينة بأهنا ادلركز الذم تنتشر فيو تأثَتات احلياة احلضرية اذل أقصى جهات worthكعرؼ كيرث 

  3.من االرض،كمنها أيضا ينفذ القانوف الذم يطبق على صبيع الناس
 الضوء ألقى حيث ، تارؼليا ادلدينة بدراسة " شلفورد لويس " اىتم"":مراحل نمو المدينة. 2.10

  :التالية بادلراحل سبر ادلدينة أف إذل توصل كقد ، حجمها ككرب ظلوىا على
:                                                                         مرحلة النشأة.1.2.10

احلياة  كاستقرار ، البعض بعضها إذل القرل بعض بانضماـ كتتميز ، قيامها فجر يف ادلدينة هبا كيقصد

                                                           
. 34،صمرجع سابقفادية عمر اجلوالين ،    1
 .68 ص مرجع سابقعلي ليلو،    2
 .7،ص2002،ادلكتب العريب احلديث،اإلسكندرية،دراسة في علم االجتماع الحضري-مشكالت المدينةحسُت عبد احلميد أضبد رشواف،    3
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 ، احليواف كاستئناس ، الزراعة اكتشاؼ بعد ادلرحلة ىذه يف ادلدينة قامت كقد ، ما حد إذل االجتماعية
 .للمعادف اإلنساف كاكتشاؼ ، البسيطة اليدكية كاحلرفية الصناعات كقياـ ، الطيور كتربية

 :مرحلة المدينة. 2.2.10
 ، ادلتبادلة األسواؽ كتتسع التجارة فيها كتنتعش ، كالتشريع كاإلدارم االجتماعي التنظيم بوضوح كسبتاز
 كاتساع الفئات سلتلف بُت الطبقي بالتمييز كتتسم ، كاالختصاصات كالوظائف األعماؿ كتتنوع
 كقياـ ، كالرياضيات بالفلك كاالىتماـ ، النظرية كمبادئ العلـو الفلسفات كظهور ، الفراغ أكقات

 .ادلناظرات حلقات كعقد ادلدارس كنشأة كالفنوف ادلؤسسات
 

 :مرحلة المدينة الكبيرة. 3.2.10
 شبكة بالريف كتربطها ، السهلة الطرؽ فيها كيتوفر لسكاف عدد فيها كيتكاثف ، األـ بادلدينة كتعرؼ

 كالتجارة خاصة دبيزات كتنفرد ، سكاهنا مطالب بتحقيق فيها احلكومة السريعة كهتتم ادلواصالت من
 عاصمة إذل ادلدف ىذه بعض تصل كقد ادلهن كالتخصص، كتعدد الوظائف كتنوع ، الصناعة أك

 النشاط مظاىر كل فيها ، كتًتكز احمللية اإلدارة أك للحكومة الرئيسي ادلركز كتصبح ٠ دكلة أك منطقة
 . (األـ ادلدينة ) حبق تصبح حبيث كالسياسي ، كاالقتصادم ، االجتماعي
 :مرحلة المدينة العظمى. 4.2.10

 للبناء أراضي إذل الريفية ادلناطق ربولت فلقد . عشر التاسع القرف يف العظمى ادلدف انبثاؽ يف كتتمثل
 يف الفردية كتأخذ العمل كتقسيم كالتخصص اآلرل التنظيم ادلدف ىذه يف ،كيظهر متتابعة موجات يف

 بسبب كالشقاؽ االضلالؿ ظهور كيبدأ ، احلكم اإلدارة كأجهزة يف البَتكقراطية النظم كتنتشر ، الظهور
 .كالعماؿ األعماؿ أصحاب كيتصارع الرأمسالية ربكم

 
 :مرحلة المدينة التيرانوبوليس. 5.2.10

( كالنفقات ، كالضرائب ادليزانية ) مسائل تعترب فيها ، للمدينة االقتصادية السيطرة درجات أعلى كسبثل
 كرب عن الناصبة كالسلوكية ، كالفيزيقية اإلدارية ادلشكالت تبدك كما ، ادلسيطرة الوسائل أىم من
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 إذل أخرل مرة لالرتداد سكانو جانب من النطاؽ حركة كاسعة النموذج ىذا سيشهد مث كمن ، احلجم
 . 1"غَت ادلرغوبة العيش ظركؼ من ىركبا كاألطراؼ الضواحي مناطق إذل أك الريف

 :التحضر مفهوـ .11
 االنتقاؿ فهو كالتحديات التغَتات ىذه ضمن ظهرت اليت احلديثة ادلفاىيم من التحضر مفهـو يعد
 كالقيم بالنظم تتكيف أف اجلماعة أك الفرد على يتعُت حيث احلضرية، احلياة إذل الريفية احلياة من

 يف ادلدينة عن ؼلتلف فالريف .اجلديدة باألكضاع التكيف لضركرة تبعا كذلك  ادلدينة يف السائدة
 القيم، فنظاـ .احلياة كظلط أسلوب كيف االجتماعي التنظيم يف اختالؼ إذل يؤدم شلا كثَتة نواحي

 ىو اجلماعة، كحدة لتقوم اجلماعية العالقات أساس ىو التماسك التعاكف، التقاليد، األعراؼ،
 اقتصادم اجتماعي، تنظيم مركز ىو حيث من فتختلف ادلدينة يف احلياة أما الريفية، احلياة أساس
 بتعقدىا ادلدينة سبتاز كبذلك،الريف من أكثر رمسي اجتماعي ضبط لوسائل ؼلضع كأنو خاص كثقايف

 كبعادات بادلصلحة ؽلتاز فيها احلياة أسلوب أف كما معينة اجتماعية إنسانية عالقات يف كاختصاصها
  2.معينة حضرية سلوكات ك كطبائع
 يغلب عليها التنوع يف النشاط كادلهن ،فهناؾ النشاط الصناعي :"تعريف البيئة الحضرية

  3"كالنشاط التجارم،كادلهن ادلتنوعة كتتسم طبيعة العالقات بسيادة الركح الفردية
 تعريف آخر :

ىي ادلناطق اليت تتوفر على ادلرافق كاتساع العمراف كزيادة نسبة التعليم كمزاكلة األنشطة االقتصادية غَت 
كما تعرؼ البيئة احلضرية بأهنا بيئة مصطنعة أكجدهتا قدرة اإلنساف على استحداث األدكات  الزراعية

  4.كاستخدامها يف رلاالت تفاعلو مع البيئة الطبيعية
 متميز كأسلوب ظليزىا اليت احلضرية عناصر النتقاء يسعى أف البد للمدينة السوسيولوجي التعريف إف

 دائم مكاف أهنا على السوسيولوجية لألغراض ادلدينة تعريف ؽلكن لذلك .لإلنساف اجلمعية للحياة
  5.متجانسُت  غَت أفراد يسكنو كالكثافة، بالكرب نسبيا يتميز لإلقامة

                                                           
  .23، مكتبة صدل احلركؼ بالسويدم،جامعة ادللك فيصل،صمحاضرات في علم االجتماع الحضري حساـ صاحل،    1
 .13،ص2014،سبتمرب 16،عمجلة العلـو اإلنسانية،"األسرة اجلزائرية ظلوذجا-الوسط احلضرم كتأثَته على الًتبية األسرية"سهاـ جبايلي،   2
. 354 ،ص مرجع سابقمد زلمود اجلوىرم كآخركف،مح    3
. 66 ص  ،مرجع سابقعلي ليلو،    4
ع  الوادم، ، جامعةاالجتماعية والبحوث الدراسات مجلة، "سوسيولوجية مقاربة - كالصحة احلضرية البيئة تلوث"بوترعة،  بالؿ/بوبيش فريد .  5
 .108 ،ص2013،ديسمرب03
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 :تعريف التجمعات الحضرية الجديدة. 1.11
 قبل من عليها متعارؼ كثَتة صعوبات صلد فإننا اجلديدة احلضرية التجمعات تعريف ضلاكؿ عندما"

 فحسب، اجلديدة احلضرية التجمعات مفهـو على مقتصرة الصعوبات ىذه كليست اإلجتماع، علماء
 ادلنظور للزكايا تبعا كذلك عليها، اإلتفاؽ مت اليت السوسيولوجية ادلفهومات من فقط القليل إف بل

 :يلي ما ادلفهومات ىذه كمن منها،
 خالؿ تعريفها من اجلديدة احلضرية التجمعات تعريف إذل مصطفى أضبد مرمي الدكتورة تذىب

 ك اإلجتماعية النظم بناء حيث من القدمي اجملتمع مقومات لو رلتمع ىو:والذي اجلديد للمجتمع
 أىداؼ لتحقيق سلططة سياسية إرادة خالؿ من أنشئ لبقائو، الالزمة السياسية ك اإلقتصادية
 كيذىب القدمي، اجملتمع طرحها اليت ادلشاكل على للتغلب كذلك األكؿ، احملل يف كإجتماعية إقتصادية
 أصلزت مدينة كوهنا أساس على اجلديدة ادلدينة تعريف من إنطالقا تعريفها إذل الفرنسية اللغة قاموس
 الوظائف إطار يف التنمية بتوجيو ذاتو الوقت يف كتسمح النمو، من احلد ألجل أخرل، من بالقرب

 للمدف تعريفو من إنطالقا كذلك تعريفها إذل اجلزائرم ادلشرع يذىب كما ، كاإلسكانية االقتصادية
 أك نواة إذل يستند أك خاؿ موقع يف ينشأ حضرم طابع ذم بشرم ذبمع كل ىي بإعتبارىا اجلديدة

 إمكانيات من يوفر دبا كبشرم كإقتصادم إجتماعي توازف مركز تشكل كىي موجودة سكنية نول عدة
 علم كيف سكنية ذبمعات بإعتبارىا اجلديدة احلضرية التجمعات كتعرؼ. كالتجهيز كاإلسكاف التشغيل

 الناحية من قبل من موجود مركز حوؿ السكنية التجمعات تنشأ كاجلغرافيا احلضرم اإلجتماع
  1.كاإلمتدد بالتوسع ظركفو كتسمح التارؼلية،
   :أبعادىا و وظائفها. 2.11

 يف ادلتمركزة اإلقتصادية األنشطة جذب األكؿ ادلقاـ يف تستهدؼ اجلديدة ادلدف سياسة ألف نظرا"
  لتنظيم ىاما اذباىا تعترب السياسة ىذه فإف العمل فرص من ادلزيد توفَت ك ، الكربل احلضرية ادلراكز
 على اجلديدة ادلدينة تقتصر أف الصعب فمن منو ك ، كالطبيعية اإلجتماعية ك اإلقتصادية التنمية
 ك أنشطتها ستتنوع البعيد ادلدل على فإهنا معينة بوظيفة للقياـ أنشئت إف ك فهي ، معينة كظيفة

 اجلديدة للمدف األساسية للوظيفة اإلقًتاحات بعض صياغة نستطيع فإننا سبق شلا ك.أىدافها تتوسع 
  :منها نذكر

                                                           
 .86،صمرجع سابقالسعيد رشيدم،     1
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 جديدة جذب مناطق خللق نتيجة الكربل ادلدف على السكاين الضغط زبفيف. 
 للسكاف العمل فرص توفَت.  
 حدة من يف التقليل كادلشاركة اجليد اإلسكاف توفَت من كاقتصادية اجتماعية أغراض ربقيق 

 من نوع ذبسيد ك البالد السكانية يف للحركة التوازف من قدرا ربقيق كذلك ك العقارية األزمة
 .الواحد البلد يف اجلانبية ادلناطق ك ادلدف بُت العدالة

 اليت األبعاد ذكر نستطيع فإننا منو، للسكاف ك كاخلدمات ادلرافق كتوفَت التنمية معدالت زيادة 
 :كالتارل كىي اجلديدة ادلدف كظلو نشأة طبيعة لنا تبُت

 يف ادلراكز تركيزىم من كالتقليل السكاف توزيع إعادة إذل يهدؼ عمراني ديمغرافي بعد 
 .الرئيسية احلضرية

 كجدت ك استغالذلا إف ادلتاحة البيئية ادلوارد استغالؿ إذل يهدؼ إنتاجي اقتصادي بعد 
 الدكلة خريطة على الصغَتة كادلتوسطة الصناعات توزيع إعادة إذل أيضا يهدؼ كما اقتصاديا،

  .الكربل ادلدف يف تكدسها من بدال
 الذين  السكاف من ادلتزايدة لألعداد السياسية احلاجات إشباع إذل يهدؼ اجتماعي بعد

 .أفصل حياة يف أمال األصلية مواطنهم يًتكوف
 

 على السكاف توزيع إعادة يف تتمثل اجلديدة ادلدف ألجلها جاءت اليت الوظائف أىم من إف
 ؼللق الذم الكربل ادلدف يف الشديد االزدحاـ من للحد ذلك ك ، للدكلة اجلغرايف ك السياسي السطح

 كالثقافية كاالقتصادية االجتماعية ادلشكالت من الكثَت تثَت اليت األخَتة ىذه اإلسكاف، يف حادة أزمة
 : إذل تنقسم اجلديدة ادلدف إنشاء أىداؼ فإف سبق ما ضوء يف ك اجملتمع، ألفراد
 
 الكثافة ذات األقاليم يف السكاف خلخلة تستهدؼ شاملة حضرية سياسة من كجزء أىداؼ :أوال

 .احلضر إذل الريف من الداخلية اذلجرة موجات ذبتذب جديدة حضرية مراكز إنشاء ك العالية
 جديدة صناعية مدف بإقامة ذلك ك للمجتمع إنتاجية طاقة إضافة إذل ترمي اقتصادية أىداؼ  :ثانيا

 توفَت بذلك ك الكربل ادلدف يف سبركزىا من بدال الصغَتة ك ادلتوسطة ك الكبَتة الصناعات ذبتذب
  .اقتصاديا أساسا
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 يًتكوف السكاف من متزايدة ألعداد األساسية احلاجات إشباع إذل ترمي اجتماعية أىداؼ  :ثالثا
 اجتماعيا حراكا ذلم ػلقق ما ادلتاحة العمل فرص يف غلدكف ، أفضل حياة يف أمال األصلية مواطنهم
 ك اإلقامة على العاملُت يشجع شلا ، ألسرىم ك ذلم ادلختلفة اخلدمات على احلصوؿ من ؽلكنهم

  .اجلديدة ادلدف يف اإلستقرار
 الًتكيز من للتقليل أيضا كالنامية ادلتقدمة الدكؿ تبنتها اليت احللوؿ إحدل تعترب اجلديدة فادلدف

  .1"كالنائية الصحراكية ادلناطق استغالؿ كذا ك السكاين
 :مفهـو القيمة البيئية .12

القيمة بادلعٌت الذم نقصده عبارة عن حكم عقلي أك انفعارل على أشياء مادية أك معنوية يوجو "
اختيارنا بُت بدائل السلوؾ يف ادلواقف ادلختلفة كبالتارل فهي رلموع االذباىات اليت تتكوف لدل الفرد 

 إزاء شيء معُت 
كأعلية القيم ترجع إذل أهنا تعكس طبيعة الوجود االجتماعي لألفراد كاجملموعات كالطبقات يف مرحلة 

تارؼلية زلددة ك داخل تكوين اقتصادم اجتماعي معُت كما أهنا نتاج ذلذا الوجود كرغم أف القيم 
نسبية كزبتلف من فرد آلخر ،كمن بلد آخر إال أنو ؽلكن القوؿ بوجود قيم معينة شائعة يف فًتات 

  2."ؽلكن مالحظتها بوضوح
 

أف الفكر اجلمعي ىو مرجعية القيم كأف انساؽ القيم زبتلف باختالؼ "دكركامي "كيذىب 
 .اجلماعات البشرية إذ البد أف يكوف شبة أصل صبعي مشًتؾ ذلا

 أف اجملتمعات قد تعاين من إشكالية تتعلق بفاعلية القيم داخل اجملتمع كذلك حُت "برنار لويس"كيرل 
تتحوؿ القيم من قيم ميدانية تلعب دكرا أساسيا يف توجيو السلوؾ االجتماعي كالسياسي ألفراد 

اجملتمع إذل قيم غَت مفعلة موضوعيا،كتكمن األزمنة ىنا يف تبٍت الفرد للقيم نظريا حبيث يكوف االذباه 
  3.أك احلكم مرغوب فيو كلكنو ال ؽلثلو على مستول السلوؾ

 
                                                           

،رسالة ماجستَت علم االجتماع احلضرم،جامعة قسنطينة،للسنة اجلامعية المدف الجديدة ومشكلة االسكاف الحضري  حفيظي ليليا، 1

  .72،73،ص،ص2008/2009
 .40،ص1،2007مصر،ط-،ادلكتبة العصرية،ادلنصورةالخدمة االجتماعية وحماية البيئة    أضبد زلمد موسى، 2
. 462،ص1،2011طمصر،-البشَت للثقافة كالعلـو ،دارالقيم في الظاىرة االجتماعيةنادية زلمود مصطفى،   3
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 عالقة القيم باالندماج في األوساط الحضرية الجزائرية. 1.12
 إذل أدت ،ةالوظيفي اذلندسة االستقالؿ بعد اجلزائرية ادلدينة بناء يف ادلتبع ادلعمارم النمط إف

 سكاهنا، بُت اجتماعية ركابط خلق على قادرة غَت فهي .ثقافية ك اجتماعية ىوية دكف مدف خلق
 تراكم أماـ ك .اآلخرين عن سكاهنا ستميز حضرية ثقافة خبلق يسمح جو ) توفَت على قادرة كغَت

 ادلخدرات، العنف، التهيئة، نقص االجتماعية، ادلرافق نقص ادلدف ىذه يف ادلختلفة ادلشكالت
 من إليها القادمُت اجلدد السكاف إدماج بإمكاهنا ليس سكانية ذبمعات " إذل ربولت(اخل ...التطرؼ
 .1األرياؼ

 un خطاب ، ادلاضي إذل باحلنُت مليء خطاب عن حديثا سيكوف ادلدينية، القيم عن احلديث فإف"
discours nostalgique  يف الشعبية، األحياء يف االجتماعية احلياة حوؿ أيضا نوستاجلي 

  إشبودف العريب حسب  احلضرم لالندماج ادلثارل النموذج كانت األخَتة ىذه .احلومة ك القصبة
 الكثَت عند.احلضرم لالندماج اجتماعية ك رلالية كحدة جعلتها خصائص من بو تتمتع كانت دلا نظرا
 حىت اجلزائرية للمدينة اجملارل ك االجتماعي التنظيم خصائص أىم إحدل احلومة سبثل الدارسُت، من
 اندثار إذل أدت اجلزائرية، ادلدف ك اجلزائر عرفتها اليت ادلختلفة األزمات لكن ك .االستقالؿ بعد ما فًتة
 النشاطات تركز خالؿ من اخلضرم، االندماج نواة كوهنا يف احلومة، أعلية تكمن ."احلومة "

 غَت ادلؤسسة دبثابة كانت لقد .تأسيسها يف تساعد اليت االجتماعية التنشئة ك فيها، االجتماعية
 ك .ادلدينة يف االجتماعي االندماج تضمن اليت االجتماعية القيم إنتاج إعادة ك بإنتاج ادلكلفة الرمسية،

 ك ادلتبادؿ التسامح التضامن، التعايش، قيم تسوده زلليا معقال " كانت أهنا إدريس نسيمة تقوؿ
 .2التعاكف

 بات كاضحا اآلف أف القيم االجتماعية ؽلكن اعتبارىا نواة التنظيم االجتماعي لذلك إذا تصدعت 
القيم فاف الوىن التنظيمي يبدأ مفعولو ،من ىنا نفهم دلاذا دأب علماء االجتماع بدراسة طبيعة 
كمكونات ككظائف القيم االجتماعية،ألنو يريد أف يتوصل إذل تفهم عملية الوىن التنظيمي اليت 

بينما يعكس تأثَت التنظيم االجتماعي انسجاـ )تعكس انسجاـ ادلواقف الفردية مع قيم اجملتمع،
 3.كيعكس تأثَت التغَت االجتماعي القائم على طريقة العيش (ادلواقف الفردية مع قيم اجملتمع-الطرفُت

                                                           
 .109 ص2006/2007قسنطينة،للسنة اجلامعية-،رسالة ماجستَت،جامعة منتورماستعماؿ المجاؿ العاـ في المدينة الجزائرية   دريس نورم، 1
 .112، صنفسورجع ادل    2
 .128،ص 2005 ،02عماف،،اإلصدار -،دار الشركؽ للنشر كالتوزيععلم المشكالت االجتماعيةمعن عمر خليل،   3
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 مؤشرات القيم الحضرية الحديثة . 2.12
 ليس الغرب، من القادمة احلديثة القيم انتشار على تدؿ اليت ادلؤشرات من الكثَت اآلف شبة"

 االستقاللية عن البحث خالؿ من النزعة ظهور إف :أيضا الريف يف لكن ك اجلزائرية، ادلدينة يف فقط
 من جديدة أشكاؿ ظهور ك االجتماعية، العالقات ظلط تغَت ك الزكاج، بعد بادلنزؿ الفردانية إذل ،

 إحياء طرؽ يف كبَتا تغَتا يالحظ ىذه جانب إذل .القراف عقد قبل االرتباط على القائم الزكاج
 التغَت من حالة بوجود تنبأ ادلؤشرات ىذه إف، ...االجتماعية، الفئات من الكثَت عند الزكاج حفالت

 تؤثر تعد دل التقليدية القيم أف كذلك تظهر ك اجلزائرم، للمجتمع القيمية ادلنظومة يف التحرؾ ك
 ال القيمي التغَت كلكن .االجتماعية الفئات من الكثَت سلوؾ أظلاط ك تفكَت طرؽ يف كبَت بشكل
 ىو قيمي، تغَت بوجود ينبأ ما أىم أف اجلزائرية، ادلدف يف يالحظ بل ادلؤشرات، ىذه على فقط يقتصر
 احلركة األحياء، صبعيات القدؽلة، األحياء عن الدفاع صبعيات :سلتلفة أشكاؿ ربت ادلواطنة ركح تنمي

 ك ادلدينة ساكن ك السلطة بُت العالقة من جديدة أشكاؿ ظهور جانب إذل ىذا ... ادلدنية، اجلمعوية
 ".1ادلسؤكلُت مع التفاكض ك التجنيد أشكاؿ تطور

 
 بيئي تدىور ىو االحتالؿ اجلزائر عن كرثتو ما ألف مرضية، حالة يف اجلزائر يف البيئي الوضع ليس ك

 البعد ينل كدل الفقر، ك األمراض ك األمية فتفشت البشر كالذم طاؿ االستعمارم، اإلجراـ جراء كبَت
 باالعتكاؼ السياسي تعلقت تارؼلية ألسباب من االستقالؿ األكذل العقود الكافية يف العناية البيئي
 الباحثوف كيرجع ىذا الطبيعية، البيئة ىدد توازف شلا التهديدات كاألخطار، من االستقالؿ صوف على

 شلا زاد التصنيع، تطور ك التحضر كتَتة كتسارع الدؽلوغرايف النمو إذل تصاعد اجلزائر يف البيئة تدىور
  من البيئة تلويث يف اإلسراؼ من ذلك فكاف البيئية، ك األنظمة الطبيعة توازف على الضغوط

 سببا التسعينات أزمة كانت ذلك كإذل الصناعية، كادلواقع التجمعات العمرانية، عن الناذبة ادلخلفات
 ادلسلحُت، مطاردة حدثت أثناء اليت احلرائق جراء باجلباؿ اإلحيائي كالتنوع الغابية الثركة يف تدىور

 دراسة إذل ادلختصُت الوضع ىذا دفع كقد ادلدف إذل من األرياؼ ىجرة موجة األزمة ىذه أفرزت كما
 كمياه غابات ك تربة ك من ىواء احلياة مناحي كل طاؿ ك التدىور استمر لكن. كتقييمو الوضع البيئي

  .كسطحية جوفية
                                                           

 .114 ،صمرجع سابقدريس نورم،   1
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 :خالصة
عن تنمية حقيقية يف ظل التدىور الذم تعرفو البيئة، كصار  بات كاضحا أنو ال ؽلكن احلديث

ضباية البيئة، كىو ادلوقف   لثقافة بيئية قادرة على إشراؾ ادلواطن كادلؤسسة الرمسية يفمطلوبا التأسيس
كاالجتماعية، السيما بعد أف ظهرت التنمية ككذا البيئة  الذم يستدعي تناكالن من العلـو اإلنسانية

. احلياتية يف سبازج زلكـو بالتلقائية كالضركرة كدين قضية إنساف كرلتمع كثقافة على أهنما
 اجلزائر يف البيئية للظاىرة اجتماعي األخذ دبنظور على اإلمكاف مؤّداىا خالصة كنستنتج

التصرؼ  أظلاط يف شلثالن  البيئي االجتماعي بالسلوؾ عالقة ذات الثقافة اإلسالمية منابع من يستلهم
الثقايف  االجتماعي السياؽ عن تعبَتات تصَت كالتفسَت التحليل أف ظلاذج ذلك كيعٍت كاجلمعي الفردم
 احلياة يف البيئية الثقافة أعلية يوضح كىذا ما الذم من شأنو،أف يدفع بعجلة التنمية، البيئي للسلوؾ

 .االجتماعية



 الجانب الميداني                                                  الفصل الرابع

 

67 
 

 

 
 

 الجانب الميداني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجانب الميداني                                                  الفصل الرابع

 

68 
 

 تمهيد 
 

من خالؿ ما مت التطرؽ إليو يف اجلانب النظرم تأيت مرحلة الدراسة ادليدانية كذلك عن طريق 

ربليل اجلداكؿ كادلعطيات ادلتحصل عليها كفق ما جاء يف احملاكر اليت مت االستناد عليها يف 

استمارة االستبياف أك ما تعلق بادلقابلة ليتم التعليق عليها كمؤشرات مصرح هبا من خالؿ 

رلتمع البحث كربطها بادلوازاة مع تصرػلات أعضاء الرابطة يف جداكؿ بسيطة ك ربليل 

 نتائجها كفق الفرضيات ادلطركحة 
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 البيئية من خالؿ إشراؾ األفراد يف العمل الثقافةتعمل اجلمعية على نشر  :الفرضية األولى
 .التطوعي

ضعف كسائل االتصاؿ اليت تعتمدىا اجلمعية ػلد من نسبة ادلشاركة كالتجاكب بُت : الفرضية الثانية
 .األفراد

يوجد صعوبات كظيفية بُت الرابطة كالفاعلُت االجتماعيُت تعرقل نشاطها يف ربقيق : الفرضية الثالثة
 .األىداؼ

 الوعي البيئي -1
 المشكالت البيئية في الوسط الحضري -2
 األنشطة التطوعية -3
 عالقة الجمعية بالفاعلين االجتماعيين -4
 أدوات البحث :أوال
I. التقنيات: 

إجرائية إف كل حبث أك تطبيق ذم طبيعة علمية يف العلـو االجتماعية غلب أف يشمل استعماؿ طرائق 
كاختيارىا مرتبط باذلدؼ ادلقصود . لنوع ادلشكلة كالظواىر موضوع البحث، كمالئمة للنقلدقيقة، قابلة

 .1ىو اآلخر دبنهج العمل ادلرتبط
 :كىي البيانات صبع يف البحثية األدكات من بعدد الباحث استعاف  كقد
 .ادلالحظة -
 . ادلقابلة -
 .االستمارة -

                                                           

    ،1993، 1ط،ادلركز العريب للتعريب كالًتصبة للتأليف كالنشر،دمشق ،(ساـ عمار):،ترمنطق البحث في العلـو االجتماعيةمادلُت غراكيتز،   1 
 .11ص 
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 إذل كاإلدراؾ االنتباه توجيو على تعمل ك ، ادلعلومات، جلمع أخرل أداة  ىي:المالحظة -1
 البيانات على للحصوؿ ادلصادر أىم كأحد، ما لشئ أك معينة حادثة أك ظاىرة

 األساسية اخلطوة ىي فادلالحظة معركؼ ىو كما ك الدراسة، دلوضوع الالزمة كادلعلومات
من  تكوف بذلك ك ادلنهج، خطوات يف

  ادلعاينة ىي ك الغرض، ىذا ربقيق يف ادلستخدمة األخرل الفنية األساليب ك البيانات صبع أدكات
 1 .ادلدركسة الظاىرة أك السلوؾ ألشكاؿ ادلباشرة

 هبا تعمل البيئة اليت علي للتعرؼ األداة ىذه الباحث استخدـ حيث:البسيطة المالحظة أداة -أ
 أيضان  إليها جلأت كما.باجلمعية اخلاصة األكراؽ كاقع من عليها االستدالؿ يصعب كاليت اجلمعية
 اجملاؿ ادلتعلق بالبيئة يف خاصة اجلمعيات، تعمل ضمن نطاقها ىذه اليت األحياء  أكضاع علي للتعرؼ

 هبا تقـو األنشطة اليت بعض حضور خالؿ من استخدمها الباحث:بالمشاركة المالحظة أداة -ب
 كعي كادلستفيدين، كمدم العاملُت بُت التفاعل درجة دلعرفة اجلمعية يف إطار احلمالت ادليدانية  ىذه

بعضهم يف استحساف  مع خالؿ احلديث من كذلك اجلمعية، بو تقـو الذم الدكر بطبيعة ادلستفيدين
 .مثل ىذه ادلبادرات كتكرارىا 

 أكثر ربقق ألهنا البحوث ادليدانية، يف االستعماؿ الشائعة الوسائل من كتعترب :المقابلة  -2
 الباحث ؼلتاره الذم الرئيس األسلوب كوهنا فباإلضافة إذل الباحث، نفس يف غرض من
إذل  ػلتاجوف أهنم أك الكتابة، أك بالقراءة إدلاـ لديهم ليس األفراد ادلبحوثُت كاف إذا

الفعل النفسية على كجوه أفراد  ردكد دلعرفة ػلتاج الباحث أف أك األسئلة، كتوضيح تفسَت
  . الفئة ادلبحوثة

 االستعماؿ الوسائل الشائعة إحدل كىو باالستقصاء، أيضا كيسمى :االستبياف -3
 أك معُت موضوع حوؿ اجلمهور بآراء كاذباىات تتعلق كحقائق ادلعلومات، على للحصوؿ

 .(عينة)اجملتمع  من فئة على توزع األسئلة من جدكؿ من كيتكوف االستبياف .معُت موقف
 منهم يطلب حيث أك اإلنًتنت، التليفزيوف أك الصحف يف تنشر قد أك باليد أك الربيد بواسطة
 2."الباحث إذل كإعادهتا عليها اإلجابة

                                                           
. 184ص ،سابقمرجع  بوزغاية باية ،   1
. 30،31ص،،ص(مليكة ابيض):تر ،ادلبتدئ ،دليل الباحث ، منهجية البحث العلمي  ماثيو جيدير2
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 .ىامشية انطباعات كآراء رلرد كليس كاقعية بيانات على احلصوؿ ىو منو كاذلدؼ
 من الباحثؽلكناف اعتمدنا على األسلوب الكمي كالكيفي اللذاف  السابقة احملاكر كافة كلتغطية
الدراسة  زلل الظاىرة كافة أبعاد علي التعرؼ
حوؿ دكر اجلمعية يف تفعيل كترسيخ الثقافة البيئية دلواجهة مشكالت البيئة كانت مطبقة :استمارة

كمت بناء االستمارة كتصميمها كفق األصوؿ  ( دبستغازل1962 جويلية 05حي )على مركز حضرم 
ادلنهجية من خالؿ رلموعة من اخلطوات من خالؿ االطالع على بعض االستمارات لدراسات 

سابقة ككضع تصور لنتائج الدراسة كربديد البيانات ادلطلوب صبعها كمت كضع تصميم مبدئي 
 مبحوثُت كبحث استطالعي مث مت إعادة تنسيق االستمارة كتعديلها يف 10لالستمارة كتقسيمها على 

صورهتا النهائية مع األخذ بعُت االعتبار رلموعة من الشركط اليت غلب توافرىا يف االستمارة قدر 
  .ادلستطاع

كما ساعدين البحث االستطالعي يف التعرؼ على رلتمع البحث كثقافة ادلبحوثُت خاصة حوؿ 
كما تطلب مٍت األمر إذل استخداـ ادلقابلة مع أعضاء ىذه اجلمعية كالتعرؼ على الواقع  ادلوضوع

كىي فًتة صبع البيانات حىت يتسٌت رل االطالع  (شهرين)الذم يعيشو ىذا احلي كلو لفًتة قصَتة 
ادلواطنُت ادلقيمُت باحلي ادلذكور لالستفادة منهما يف –قيادات اجلمعية )كالوقوؼ على كافة األمور

. ربقيق أىداؼ الدراسة ادلعلنة سالفا
قاـ هبا الباحث مع بعض من أعضاء اجلمعية باعتبارىم  :مقابالت شبو مقننة -4

متخصصُت يف رلاؿ اخلدمة االجتماعية دكف أف ننسى بطبيعة احلاؿ أقدمية االطلراط 
ككذلك ادلؤىالت العلمية لكل عضو من حيث ادلمارسة يف اجملاؿ كذلك للوقوؼ على 

كجهة نظرىم عن النشاطات اليت يقدموهنا كعن ما يعًتض عملهم من عراقيل كمعوقات 
.  ادلقابالت ققد ربد من فعالية نشاطهم كاستمرار يتو كقد مت كضع دليل مسبق ذلذ

 :ىي االختيار ىذا يف مربراتنا كانت قد ك
 .،أملت علينا القياـ دبقابلة تدعيميةادلختارة العينة مفردات كذلك ك الدراسة موضوع طبيعة -
 مع لتعاملنا نظرا لنا توفرىا اليت ادلعلومات بغزارة كخاصة ، األداة ىذه مردكد نسبة ارتفاع -

 .البيئة ضباية عن مباشرة غَت ك مباشرة بصورة  يف ىذه اجلمعية ادلسؤكلُت األفراد
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النشاطات كالربامج ادلتبعة   ما مت تقدؽلو من ذباه انفعاالهتم ك أفعاذلم ردكد على التعرؼ زلاكلة -
 .ادلرجوة الفعالية تلك ربقيق دكف حالت قباتع ك مشاكلكعن يف سَت العمل 

 شبو أمر ادلوثقة األخرل كادلصادر الوثائق طريق عن ادلعلومات على احلصوؿ أف إدراكنا -
 نسخة فتوجد كجدت إف ك الوثائق، ىذه توفر لعدـ ذلك كيرجع ادليداف صعوبات مستحيل

 .عليها اإلطالع حىت أك احلصوؿ يصعب قليلة
 دكرا يلعب الذم الزمن عامل باختزاؿ لنا تسمح  كاف كانت غَت أساسية إال أهنا األداة ىذه -

 .  الدراسة كإثرائوموضوع معاجلة يف
 :المقابلة دليل -5
 :الرابطة كأعضائو كما يلي  برئيس  اخلاص ادلقابلة دليل تشكل حبيث
 5اذل 1األسئلة من  يف متمثل  احملور األكؿ ادلتعلق بالبيانات الشخصية-1
 12اذل 6من  احملور الثاين ادلتضمن ألسئلة تتعلق بتأسيس الرابطة-2
 18 اذل13األسئلة من  يف متضمن احملور الثالث اخلاص بالنشاطات كالربامج اخلاصة بالرابطة -3
 .23اذل 19الرابع ادلتعلق بالصعوبات اليت تتلقاىا اجلمعية يف أداء مهامها من  احملور-4

 :ظروؼ تطبيقها ميدانيا .1.5
بالنسبة لتحضَت ادلقابلة يف البداية كنت أجد نوع من الصعوبة يف إجرائها خاصة مع األعضاء للتعرؼ 

عليهم عن قرب كالتعرؼ هبم فكانت الفرصة الوحيدة ىي أنٍت شاركت معهم يف مرات عديدة يف 
احلمالت التطوعية اليت يشرفوف عليها فأخذت أقـو بتعديل بعض األسئلة حسب النقاط اليت زبدـ 
البحث كحسب ادلستول التعليمي لألعضاء من خالؿ تبادؿ أطراؼ احلديث معهم سبهيدا إلجراء 

 .مقابلة هنائية
: ربددت رلاالت الدراسة على النحو التارل :مجاالت الدراسة -6

 كقد مت 1962 جويلية 05أجريت الدراسة ادليدانية يف مدينة مستغازل حبي :المجاؿ المكاني -أ
: اختيار ىذا احلي على أساس عدة اعتبارات نذكر منها

    قرب احلي من الباحث
 كفيلة بإصلاح البحثةاحلي بو كثافة سكانية معترب  .
  (موضوع الدراسة)ػلتوم احلي على عدة منظمات كمن بينها اجلمعية ادلذكورة .
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  ػلتوم رلاؿ الدراسة على فئات متعددة من شرائح اجملتمع كىذا ما تبُت من خالؿ البحث
االستطالعي  

    كىو يعٍت فًتة صبع البيانات اليت ؽلكن تقسيمها إذل مرحلتُت:المجاؿ الزمني-ب
 إذل غاية أكاخر ديسمرب من نفس 2016ادلمتدة من أكتوبر سنة :مرحلة البحث االستطالعي- ج

كاليت سبت فيها إجراء مشاركة ميدانية مع اجلمعية كالوقوؼ على حقيقة العمل اخلاص هبا  السنة
كاالتصاؿ بادلواطنُت ادلقيمُت باحلي كعن عالقاهتم كمدل مساعلتها يف رفع مستول الوعي كالثقافة 

  . البيئية يف إطار تدخالهتا
كىي مرحلة إجراء الدراسة ادليدانية بصفة هنائية بعد الدراسة االستطالعية سبت من :المرحلة الثانية

 إذل غاية 2017خالذلا توزيع االستمارة على ادلبحوثُت كدامت ىذه ادلرحلة من بداية شهر فيفرم
 07)أكاخر شهر أفريل من نفس السنة كسبت من خالذلا كذلك إجراء مقابالت مع اجلمعية ادلذكورة 

   .دبا فيها الرئيس كنائبيو كاألمُت العاـ كنائبو كأعضاء دائمُت آخرين (أعضاء
  :البشري المجاؿ  -7

 اإلحصائية والعينة اإلحصائي المجتمع. 1.7
 كيقسم. مشًتكة خصائص ذلا كاليت الدراسة زلل األفراد من رلموعة أنو على اجملتمع يعرؼ
 :قسمُت إذل اإلحصائي اجملتمع
 يف الكمبيوتر أجهزة عدد مثل األفراد من زلدكد عدد فيو يكوف كالذم :محدود مجتمع. 2.7

 . إخل...ما كلية يف األكذل الفرقة طالب ادلعمػل،عدد
 يف النجػـو عػدد مثل منتو غَت األفراد عدد فيو يكوف الذم اجملتمع ىو :محدود غير مجتمع. 3.7

 .اخل...معينة مزرعة يف احملصود القمح حبات عدد السماء،
 مػن ذلػك يكلف دلا اجملتمع أفراد صبيع بيانات مالحظة الصعب من يكوف األحياف بعض يف

. ادلريض دـ صبيع فحص مثل ذلك استحالة األحياف بعض يف يكوف قد أك كماؿ، ككقت جهد
 .بالعينة يسمى اجملتمع من جزء اختيار ؽلكن ذلك على كللتغلب
 فرع هبا كينفرد اجملتمػع صػفات صبيع سبثل حبيث اختيارىا يتم كاليت اجملتمع من جزء بأهنا العينة كتعرؼ
 احلاجة تكوف كقػد. ىػذا كتابنا نطاؽ خارج كىو العينات، نظرية يسمى اإلحصاء علم من خاص
إننا  حيث لفحصها مػريض دـ مػن عينػة أخذ مثل كلو، اجملتمع دراسة عن بديال العينة ألخذ ضركرية
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 كلو اجملتمع دراسة يؤدل قد ككذلك .الوفاة إذل يؤدل ذلك ألف ادلريض دـ كل فحص ال نستطيع
 اجملتمع سبثل اليت تلك ىي العينات ،كأفضل عينػة أخػذ يتطلػب كىذا إتالفها، أك عناصره فقداف إذل

. سبثيػل أفػضل
 شليزات كمن. كلو اجملتمع عن كمؤشرات دبعلومات التنبؤ يف العينات من ادلتوفرة ادلعلومات كتفيػد 

 علػى إجابات احلصوؿ إلمكانية مشوال كأكثر( أقل كقتنا تستغرؽ )سرعة كأكثر تكلفة أقل أهنا العينة
 تكوف ككذلك الدراسة، زلل اجملتمع ألفراد الشامل احلصر من أكرب بشموؿ ادلطلوبة ادلعلومات عػن

 من العينات ألخذ كمدربُت عالية كفاءة ذكل أشخاص استخداـ إمكانية بسبب كذلك دقة أكثر
 1".الدراسة زلػل اجملتمع

 إطارات من عينة يف شلثلة تكوف أف ارتأينا فقد ، دراستنا يف ادلبحوثة احلالة عينة ؼلص فيما أما
 ك مساعلتهم مدل حسب كذلك قصدية بطريقة اختيارىم مت .62جويلية 05حي  صبعية كمؤسسي
 الوصوؿ أجل من الدراسة، ىذه يف نعاجلها ك نتناكذلا سوؼ اليت البحثية النقاط ك بالعناصر عالقتهم

 .البحث عن طريق تقنية ادلقابلة إشكالية ك تساؤالت على لإلجابة نسبيا شلثلة ك مضمونة نتائج إذل
باإلضافة إذل أفراد احلي الذين ؽلثلوف رلتمع البحث كالذين سيتم توزيع استمارات هبا زلاكر أسئلة يف 

 .إطار الدراسة قصد الوصوؿ إذل مبتغانا يف ربليل الظاىرة
 :نوعاف اإلحصائية البيانات .4.7

 كمية كصفية كبيانات بيانات
 : البيانات الوصفية - أ
 يف الطالب تقديرات أك البشرة أك العُت أك الشعر :لوف مثل كاجملتمع األفراد تصف اليت البيانات ىي

 ادلواد إحدل
 مثل( رقمية)دبقاييس كمية كاجملتمع األفراد فيها تقاس اليت البيانات كىى: الكمية البيانات - ب

 تقاس الطالب كأعمار باحلجم تقاس الطالب أكزاف أك بالسنتيمًت، فيقاس الطالب أطواؿ
 2 .باجلنيو تقاس اليت العماؿ أجور أك بالدرجات تقاس اليت االمتحاف نتيجة أك بالسنة

                                                           
. 7ص.1،2007ط،.جامعة القاىرة،آلية اذلندسة ز تطوير الدراسات العليا كالبحوثؾ،مر للبياناتاإلحصائيالتحليل  موسى زلمد،ماين  أ 1
 .26ادلرجع نفسو، ص     2

 



 الجانب الميداني                     الفصل الرابع                             
 

75 
 

بالنسبة للمقابالت اليت أجريناىا مع ادلبحوثُت فقد اعتمدنا على :تحليل المقابالت  -8
تقسيمها إذل زلاكر حسب كل فرضية كلتقدمي إجابة عن التساؤالت ادلطركحة يف 

اإلشكالية فقمنا بوضع احملور األكؿ ادلتعلق بالبيانات الشخصية للمبحوثُت،تليها زلاكر 
 :سيحددىا اجلدكؿ القادـ بداية نعرض البيانات الشخصية

 دبقر الرابطة على الساعة 08/03/2017 حيث أجريت يـو االربعاء : األولى المقابلة عرض
  صباحا 10:30

 ذكر :اجلنس 1
  سنة65:السن  2
 ثانوم:ادلستول التعليمي3
 مدير مدرسة :الوظيفة خارج إطار الرابطة4
 سنوات 03:االقدمية5
 الرئيس: ادلنصب يف الرابطة6
 ،  جويلية05حي  رابطة  دبقر 2017فرباير 26 األحد يـو أجريت حيث : عرض المقابلة الثانية:

 : كالتارل البيانات الشخصية كسبثلتصباحا 11:30على الساعة 
 أنثى: اجلنس 1
 سنة50 السن 2
 السنة رابعة متوسط : التعليمي ادلستول 3
 بدكف كظيفة رمسية :خارج إطار الرابطة  الوظيفة 4
سنوات  03: األقدمية 5
 نائب الرئيس:ادلنصب يف الرابطة6 

 زكاال13:15على الساعة  01/03/2017حيث أجريت يـو األربعاء :عرض المقابلة الثالثة
 ذكر:اجلنس-1
  سنة45:السن-2
 ثانوم :ادلستول التعليمي-3
 ال يوجد :الوظيفة خارج إطار الرابطة-4
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  سنوات03:االقدمية-5
 نائب رئيس ثاين :ادلنصب يف الرابطة-6

 صباحا دبقر 10:00 على الساعة 16/03/2017 يـو حيث أجريت: عرض المقابلة الرابعة
 الرابطة 

 ذكر :اجلنس-1
  سنة 55:السن-2
 ثانوم :ادلستول التعليمي-3
 تاجر :الوظيفة خارج إطار الرابطة-4
  سنة 03:االقدمية-5
 األمُت العاـ :ادلنصب يف الرابطة-6

  صباحا دبقر الرابطة10:30 على الساعة 16/03/2017أجريت يـو :عرض المقابلة الخامسة
 ذكر :اجلنس-1
  سنة55:السن-2
 جامعي:ادلستول التعليمي-3
 مهندس يف الكيمياء:الوظيفة خارج إطار الرابطة-4
  سنوات03:االقدمية-5
 نائب األمُت العاـ:ادلنصب يف الرابطة-6

 العينة و مواصفاتها بالنسبة للمقابلة  -9
نالحظ من خالؿ عرضنا للمقابالت كادلتعلقة بالبيانات الشخصية للمبحوثُت أف الصفة الغالبة أف 

 يؤكد ما  سنة فما فوؽ  كىذا40األعضاء من جنس الذكور كما يالحظ كذلك ىو من فئة الكهوؿ 
 اجملتمع يف السائدة الفكرة يؤكد ما كىو األكرب السن لعامل ؼلضع زاؿ ما األعضاء اختيار أف على

 يف كحنكة كحكمة دراية األكثر ك األقدر الشخص ىو السن يف الكبَت الشخص أف على اجلزائرم،
 أما من حيث االقدمية يف االطلراط تقريبا عمرىم يساكم عمر الرابطة منذ التأسيس .التسيَت عملية

 أعضاء ػلوزكف على مستول ثانوم كجامعي 3تقريبا ،كعن ادلستول التعليمي الذم ؽلتلكونو صلد 
 .كمستول كاحد متوسط
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كما أننا سجلنا عضو كاحد لديو التزاـ يف العمل ادلهٍت خارج إطار الرابطة أما البقية فهم بُت ادلتقاعد 
 لصاحبها أكثر تسمح كادلمتهن ألعماؿ حرة كبالتارل لديهم فرصة كبَتة يف التواجد بشكل دائم اليت

 .العاـ الصاحل سبيل يف ككقتو جهده من ادلزيد كبذؿ اجلمعيات رحاب يف بالعمل
 
 

I.  جداوؿ العينة ومواصفاتػػػػها 
   يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس01جدوؿ رقم 

 %النسبة التكرارات الجنس
 84. 73% 48 ذكر
 26.15% 17 أنثى

    100% 65 المجموع
من خالؿ القراءة األكلية للجدكؿ يتبُت لنا أف نسبة ادلبحوثُت شلثلة يف الذكور كبَتة جدا كادلقدرة 

 كىذا يرجع باألساس إذل الدراسة 26.15%ت بنسبة ء مقارنة باإلناث اليت جا73.84%:ب
 تغلب عليها اذليمنة الذكورية اليت تتوذل إدارة الشؤكف العامة للبيت خاصة ك أننا يف اليت ادليدانية 

. الدائم لألنثى اخلركج تعرقل اليت االجتماعية التقاليد رلتمع زلافظ حبكم
  يوضح توزيع المبحوثين حسب الفئات العمرية   02جدوؿ رقم 

 %النسبة  التكرارات الفئات العمرية

 03.07% 02 ( سنة15-20)

 52.30% 34 (سنة20-30)

 44.63% 29 .فما فوؽ-سنة30

    100% 65 المجموع
 (سنة30-20)تشَت ادلعطيات ادلستخلصة من اجلدكؿ أف العينة ادلبحوثة جلها شباب ادلمثلة من 

كىذا بطبيعة احلاؿ يدؿ على أف اجملتمع اجلزائرم رلتمع فيت كما أهنا الفئة اليت دائمة احلضور عند 
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قيامنا بالعمل ادليداين سواء عند مداخل العمارات أك كذلك يف أصحاب زلالت ،كاف كاف ىناؾ 
كما ذلا  44.6% : ب سنة فما فوؽ كاليت قدرت30تقارب نوعا ما يف الفئة اليت حددت من 

فاعلية يف اإلجابة على أسئلتنا ادلقًتحة يف البحث كوف ىاتُت الفئتُت ستساعدنا فيما بعد كاحملاكر 
 اليت تتعلق بنشاطات الرابطة كدرجة الثقافة ك الوعي لديهم دبا تقدمو من خدمات   

  كيرجع السبب يف ذلك  % 3.07دبعدؿ(سنة20-15)يف حُت جاءت نسبة الفئة العمرية  من 
 .  إذل كوف ىذه الفئة يف سن التمدرس يف صبيع األطوار دل تسمح ذلم الفرصة بااللتقاء هبم يف كل مرة 

 
  يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة المدنية03جدوؿ رقم 

 %النسبة  التكرارات  الحالة المدنية 

 57% 37 أعزب

 40% 26 متزوج

 03% 02 مطلق

 100% 65 المجموع

إف الغاية من إدراج احلالة ادلدنية يف البحث كاف الغرض منو التمهيد للحصوؿ أجوبة متعلقة دبحاكر 
 ادلتغَت كذلك  ىذا أعلية كتكمن يف االستمارة كونو سيحدد الًتكيبة األسرية اخلاصة دبجتمع البحث

نشاطات  يف الًتكيز إذل يؤدم االستقرار ألف ذلك النفسي كاالجتماعي ، االستقرار مدل معرفة يف
 يف حالة 57%:أخرل كادلشاركة يف احلمالت التطوعية كادلبادرات اخلَتية  فكانت النتائج كاآليت

كىي نسبة عادية أما نسبة  40%:أعزب كىو رقم ذباكز النصف فيما كانت نسبة ادلتزكجُت ب
فيما دل توجد أم نسبة تذكر لألرامل،كبالعودة إذل   من جنس اإلناث%03مطلق جاءت دبعدؿ  

الرقم ادلسجل يف حالة أعزب فمرد ذلك بالدرجة األكذل كوف الشباب ال ؽلكنو الزكاج حسبهم كوهنم 
ال ؽللكوف سكنا خاص هبم أك أهنم دل ػلصلوا على منصب شغل قار،كىذا مرتبط بظركؼ كل 

    .  شخص
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  يوضح توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي04جدوؿ رقم 
 %النسبة التكرارات المستوى التعليمي

 00% 00 ال يقرأ و ال يكتب 

 04.61% 03 ابتدائي

 07.96% 05 متوسط 

 30.76% 20 ثانوي

 57% 37 جامعي

 100% 65 المجموع

 اكرب من التعليم مؤشر حيث يعترب التعليمي، مستواىم حسب أفراد العينة توزيع أعاله اجلدكؿ يوضح
 األقدر لكوهنا اجلمعوم، بالعمل اجملتمع من ادلتعلقة كادلثقفة الطبقة اىتماـ مدل على الدالة ادلؤشرات

. كحاجاهتم اجملتمع لواقع كالفهم العلمي كاالجتماعي  كادلشاركة  ادلراقبة كإيصاؿ االنشغاالت  على
 خاصة الوسطى الطبقة من ادلتعلمُت ك فعالية، بأكثر غلعل ادلنتمُت إذل ذلك احلي التعليم أف كما

 .التطوعي العمل خالؿ من كتنميتو باجملتمع النهوض بضركرة أكثر كعيا
مت تليها مستول ثانوم دبعدؿ   57%اجلامعي بنسبة  للمستول ىي نسبة اكرب أف اجلدكؿ كيبُت

 كىذا إف دؿ على شيء فإظلا يدؿ على أف اجملتمع اجلزائرم أصبح يعطي أعلية كبَتة %30.76
 7.69%بنسبة  ادلتوسط ادلستول جاء للتعليم ،كدلا لو من آثار اغلابية يف زيادة الثقافة كالوعي ،بينما

 يف حُت دل نسجل أم حالة يف كىي نسب عادية جدا، 04.61%بنسبة االبتدائي كادلستول
 .مستول ال يقرأ كال يكتب ردبا يرجع األمر إذل عدـ إفصاح ادلبحوث عن ذلك لكونو يسبب لو حرج
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  يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير المهنة05جدوؿ رقم 
 %النسبة  التكرارات المهنة 
 76.92% 50 تعمل 

 23.07% 15 ال تعمل

 % 100 65 المجموع
ىي من الفئة اليت  76.92% شخص من العينة ادلبحوثة ادلمثلة بنسبة 50 نستنتج من اجلدكؿ أف 

 عكس ذلا عمل كاليت تضم اجلنسُت على اختالؼ أنواع النشاطات كاليت ذلا قيمة يف اجملتمع على
إال أهنا  23.07%األشخاص الذين ال ؽللكوف عمل كلو أف النسبة جاءت أقل من األكذل دبعدؿ 

 االقتصادية ظركفو أف إال لالىتماـ بالتطوع ادلتوفر كقتو كرغم البطاؿ تعطي انطباع على أف
 تذىب اجلمعوم للعمل دكافعو كحىت النفسي على جانبو سلبا تنعكس ما غالبا الصعبة كاالجتماعية

 .اجلماعية األىداؼ أكثر من الشخصية ادلنافع اذباه يف
  يوضح بيانات حوؿ مدة اإلقامة بالحي06جدوؿ رقم  
 %النسبة  التكرارات  مدة اإلقامة 

 21.53% 14  سنوات 5أقل من 
 35.38% 23  سنة  15 سنوات إلى 5

 43.07% 28  سنة فما فوؽ15
 100% 65 المجموع

يساعد التعرؼ على مدة اإلقامة باحلي يف سهولة االندماج يف العمل اجلمعوم كالتطوعي من عدمو 
 سنة فما فوؽ ىي 15كمن خالؿ القراءة البسيطة للجدكؿ يتبُت جليا أف نسبة ادلقيمُت باحلي من 

ما يوضح أقدميو احلي كاألمر اآلخر ىو االطالع بكل ما ػلتاجو احلي  43.07%األكرب دبعدؿ 
كما النقائص كالدكافع اليت سبنحهم حرية االطلراط يف الرابطة كنفس الشيء بالنسبة للذين يتواجدكف بو 

أما .إلعطاء فعالية للدكر ادلنوط بالعمل التشاركي اذلادؼ  35.38%كادلمثلة يف الفئة الثانية بنسبة 
عن الفئة األكذل فاألمر طبيعي كىي ردبا تكوف شلثلة يف أشخاص انتقلوا حديثا إذل ىذا احلي بنسبة 

%21.53 . 
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  يحدد عدد الغرؼ الخاصة بالمبحوثين 07جدوؿ رقم 
 %النسبة  التكرارات عدد الغرؼ 

 12.30% 08 غرفتين
 27.69% 18 ثالث غرؼ
 60% 39 أربع غرؼ
 100% 65 المجموع

اعتمدنا كضع ىذا اجلدكؿ دلعرفة مدل تأثَت كضعية السكن يف احلالة السيكولوجية يف التفاعل مع 
نشاطات الرابطة كأرػليتهم يف تقدمي ادلساعدة ادلرجوة  لدفع عجلة التنمية كتنظيم السلوكيات حيت 

 بالنسبة لألشخاص الذين ؽللكوف أربع  %60سجلنا أعلى نسبة :كانت النتائج على النحو التارل
 كدبعدؿ 18:غرؼ كىي نسبة عالية جدا ،مث تليها األفراد الذين ؽللكوف ثالث غرؼ بتكرار قدر ب

كؽلكن إرجاع ىذا التفاكت إذل أقدمية احلي ككذلك حجمو الكبَت كيعترب من أكرب  %27.69
 .  لساكٍت غرفتُت 12.30%األحياء على مستول ادلدينة كيف األخَت نسجل ما نسبتو 

يعطوهنا  اليت األكلوية ككذا كمهامها، األحياء رابطة جلاف دلفهـو ادلستجوبُت نظرة ؽلكن القوؿ أف
كالعمر كادلستول  كالثقافية كاجلنس كاالقتصادية االجتماعية مالزلهم كذلك خالؿ كمن لنشاطها

ألفراد  االجتماعية اخلصائص معرفة ما حد إذل ؽلكن كغَتىا ،...التعليمي كادلهنة كاحلالة العائلية
 . أف تعطي دالالت تساعدنا يف ىذا البحث شأهنا العينة من

يتبُت لنا أف نسبة ادلبحوثُت شلثلة يف الذكور كبَتة جدا كادلقدرة : خاصية الجنس -1
  شلا يعطي قراءة على أف 26.15% مقارنة باإلناث اليت حدت بنسبة 73.84%:ب

الفئة ادلستهدفة الذكور ذلم اىتماـ للرابطة على غرار اإلناث اليت تبقى ربكمها ضوابط 
 .كتقاليد سبنع تواجدىا ادلستمر يف الفضاء اخلارجي

 كما تبُت لنا كذلك من النتائج ادليدانية أف الفئة ادلستهدفة كانت سبثل :خاصية السن -2
 لعدة اعتبارات نذكر منها فرضية انو رلتمع فيت كما أهنا (سنة30-20)فئة الشباب من

الفئة اليت التقيناىا عند قيامنا بالعمل ادليداين سواء عند مداخل العمارات أك كذلك يف 
سنة 30أصحاب زلالت ،كاف كاف ىناؾ تقارب نوعا ما يف الفئة الثانية اليت حددت من 

يف البحث كوف ىاتُت الفئتُت ستساعدنا فيما بعد 44.6% 3: ب فما فوؽ كاليت قدرت
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كاحملاكر اليت تتعلق بنشاطات الرابطة كدرجة الثقافة ك الوعي لديهم دبا تقدمو من 
 .خدمات

ادلتتبع لنتائج حبثنا يستنبط قراءة أكلية تتعلق بادلستول :خاصية المستوى التعليمي -3
اجلامعي بنسبة  للمستول ىي نسبة اكرب أفالتعليمي ذلا كالذم جاء بنسب مرتفعة يف  

غلعل ادلنتمُت إذل  التعليم أف ما ؾ30.76%مث تليها مستول ثانوم دبعدؿ  ، %57
 بضركرة أكثر كعيا خاصة الوسطى الطبقة من ادلتعلمُت ك فعالية،كحيوية بأكثر ذلك احلي

كما أف األسرة اجلزائرية أصبحت .التطوعي العمل خالؿ من كتنميتو باجملتمع النهوض
 .تعطي أعلية كبَتة للتعليم

 شخص من أفراد العينة ادلمثلة بنسبة 50استنتجنا أف :  خاصية متغير المهنة -4
ىي من فئة العماؿ كاليت تضم اجلنسُت حبيث ذلا أعلية من حيث االستقرار  %76.92

 .ما غلعل ذلك يعطي نتائج أكثر قيمة يف البحث
تبُت أف أغلبية  من خالؿ النتائج احملصل عليها:خاصية مدة اإلقامة بالحي -5

ادلقيمُت باحلي ذلم أقدميو من شأهنا أف تكوف على دراية بشؤكف احلي 
تأثَت كضعية السكن يف احلالة النفسية يف التفاعل مع يضاؼ إذل ذلك أف .كاحتياجاتو

برامج كسلططات الرابطة شلا يضمن تقدمي تسهيالت من قبل األفراد لدفع عجلة التنمية 
 بالنسبة لألشخاص الذين ؽللكوف  %60كتنظيم السلوكيات حيت سجلنا أعلى نسبة 

 .أربع غرؼ
 مناقشة الجداوؿ الخاصة بالفرضية األولى 

  يبين انطباع المبحوثين حوؿ المحيط 08جدوؿ رقم 
 %النسبة  التكرارات االنطباع

 23.07% 15 المحيط مريح
 61.53% 40 المحيط مزعج
 15.83% 10 المحيط ملوث

    100% 65 المجموع



 الجانب الميداني                     الفصل الرابع                             
 

83 
 

 من ادلبحوثُت كاف انطباعهم حوؿ احمليط 61.53%تشَت ادلؤشرات ادلستقاة من اجلدكؿ على أف  
الذين يعيشوف فيو مزعج حبكم أف احلي بو حركية كبَتة فمنطقي أف يشهد ضوضاء سواء من خالؿ 
حركية السيارات منذ الساعات األكذل من الصباح إذل غاية الليل ،أك تلك ادلتعلقة بأشغاؿ الصيانة 

كما كقفت عليو مؤخرا أنا شخصيا من تصفية ادلسالك اخلاصة بالصرؼ الصحي كاليت دامت ألكثر 
 يـو كبادلوازاة مع مشركع األقبية ،أما عن الفئة اليت أعطت انطباعا مريح عن احمليط كنسبة 15من 

 فيمكن إرجاعو إذل كضعية سكناهتم اليت ردبا تبعد عن الضوضاء ككجودىا يف عزلة نوعا %23.07
ما عن ىذه ادلشاىد اليومية خاصة،أك يعتربكنو شيء عادم كال يكًتثوف لو،ضف إذل ذلك كبنسبة 

  شأهنم شأف من يركف أنو مزعج15.38%منخفضة عن األكذل كالذين أجابوا بأنو ملوث دبعدؿ 

 طرؼ من الطرقات حافة كعلى ادلدينة داخل الصناعية ادلنزلية كحىت النفايات تكدس مشكلة أف ترل
كأحيائها فالتلوث على عدة أصناؼ تلوث ادلاء  شوارعها تشوه يف شلا ساىم احللويات ذبار ك ادلطاعم

أك اذلواء أك التلوث الضوضائي الذم يعترب أكرب مشكلة تعاين منها الكثَت من األحياء كىو ما ال 
 .يساعد على كجود راحة نفسية

 حلماية التقٍت التطور يصاحب أف الطبيعي من كاف ك الضوضاء، دلكافحة تشريعية ضباية فهناؾ "
 معظم سعت قد ك ، عنها تنشأ اليت األضرار لتجنب تشريعيا، تطورا الضوضاء كمكافحة السكينة

 مكافحة ك السكينة ضباية أساسية بصفة هبا رباكؿ اليت التشريعات من الكثَت إصدار إذل الدكؿ
،خاصة كأننا نعرؼ أف السكن ىو مكاف 1"93/184رقم تنفيذم ادلرسـو منها ك الضوضاء،

  .للتخلص من االرىاقات اليومية كالشغل مثال 
  يوضح رأي المبحوثين للعوامل المسببة لتلوث المحيط09جدوؿ رقم 

 %النسبة  التكرارات الرأي  
 73.84% 48 النفايات 

 06.15% 04 أعشاب وحشائش
 06.15%  04 دخاف مصانع

 13.84% 09 أشغاؿ غير مكتملة 
    100% 65 المجموع

                                                           
1
 .216 ص،مرجع سابقبوزغاية باية، 
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إف التحليل األكرل للجدكؿ يظهر بأف أغلبية ادلبحوثُت حوؿ رأيهم عن أسباب التلوث ىي النفايات 
 73.84%دبختلف أنواعها الصلبة منها كالسائلة أك بقايا ادلواد ادلستعملة بنسبة عالية كصلت إذل 

حكم تواجدىم يف ىذا احلي كىذه مشكلة يف احلقيقة مطركحة يف أغلب األحياء لكن يبقى السبب 
مشًتؾ بُت عدة جهات فلو نرل مسؤكلية الدكلة ادلمثلة يف مصاحل البلدية كتقصَت من جانبها أك أف 

ادلسؤكلية كذلك يتحملها ادلواطن الذم يبقى دكره أكرب يف تنظيم عملية رمي النفايات سواء يف 
مكباهتا اخلاصة كيف أكقاهتا  أك تلك اليت كضعتها الدكلة كحاكيات لفرز النفايات ما يساعد عماؿ 
النظافة يف التخلص منها كالدكر كذلك يأيت على ادلنظمات الغَت احلكومية كادلمثلة يف صبعية احلي 

للعمل على تعبئة األفراد للخطر الذم سبثلو السلوكات الناذبة سوء التصرؼ حياؿ كضع القمامة يف 
 حيث نالحظ 13.84%أماكنها ادلخصصة ذلا،كجاءت يف أسباهبا األشغاؿ الغَت مكتملة بنسبة 

تقصَت من قبل اذليئات ادلشرفة على اصلاز ادلشاريع من مقاكالت كغَتىا يف عدـ مراعاة ما تسببو ىذه 
األخَتة من تشويو للمحيط ،أما عن دخاف ادلصانع ك أعشاب كحشائش أخذت نفس النسبة 

كىي نسبة منخفضة مقارنة دبا سبقها كوف احلي ال يتأثر بادلصانع لعدـ قرهبا منو بشكل  %06.15
 .كبَت

  يوضح اىتماـ المبحوثين بالمشاكل البيئية    10جدوؿ رقم 
 %النسبة  التكرارات اإلجابة 
 83.07% 54 مهتم   

 16.92% 11 غير مهتم 
    100% 65 المجموع

 إذل تذىب83.07%بنسبة  ادلستجوبُت ىؤالء إجابات أغلب بأف أعاله اجلدكؿ خالؿ من يتبُت
أف ذلم اىتماـ بادلشاكل البيئية حبكم انتمائهم للحي كما يثبت كذلك على أعلية  على التأكيد

ادلستول التعليمي الذم كقفنا عليو سابقا كما لو من تأثَت مباشر يف جعل الفرد يتطلع إذل زليط 
 من عريضة فئة لدل البيئي الوعي نشر نظيف كيتفادل كل ما من شأنو أف يضر بصحتو،كيساعده يف

 الضرر عن مؤثرة مواقف بعرض بالبيئة ادلخلة ادلمارسات إذل انتباىها لفت خالؿ اجملتمع من أفراد
 شعور داخل ذلك ينمي عليو شلا ذلك كل عن الناصبة كاالنعكاسات اإلنساف قبل من هبا احملدؽ
فيما صلد أف رلموع .التلوث مظاىر من خالية نظيفة ببيئة كالتمتع عليها كالسعي للحفاظ الرغبة األفراد
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 كذلك ؽلكن ربطها بالالمباالة كغياب ثقافة 16.92%بنسبة  (ال): مبحوثا أجابوا ب11تكرار 
 . بيئية لألفراد كؽلكن أف نربطو كذلك بالعنصر ادلتمثل يف ادلستول التعليمي 

  يوضح تصرفات أفراد العينة مع من يحاولوف وضع القمامة في غير موضعها11جدوؿ رقم 
 %النسبة  التكرارات نوع التصرؼ

 83.07% 54 النصح 
 10.76% 07 التوبيخ

 01.53% 01 ابلغ عنو
 04.61% 03 ال أىتم 

    100% 65 المجموع
سبثل البيانات الواردة يف اجلدكؿ تصرفات ادلبحوثُت مع األشخاص الذين ػلاكلوف كضع القمامة يف 

يف تعاملهم بالنصح  83.07% غَت موضعها فجاء يف مقدمة ىذه التصرفات كدبعدؿ قوم مثل
كأفضل كسيلة لتجنب اإلضرار باحمليط كتشويهو كإعطائو اجلمالية اليت تعكس عالقة ساكنيو كاألعلية 
اليت يولوهنا من منطلق العادات ككذلك الوازع الديٍت يف ادلقاـ األكؿ كالذم ػلث على أف النظافة من 

كالتنشئة االجتماعية الصحيحة من شأهنا توجيو ,اإلؽلاف كما أف للمستول التعليمي بُت أبناء احلي 
السلوؾ بطرؽ سليمة،مث صلد أف من منهم يعتمد على طريقة التوبيخ دلثل ىذه التجاكزات ،يف نظرىم 
حىت ال يعودكا لذلك الفعل مرة أخرل كىذا ما يعكس التفاكت بُت فئات اجملتمع كذلك لكن تبقى 

ال يهتموف هبذه  04.61% يف حُت سجلنا بنسبة 10.76% النسبة نوعا ما ضئيلة دبعدؿ
 01.53% التصرفات كتأيت يف األخَت نسبة ضعيفة شلن أجابوا أهنم يبلغوف عن األشخاص دبعدؿ

 .حبكم ؽلثلوف رلتمع كاحد كذبمعهم ركابط سلتلفة كاجلَتة كغَت ذلك
  يوضح المسؤوؿ عن إخراج القمامة12جدوؿ رقم 

 %النسبة التكرارات المسؤوؿ عن إخراج القمامة
 43.07% 28 األب
 12.30% 08 األـ

 44.61% 29 أحد األبناء 
    100% 65 المجموع 
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نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أعاله يف ادلسؤكلية ادلتعلقة بإخراج القمامة من البيت جاءت  النسبة 
 على التوارل كىذا أمر % 44.61 ك 43.04%متقاربة تكاد تتساكل بُت األب أك أحد األبناء 

طبيعي حبكم الًتبية كالعادات األسرية ادلتمثلة يف االحًتاـ الذم توليو العائلة اجلزائرية عامة كادلستغاظلية 
خاصة للمرأة كما أف احلشمة تدخل ضمن مبادئ اجملتمع احملافظ بدرجة كبَتة،يف حُت أجاب بعض 

 % 12.30 أشخاص كدبعدؿ 08ادلبحوثُت من اجلنسُت على قياـ األـ بإخراج القمامة بتكرار 
حيث يعتربكنو أمرا عاديا دبا أهنا تنوب عن الرجل يف حالة غيابو،أك يف حاالت كجود األـ بصفتها 

أرملة أك مطلقة ك ال يوجد شخص ينوب عنها يف مثل ىذه األشغاؿ كبالتارل عي حاالت ناذرة كال 
 .ؽلكن القياس عليها ،كبالتارل النسبة جاءت منطقية جدا 

 تحليل النتائج على ضوء الفرضية األولى  
 

 البيئية من خالؿ إشراؾ األفراد في العمل الثقافة نشر  تعمل علىالجمعيةبالنسبة للفرضية األكذل بأف 
 من ادلبحوثُت عربكا عن 61.53% صلد أف 08فإف النتائج ادلستخلصة من اجلدكؿ رقم .التطوعي

انطباعهم حوؿ احمليط الذين يعيشوف فيو بأنو مزعج كىي أكرب نسبة مسجلة توحي بوجود كعي حوؿ 
شعور بعدـ الراحة كمنو التطلع إذل جو مريح يساعد على اذلدكء ىو مطلب كل فرد،كما نفسر 

يظهر بأف أغلبية ادلبحوثُت يشَتكف إذل أف أسباب التلوث ىي 09كذلك من خالؿ اجلدكؿ رقم 
كىي  73.84%الصلبة ،السائلة، ادلخلفات ادلنزلية كصلت إذل )النفايات على اختالؼ أنواعها 

 خالؿ من يتبُتسبثل مشكلة كبَتة ليبقى السبب مشًتؾ كادلسؤكلية مشًتكة،إضافة إذل كل ىذا 
  على التأكيد إذل تذىب83.07%بنسبة  ادلستجوبُت ىؤالء إجابات أغلب بأف 10رقم  اجلدكؿ

أف ذلم اىتماـ بادلشاكل البيئية كىو ما غلعل الفرضية تأخذ منحى تصاعدم اغلايب ك ىو ما يثبت 
كذلك على أعلية ادلستول التعليمي الذم لو تأثَت مباشر يف جعل الفرد يتطلع إذل زليط نظيف 

 كصحي 
يف تصرفات ادلبحوثُت مع األشخاص الذين ػلاكلوف كضع القمامة 11كعن تقييمنا حلصيلة اجلدكؿ 

يركف أنو أفضل كسيلة لتجنب  83.07% يف غَت موضعها فوجدنا اعتماد كسيلة النصح دبعدؿ 
مشاكل كعواقب تدفع شبنها ىذه العائالت اليت تقطن احلي  كما أف رأم الشرع ال ؼلتلف كثَتا عن  

األكؿ كالذم ػلث على أف النظافة من اإلؽلاف كىنا تظهر أعلية التنشئة االجتماعية اليت يتبقى 
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من خالؿ كل ىذه ادلؤشرات ؽلكن أف نقيل الفرضية األكذل على اعتبار ربقق .مسؤكلية األسرة خاصة
 .مؤشراهتا بنسب كبَتة 

 أف األفراد الذين كاف تعرفهم على الرابطة بالصدفة دبعدؿ 13 فمن خالؿ معطيات اجلدكؿ رقم
 فبالعودة إذل ما تقدمنا بو عن كرب حجم احلي فهذا غلعل من مصادفة نشاطها ادليداين 47.69%

يف بعض األحياف صعب ،كما لو دالالت أخرل كىو أهنا تسعى إذل تفعيل نشاطها بالرغم من أف 
 األمر يتطلب ربدم يف العدة البشرية 

 على أنو ىناؾ  ربسن %63.07 أكد جل ادلستجوبُت كدبعدؿ 14كبالنظر إذل ما جاء يف اجلدكؿ 
يف احلي كأف كل ما تقدمو الرابطة من خدمات تطوعية يف سبيل التنمية زيادة على ذلك  االعتناء 

بتوفَت ادلرافق احليوية كالتشجَت كنظافة احلي من خالؿ خلق مساحات خضراء شلا يستوجب تظافر 
 .اجلهود كىو كذلك دبثابة ربدم آخر لغرس قيم الثقافة البيئية كالوعي بضركرة احملافظة على احمليط

الذم يوضح نوعية النشاطات اليت جاءت 15مؤشر اغلايب آخر الحظناه من خالؿ نتائج اجلدكؿ 
 فاألعلية تظهر يف نظافة احلي كىذا ما يؤكد عالقة القائمُت يف %50.76:هبا الرابطة فسجلنا نسبة

حرصهم على تأدية دكرىم ادلطلوب منهم ككأمانة كىي مهمة نبيلة يف اعتقادنا  من خالؿ تعبئة 
 كىنا تظهر قيمة العامل 35.38%األفراد ذلذه احلمالت ،كيف النشاط اخلاص بالتحسيس سجلنا 

 .نطاؽ أكسع على البيئية الثقافة نشر يف البسيكولوجي يف احلث على ضركرة احملافظة كادلشاركة بقوة 
تعمل اجلمعية على نشر حقيقة ما جاء يف نتائج اجلداكؿ تعترب يف رلملها تصب يف صاحل الرابطة اليت 

 كىذا ما يدفعنا إذل تقبل ىذه الفرضية إذل  البيئية من خالؿ إشراؾ األفراد يف العمل التطوعيالثقافة
 .حد كبَت

 مناقشة  الجداوؿ الخاصة بالفرضية الثانية  
  يوضح طريقة االطالع على الرابطة 13جدوؿ رقم 

 %النسبة التكرارات طريقة االطالع على الرابطة 
 47.69% 31 صدفة

 29.23% 19 مشاركة ميدانية
 23.07% 15 ملصقات ومنشورات

   100% 65 المجموع
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 %47.69تشَت معطيات اجلدكؿ أف طريقة االطالع على الرابطة كانت عن طريق الصدفة بنسبة 
ادلالحظ أف الرقم يبدك من الوىلة األكذل انو كبَت مقارنة دبا جاء يف اإلجابات األخرل كىذا شيء 

منطقي لكن بالعودة إذل ربليلنا السابق كوف احلي يعترب كبَت من حيث احلجم ضف إذل ذلك 
الدراسات ادلتعلقة بادلدينة كخاصة بالساكنُت ىي عالقة نسبية من حيث التفاعل فمثال الفرد الذم 

يسكن يف الريف يذكب يف اجلماعة كيكوف على اطالع تاـ كشامل دبا يدكر يف عشَتتو أك القرية اليت 
ينتمي إليها على عكس ادلديٍت الذم ذبمعو بأبناء احلي مصلحة مشًتكة  كحىت الرابطة تعترب فتية دل 

يدـ على تأسيسها إال ثالث سنوات ،أما النسب اليت كانت تشَت إذل أف ادلبحوثُت اطلعوا على 
أك اليت جاءت من خالؿ مشاركة ميدانية  %23.07الرابطة من خالؿ منشورات كملصقات دبعدؿ 

الفئات  اىتمامات آخر يف كاف البيئي ادليداف أف تعترب نسب متقاربة كما% 29.23بًتكيز 
يف  دكر من مالو كل رغم ذلم، بالنسبة الكماليات سلم يف كيقع ثانويا تعتربه نشاطا ألهنا الشبابية،

 .احمليط ربسُت
 

 يوضح رأي األفراد حوؿ وجود تحسن في الحي 14جدوؿ رقم 
 %النسبة التكرارات اإلجابة 

 63.07% 41 نعم 
 36.93% 24 ال 

    100% 65 المجموع
 على كجود ربسن يف احلي فهم يركف أف %63.07    يؤكد جل ادلبحوثُت يف ىذا اجلدكؿ كبنسبة 

ما جاءت بو الرابطة كاف خدمة للحي حبكم زيادة بعض ادلرافق كالتشجَت كاإلنارة كنظافة احلي اليت 
تبقى من بُت األكلويات يف ظل تظافر اجلهود كىو ما تصبو إليو الرابطة من خالؿ غرس قيم الثقافة 

منهم بعدـ كجود أم ربسن %36.93البيئية كالوعي بضركرة احملافظة على ادلكاسب ،ىذا كأجاب 
يف احلي فهم يعتقدكف أف ما توليو الدكلة للمجاؿ البيئي أكرب يف أف يكوف رلرد غرس شجَتات أك 

التفاتة حصرية يف ندكات أك خرجات للتحسيس كيتطلعوف لربامج أقول من ىذه كعلى صبيع 
 .ادلستويات
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 يوضح رأي المبحوثين حوؿ نوعية النشاطات التي جاءت بها الرابطة15جدوؿ رقم 
 %النسبة  التكرارات نوعية النشاطات 

 35.38% 23 التحسيس
 50.76% 33 نظافة الحي 

 10.76% 07 التشجير 
 03.07% 02 أخرى حدد

    100% 65 المجموع
نالحظ من خالؿ نتائج اجلدكؿ أعاله حوؿ نوعية النشاطات اليت جاءت هبا الرابطة أف أعلى نسبة 

 من اإلجابات سبحورت يف نظافة احلي كىو رقم يعكس أعلية ىذا النشاط يف %50.76:قدرت ب
إعطاء قيمة للقائمُت عليو احلرص على تأكيد الدكر ادلوكل إليها كىي غاية سامية بالنظر إذل الظركؼ 
اليت تعمل يف ظلها من خالؿ تعبئة األفراد ذلذه احلمالت ،مث تلتها النشاط اخلاص بالتحسيس بنسبة 

 فبُت النشاطُت قيمة مشًتكة من خالؿ التوعية الذىنية بضركرة العيش يف بيئة صحية %35.38
 يف الرابطة قبل من هبا كادلساىم ادلعتمدة اآلليات سليمة تقف على رلهود بسيط كمشًتؾ ،كإحدل

ىذا كسجلنا بنسب متفاكتة من خالؿ عملية التشجَت  شلكن نطاؽ أكسع على البيئية الثقافة نشر
 ألنو يعتمد على األماكن اليت ربتاج إذل إعادة غرسها،كأجاب مبحوثاف على %10.76دبعدؿ 

 .نوعية النشاطات سبثلت يف مساعدة ادلعوزين ،كمشركع فرز النفايات 
بالنظر إذل األرقاـ ادلسجلة يف ىذا اجلدكؿ نستطيع القوؿ انو تثبيت دلا سبق على أف ىناؾ ربسن يف 

تفعيلها  يف النشاطات ىذه نتائج من تستفيد أف شأهنا من اجلمعية فإف الباحث تقدير كيف .احلي 
 يف التسبب كعدـ البيئة ضباية كربسيسهم بضركرة اجملتمع، أفراد توعية إذل كالرامية الواقع أرض على

 .اجملتمع أكساط يف بيئية نشر ثقافة طريق  عن .هبا اإلضرار
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  يوضح توزيع األفراد عن المشاركة في الحمالت الميدانية16جدوؿ رقم 
 %النسبة التكرارات اإلجابة 

 13.84% 09 نعم 
 24.61% 16 ال

 61.53% 40 أحيانا
    100% 65 المجموع

ينب اجلدكؿ الذم بُت أيدينا نتائج خاصة دبشاركة األفراد يف احلمالت ادليدانية اليت تقيمها الرابطة 
 كانت مشاركتهم يف بعض األحياف السبب يف ذلك يعود إذل كوهنا لديها % 61.53حيث 

ارتباطات أخرل سواء ما تعلق بالعمل اليومي أك أمور عائلية كما ؽلكن أف يرتبط بادلزاج الذم ال 
 لرؤيتهم حاجة ىناؾ تكن دل فإف احلاجة، حبسب احلي جلنة يركف يسمح ذلم دبرافقة الرابطة من عدمو

كيف . السنة يف مرة احلي جلنة كىناؾ من يرل بذلك، ظركفهم ذلم إليهم،أك إذا مسحت يذىبوف ال
 منم األشخاص الذين يشاركوف بصفة منتظمة حبيث صلد لديهم %13.84نفس اإلطار سجلنا 

الرغبة يف التطوع كادلساعدة ألهنم يعلموف أف ذلك يعود عليهم بالنفع من اجلانب احلسي كادلعنوم 
كيولد فيهم ركح ادلسؤكلية كيعزز حب االنتماء فيما امتنع عن ادلشاركة يف احلمالت 

 تبقى ىذه اإلجابات سبثل ضعف التنشئة االجتماعية كغياب دكر األسرة،أك %24.61بنسبة
 ترسيخ رلاؿ يف بدكرىا كاعوف غَت ك األنشطة أعلية ىذه يعرفوف ال فهم .ضعف يف بررلة النشاطات 

 .البيئية األنشطة خالؿ ىذه من البيئة على احلفاظ ربقيق بالتارل ك البيئية الثقافة
  يوضح توزيع األفراد حوؿ دوافع المشاركة في النشاطات17جدوؿ رقم 

 %النسبة  التكرارات دوافع المشاركة في النشاطات
 29.23% 19 بدافع االنتماء للحي 

 12.30% 08 بدافع وجود الرفقاء
 55.38% 36 بدافع حب النظافة

 03.07% 02 أخرى 
    100% 65 المجموع
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سبثل اإلحصائيات ادلبينة يف اجلدكؿ أعاله دكافع ادلشاركة يف العمل التطوعي سجلنا أعلى نسبة دلن 
لديهم حب للنظافة كدافع أساسي باعتبارىا أحد الدعائم األساسية دلكونات اجملتمع كأحد نتائج 

كإفرازات الدكر االغلايب لألسرة من خالؿ تعبئة األفراد نفسيا كىو ما يكوف لديهم ركح ادلبادرة كتقدمي 
 مبحوثا دبعدؿ 19 كما أجاب %55.38ادلساعدة فجاءت النسبة أكثر من النصف 

 على كوهنم ينتموف إذل احلي حيث ؽلثل ذلم ذلك مسؤكلية مرتبطة حبياهتم اليومية،كتقوية29.23%
 كالعمل العامة بالقضايا االىتماـ خالؿ من كرلتمعو كطنو اذباه للشباب الوطٍت كالوالء االنتماء ركح
 من ادلبحوثُت حوؿ % 12.30يف حُت أجاب  اجملتمع تطور تعيق اليت ادلشاكل حل على

مشاركتهم بدافع كجود الرفقاء كىي نسبة منخفضة نوعا ما كوهنم استجابوا للعملية بقوة تأثَت من 
لكي اريب نفسي ،أك أنٍت }: بإجابات متفرقة سبثلت يف%03.07كيف األخَت كبنسبة .زمالئهم 

 {أجد راحة نفسية 
  يوضح تقييم األفراد للرابطة من حيث النشاط 18جدوؿ رقم 

 %النسبة  التكرارات التقييم
 67.69% 44 مناسباتي 

 32.30% 21 دائم
    100% 65 المجموع 

 على أف نشاطها %67.69 يوضح اجلدكؿ تقييم ادلبحوثُت للرابطة من حيث النشاط حيث أجاب
مناسبايت فهم يركف أف تواجدىا يقتصر فقط على كجود زلافل باحلي أك تواجد مسؤكلُت أك ارتباطو 

 العادلي اليـو : معينة،مثل تظاىرة الًتبوية بادلؤسسات لتحي باألعياد،أك ما تعلق دبناسبات بيئية
  (مارس 22 ) للمياه العادلي اليـو ،(مارس 21 ) للشجرة

يقيموف أداء الرابطة بالدائم فهم يركف بأف الرابطة تعمل كفق إطار منظم % 32.30يف ادلقابل 
كتدخالهتا كانت بشكل مستمر كدائم كىذا التفاكت يف التقييم مرده إذل عجز الرابطة يف توفَت كل ما 
ػلتاجونو من خدمات كىذا ما سبت اإلشارة إليو من طرؼ ادلستجوبُت يف مقابالتنا خاصة يف نقص 

 .الدعم ادلارل من السلطات فقط شلا غلمع من ىبات احملسنُت أك اشًتاكاهتم السنوية حسب قوذلم
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 يوضح توزيع األفراد لطرؽ  التواصل مع الرابطة 19جدوؿ رقم 
 %النسبة  التكرارات طرؽ التواصل مع الجمعية

 06.15% 04 اإلذاعة 
 12.30% 08 الفايسبوؾ 

 33.84% 22 أحد األعضاء
 47.69% 31 نشاط ميداني

    100% 65 المجموع 

 على أهنم %47.69 يوضح اجلدكؿ الذم بُت أيدينا كيفية التواصل مع الرابطة حيث أجاب 
 مبحوثا ػلبذكف مرافقة الرابطة يف 31سبكنوا من التواصل معها عن طريق نشاط ميداين دبعٌت أف 

نشاطاهتا كىذا يعطي انطباع على أهنم األقرب من حيث التفاعل كيولونو أعلية كقيمة كبَتة،كىذا يعٍت 
أيضا أف مستول  التعبئة من طرؼ القائمُت تلعب دكر مهم كىذا ما ؽلكن االستدالؿ عليو من 
خالؿ ما مت الوقوؼ عليو يف ادلقابالت مع األعضاء حيث يعملوف على إقامة دكرات كندكات 

 على أهنم %33.84ربسيسة بأعلية الوعي خبطورة اإلخالؿ بالنظم البيئية على الصحة،كقد أجاب 
اكتشفوا كيتواصلوف معها عن طريق أحد األعضاء كىذا ما يؤكد مرة أخرل أعلية ادلرافقة كربريك 
 احلس اجلمعي،فمسؤكلية تبليغ الرسالة اخلَتية كالطوعية تتطلب الكثَت من اجلهد كالتضحية سواء

 بالوقت أك اجلهد كىذا دليل أخر على تطلع الرابطة لتجسيد كاحد من بُت األىداؼ ادلسطرة من 
خالؿ التأسيس،يف اعتقادم أف الرابطة كلو أهنا فتية من حيث النشأة إال أهنا البد أف تستثمر يف 

عنصر مهم أال كىو مواقع التواصل االجتماعي فايسبوؾ الذم أرل حسب النتائج دبعدؿ 
 من خالؿ العدة التكنولوجية كاألدكات  حباجة اذل تنظيم أكثر الحتواء أكرب عدد شلكن،012.3%

الرقمية يف ظل التحوالت االجتماعية كاستغالذلا يف التحفيز االجتماعي كاالستغالؿ األمثل للطاقات 
البشرية مع األشخاص الذين ال نعرفهم  

: اذليكلة كالتنظيم من أىم األسباب يف النجاح كالًتكيج مرتبط ب
كسائل اإلعالـ  -
 العالقات التفاعلية  -
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استخداـ الفايسبوؾ من خالؿ التشجيع على ادلشاركة يف احملتول للعمل التطوعي كإيصاؿ  -
الرسالة من خالؿ النشر على أكسع نطاؽ أكثر من القياـ بالفعل كادلشاركة ادليدانية الشخصية 

العمل على خلق الوفاء مع ادلتطوعُت كفاعلُت اخلَت حىت يصبح .أك على عدد معُت من األفراد
كبنسبة منخفضة احتلت طريقة االتصاؿ عن طريق اإلذاعة قدرت .تواجدىم دائم

مؤشر يدؿ عدـ اىتماـ األفراد هبا فقد ال ؽللكوف الوقت الكايف لالستماع  %06.15:ب
 .إذل برارلها

 
  يوضح توزيع األفراد العتماد الرابطة مقرا لها20جدوؿ رقم 

 %  النسبة    التكرارات  اإلجابة 
     60% 39 نعم
     40% 26 ال

    100% 65 المجموع

 من ادلبحوثُت بوجود مقر %60يوضح اجلدكؿ حوؿ اعتماد الرابطة مقرا ذلا يف احلي حيث أجاب 
خاص بنشاطاهتا السيما يف اجملاؿ اإلدارم كالتسيَت للندكات كاالجتماعات كمكتب خاص 

بالسكرتارية كذبلى ىذا حىت يف ادلقابالت اليت أجريت مع أعضائها،لكن ما ؽلكن أف يطرح كتساؤؿ 
 فهم يعتقدكف أف الرابطة ال سبلك مقرا %40ادلمثلة يف  (ال)ىو النسبة ادلسجلة اليت أجابت ب

خاصا هبا ألنو عند إجرائي مقابلة مع الرئيس قاؿ رل انو كاف يف السابق مركزا ثقافيا  قبل أف ػلوؿ إذل 
ردبا ليسوا  صفتو ىاتو كحىت الذين أجابوا بنعم تباينت اقًتاحاهتم بُت زلل مستأجر أك دار صبعيات

 على دراية يف رلاؿ اإلدارة 
 نعم:في حالة اإلجابة ب
      40% 26 مقر خاص بالجمعية

 04.61% 03 محل مستأجر
 15.38% 10 دار جمعيات 
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 على أف ادلقر خاص بالرابطة منذ استالمها التعيُت كشركعها يف %40ىذا ك يؤكد ادلبحوثُت بنسبة 
العمل باحلي كمن ىنا نستخلص بأف جانب االستقرار مهم يف أداء ادلهاـ دكف مضايقات من قبل 

فردبا ال %15.38السلطات ادلعنية كبالنظر إذل ما جاء يف أراء بعضهم على أهنا دار صبعيات دبعدؿ 
يفرقوف بُت ادلقرات اليت سبنحها الدكلة كمساعلة منها كبُت ادلقرات اليت تكوف يف أرضية العمارات كما 
يعتقد آخركف أهنا زلالت مستأجرة كبالفعل ىو شلا أصبحنا نشاىده من ذباكزات من قبل ادلواطنُت يف 

 .تغيَت للمباين

 
  يوضح درجة اىتماـ المبحوثين بالرابطة 21جدوؿ رقم 

   %النسبة التكرارات درجة االىتماـ 
 15.38% 10 قوية 

 56.92% 37 متوسطة
 27.69% 18 ضعيفة

    100% 65 المجموع

 إغلايب، بشكل معها تفاعلو كنشاطات اجلمعيات،ك برامج ادلستهدؼ على اجلمهور اىتماـ يلعب
 كبُت بينها العالقة ألف ذلك ادلسطرة، أىدافها ربقيق اجلمعيات يف صلاح يف األعلية غاية يف دكرا

 من أنشأت فيما فاعليتها مدل تقييم معايَت أىم من ادلستفيدين منهم الشباب خاصة من خدماهتا
لصاحل األفراد،كيف اجلدكؿ  بو تقـو الذم الدكر من كجودىا شرعية تستمد فاجلمعيات األىلية أجلو،

 دبعٌت % 56.92:الذم بُت أيدينا نالحظ أف نسبة االىتماـ كانت متوسطة كأعلى نسبة قدرت ب
،كسجلنا يف درجة ضعيف ما تفوؽ النصف كىو ما يطرح تساؤالت عديدة عن الدكر ادلنوط هبا 

 أنشطة من إليها يقدـ ما مستول كتقدير معرفة على ،فأفراد احلي ىم األقدر % 27.69نسبتو 
 كالتفاعل اإلقباؿ يرتبط ك.للمجتمع كالثقافية السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية متنوعة كخدمات

كىذا ما دل  األنشطة، من ادلستهدؼ كالشباب إطارات اجلمعيات ك قادة بُت ذبمع اليت العالقة بنوعية
 جيدة العالقات كانت فكلما % 15.38نالحظو فجاءت نسبة االىتماـ بدرجة قوية دبعدؿ 

  .ادلتبادؿ كاالحًتاـ تسودىا الثقة
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  يوضح رأي األفراد إف كانت الرابطة قد وفقت في عملها22جدوؿ رقم 
 %النسبة  التكرارات اإلجابة

 50.76% 33 نعم
 49.23% 32 ال

    100% 65 المجموع

نالحظ من خالؿ النتائج ادلدكنة يف اجلدكؿ أعاله على أف النسب جاءت متقاربة بفارؽ مبحوث 
  من اجلنسُت حبسبهم %50.76كاحد حيث أجابوا بأف اجلمعية كانت موفقة يف عملها دبعدؿ 

الربامج ادلقدمة كاليت سعت الرابطة إذل ربصيلها كانت كافية إلعادة اذليبة كالنظرة التفاؤلية بوجود 
ربسن يف احلي خاصة كأنو ىناؾ العديد من القضايا اليت تتبناىا على مستواىا ناىيك ىن مشكل 

 .كمثاؿ" مؤسسة ايبيك" النفايات كضركرة إقامة شراكات مع سلتلف الفاعلُت يف رلاؿ البيئة
 بعدـ رضاىم أك أف الرابطة دل تكن موفقة يف عملها فهم يركف بأف %49.23 يف حُت أجاب 

الدكلة ادلمثلة يف جهازىا احلكومي تورل أعلية كبَتة ذلذا اجملاؿ كبالتارل تطلعاهتم للخدمات البد أف 
تتجاكز ادلستول ادلوجود زلليا ،طبعا ىي أراء متباينة لكن يف اجلهة ادلقابلة من خالؿ ما إستنتجناه من 
ربليلنا دلا جاء على لساف الرئيس كأعضائو على أنو من غَت ادلعقوؿ االستثمار يف اخلدمات البشرية يف 

 . ظل العطل ادلارل القائم على اشًتاكاهتم الشخصية
 

  يوضح  تقييم المبحوثين لتواجد اإلعالـ 23جدوؿ رقم  
 %النسبة  التكرارات التقييم 

 12.30% 08 شامل ودائم
 36.92% 24 مبرمج وحصري

 13.84% 09 خدمة لمصالح شخصية
 36.92% 24 غائب تماما

    100% 65 المجموع
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يركف أف تواجد اإلعالـ غائب سباما عن النشاطات اليت  ادلبحوثُت  من% 36.92 أف اجلدكؿ يبُت
تنظمها الرابطة كؽلكن تفسَت ذلك استنادا إذل كوف الرابطة هتتم باجلانب اخلدمايت للمواطنُت كتفعيل 

دكرىا من خالؿ الربامج اليت تسهر على إصلاحها بدكف احلاجة اإلشهار ذلا ما دامت ىذه األخَتة 
سبثل اجملتمع ادلدين بالدرجة األكذل كتعمل كفق سبليو اللوائح القانونية علما أف ما جاء يف ادلقابالت اليت 

أجريت مع أعضاء الرابطة أكدكا أهنم ال يلقوف الدعم الكايف خاصة ادلارل منو ،كالغريب أف النسبة 
كيقتصر على بعض األحياء كالربامج دكف   نفسها جاءت على نقيض األكذل بأنو مربمج كحصرم

على أف ىذا التواجد ىو %13.84غَتىا شلا يعرقل حسب رأيهم تقدمي الدعم ادلعنوم  كما يرل 
خدمة دلصاحل شخصية سواء ما تعلق بقادة الرابطة كأعضائها أك يف تلك اليت زبص القائمُت يف رلاؿ 

اإلعالـ كالدعاية كربقيق أغراض شخصية كعرب آخركف أنو دائم من حيث التواجد بنسبة 
  يف احلقيقة إف ادلتمعن يف ىذه احلقيقة يقف على تضارب كبَت يف كجهات النظر فبُت 12.30%

 .ادلؤيد كادلعارض لكن ما ال شك فيو أف مثل ىذه النشاطات تغيب فيها ركح نشر األعماؿ اذلادفة 
 تحليل النتائج على ضوء الفرضية الثانية 

 .ضعف وسائل االتصاؿ التي تعتمدىا الجمعية يحد من نسبة المشاركة والتجاوب بين األفراد
 من فبالرغم رلاؿ نشر الثقافة البيئية ، يف الرابطة تعتمدىا اليت ك األنشطة الفعلية اآلليات ؼلص فيما

 من كذلك ، األنشطة كاالصلازات من رلموعة أنو كاف ذلا إال األخَتة ، ىذه بو تقـو الذم الدكر
 ،الًتبية البيئية الثقافة  مصطلحات ترسيخ ك تعزيز يف ذبلت ، توعوية تربوية تثقيفية عملية خالؿ
 اليت القيم تثبيت ك البيئية األخالؽ تعزيز من سبكنهم حىت. اجملتمع أفراد البيئي لدل كالوعي ، البيئية
 .اغلابيا تعامال البيئة مع اإلنساف تعامل ذبعل

 61.53 خاصة دبشاركة األفراد يف احلمالت ادليدانية اليت تقيمها الرابطة حيث 16ىذا كينب اجلدكؿ
 كانت مشاركتهم يف بعض األحياف إذ أف ظركفهم دل تسمح ذلم دبرافقة نشاطها ألسباب سواء ما %

تعلق بالعمل اليومي أك باألمور العائلية ،لكن ىذا ال يشكل عائقا كبَتا على حد ما جاء يف 
 ادلقابالت اليت قمنا هبا مع أعضاء الرابطة 

 إذل دكافع ادلشاركة يف العمل اخلَتم سجلنا أعلى نسبة قدرت  17سبثل اإلحصائيات ادلبينة يف اجلدكؿ
دلن لديهم حب للنظافة كىذا بالنسبة لألسرة كأحد اآلليات اليت تعوؿ عليها يف  خالؿ  55.38%

 باألياـ األحياف يف أغلب ترتبط األنشطة ىذه أف ادلدينة،إال مناطق سلتلف مشلتعبئة األفراد نفسيا،لت
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 فإف كبالتارل.األياـ باقي إذل سبتد كال الشجرة،كغَتىا للبيئة،عيد العادلي اليـو مثل الوطنية كاألعياد
من 67.69%  بنسبة18فقط،كما سبت اإلشارة إليو يف اجلدكؿ رقم ادلناسبات هبذه متعلق صداىا

 .ادلبحوثُت يركف انو مناسبايت فقط
من ادلالحظ اليـو أف أفضل كسيلة لالتصاؿ بأكرب عدد شلكن يف أماكن متفرقة ىو االستخداـ األمثل 
لتكنولوجيا كسائل االتصاؿ احلديثة كللتعريف بربارلها كالًتكيج للنوايا احلسنة من أجل اكتساب الثقة 

بُت األفراد،أما ما التمسناه من قبل األعضاء عند استفسارنا عن طرؽ التواصل مع اجلمعيات األخرل 
ك كذلك الفاعلُت االجتماعيُت فهم يؤكدكف على ىذه الوسائل الستعماذلا منربا لشرح كاستقطاب 

أكساط  بُت البيئي الوعي نشر اجل الرابطة من هبا تقـو اليت النشاطات ؼلص فيما ادلنخرطُت ،أما
الرابطة على لساف  هبا أمدتنا اليت السنوية التقارير من ادلستقاة ادليدانية البيانات ضوء كعلى , اجملتمع

 النشاطات أىم حصر مت الفوتوغرافية، الصور ك ادلشاريع مواقع دلختلف ادليدانية رئيسها فادلالحظة
 اليت البيئية كالًتبية ادلفاىيم ك القيم من رلموعة نشر خالؿ من ، البيئي الوعي نشر اذلادفة إذل

من  اإلعالمي العمل خالؿ من التوعية ك التحسيس حبمالت كالقياـ ادلتمدرسُت ، فئة تستهدؼ هبا
 القطاعات يف سلتلف العادلية ك الوطنية البيئية بادلناسبات أك االحتفاؿ مستغازل اجلوارية إذاعة خالؿ
 رغم الوجود الضعيف أنو كاتضح البيئة، ضباية رلاؿ يف االجتماعيُت الفاعلُت كل بإشراؾ احمللية

بصورة خاصة إال أنو أصبح يطرح  البيئي كاإلعالـ عامة بصورة اإلعالـ يف احلق تنظم اليت للقوانُت
بأف  %36.92 حيث أجاب 23العديد من التساؤالت كىذا ما حملناه من خالؿ اجلدكؿ رقم 

تواجد اإلعالـ مربمج كحصرم كما أجاب مبحوثُت آخرين كبنفس النسبة أنو غائب سباما كلها 
كما تأكد ذلك مرة أخرل .مؤشرات تؤكد غياب عنصر مهم إليصاؿ الفكرة إذل صبيع أفراد اجملتمع 

 حوؿ كيفية التواصل أك التعرؼ على الرابطة فوجدنا أف نسبة 19من خالؿ ربليل اجلدكؿ رقم 
 . عرب الفايسبوؾ%12.30 عن طريق اإلذاعة ك دبعدؿ 06.15%

 لذا البد ادلناسب، الوقت يف ادلستمعُت أذف يف يهمس ىو ك التلفزيوف من تنقال أكثر الراديو يعترب" 
التلفزيوف  مثل مثلها اإلذاعة ك بيئي، كعي خلق أجل من الوسيلة ذلذه األمثل االستخداـ ضماف من

   1".االستخداـ  بسهولة الراديو يتمتع كما الشرائح، كافة إذل تتوجو

                                                           
 .92،صمرجع سابق   كسَتة أمينة، 1
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 أما عن طريق %47.69باإلضافة إذل أف طريقة االطالع على الرابطة كاف زلل صدفة دبعدؿ 
 ادلنشورات كادللصقات فالرقم كاف يعكس حقيقة العمل الذم ينتظرىا مستقبال حيث جاءت نسبتو

 .ك خلق اىتماـ أكرب كاالستمرارية كىذا ما يشكل ربديا للقائمُت عليها للربكز 23.07%
على ضوء ما مت استنتاجو ؽلكن القوؿ أف الفرضية الثانية قد ربققت كؽلكن قبوذلا كبالتارل ضعف 

 .  كسائل االتصاؿ من شأنو أف ػلد من نسبة التجاكب بُت األفراد
   

 مناقشة الجداوؿ الخاصة بالفرضية الثالثة 
  يوضح رأي األفراد عن وجود تضامن بين أفراد الحي   24جدوؿ رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابة 
 53.84% 35 نعم
 46.15% 30 ال 

    100% 65 المجموع
 نعم :في حالة اإلجابة ب

 %النسبة  التكرارات نوعية التضامن بين األفراد
التجمع للمساعدة بكل 

 الوسائل     وتلبية    الدعوة
20 %30.76 

 07.69% 10 التشاور للتحسيس والتوعية
 53.83% 05 تقاسم األدوار

    100% 35 المجموع
ينب اجلدكؿ الذم بُت أيدينا نتائج ادلبحوثُت حوؿ ما إف كاف ىناؾ تضامن بُت أفراد احلي، سجلنا 

 أجابوا بنعم قابلتو أعلى نسبة يف نوعية التضامن ادلتمثل يف تقاسم األدكار، %53.84أعلى نسبة 
 كانت كسائل التآزر بينهم يف التجمع كااللتفاؼ حوؿ الرابطة كأكؿ شيء كىو %30.76كدبعدؿ

تلبية الدعوة حلضور احلمالت التطوعية كجلب الوسائل كادلعدات من مكانس كشجَتات للغرس   
كىذا مؤشر كاؼ لنتأكد مرة أخرل على أعلية التحصيل العلمي يف عالقتو جبودة  اخلدمة كضماف 
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 ػلملوف مسؤكلية %07.69استمراريتها كتنامي احلس التشاركي كتبادؿ ادلنفعة مع اآلخرين كبنسبة 
 .التوعية كالتحسيس من خالؿ تبادؿ األفكار كطرح البدائل من اجل أصلاح أم عمل

 عماؿ  على يسهل حىت القمامة، صبع يف البالستيكية األكياس استخداـ على احلث
 .نظيفا ادلكاف كترؾ كنقلها ضبلها النظافة

 التطوعي العمل ثقافة كتأسيس األشجار، غرس على اجملتمع أفراد تشجيع 
 األفراد صحة على سلبا تنعكس ال حىت ادلياه صرؼ قنوات تصفية على احلث 

كالذم %46.15كما ال ؽلكن أف ننكر الرقم ادلسجل يف الوقت نفسو يف عدد ادلستجوبُت بنسبة 
يطرح أكثر من تساؤؿ كيف دل تستطع إحتواء ىذه الفئة يف أنشطتها لتعميم الفائدة على العكس منو 
سباما ال ؽلكن كصفها كعراقيل تواجو الرابطة اليت أكدت أف ما تعاين منو من صعوبات سبثل يف اجلانب 

 .فقط أك أهنم يفسركف ذلك بوجود اتكالية (التمويل)ادلادم 
  يوضح توزيع الفئات األكثر مشاركة في نشاطات الرابطة25جدوؿ رقم  

 %النسبة  التكرارات الفئات األكثر مشاركة
      60% 39 فئة الشباب 
 10.76% 07 فئة الكهوؿ
 26.15% 17 فئة األطفاؿ

 03.07% 02 فئة كبار السن
    100% 65 المجموع

 من العينة ادلبحوثة دلعرفة الفئات األكثر مشاركة يف نشاطات % 60نالحظ من خالؿ اجلدكؿ أف 
الرابطة ىي شباب بطبيعة احلاؿ ليس فقط الف اجملتمع اجلزائرم بو نسبة كبَتة شباب بل ىناؾ عنصر 

 احلمالت يف ادلشاركة يف سبثلت إغلابية شلارسات خالؿ من" اجملتمع أفراد لدل بيئي كعي ظلوآخر كىو 
األحياء  تنظيف ، الشواطئ تنظيف ك األشجار، غرس قصد تنظمها الرابطة اليت التطوعية التحسيسية

 مشاركة نسبة ارتفاع أف صلد كذلذاخاصة، أماكن يف ادلنزلية كالنفايات القمامات صبع السكنية،
 تواجد إطار يف منو، بالقرب الفضاءات ىذه كفرة مدل على يتوقف اجلمعوية الفضاءات يف الشباب
 يف كمربُت اجتماعيُت أخصائيُت من كالثقايف االجتماعي التنشيط قادة قدرة دبدل كيرتبط جوارم

كما أف نسبة األطفاؿ احتلت كمشاكلو، بقضاياه التكفل على كالعمل االطلراط على الشباب إقناع
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كىي الفئة اليت تعوؿ عليها كذلك الرابطة ألهنا سبثل علزة كصل بُت %26.15ادلرتبة الثانية دبعدؿ 
األجياؿ ادلتعاقبة كىي ادلرحلة اليت ؽلكن صقل ادلواىب كغرس قيم ادلساعدة كحب التطوع كذلك 

يستوجب تربية كتنشئة بيئيتُت سواء من خالؿ ادلرافقة يف ادلدرسة أك الًتكيز على األسرة كطرؼ فاعل 
 لكوهنا ال تعطي اعتبارا كبَتا ذلذه %10.76يف ادلعادلة كاحتلت فئة الكهوؿ ادلرتبة الثالثة بنسبة 

ادلشاركة يفتقدكف ركح ادلبادرة خاصة كاف العملية الغرض منها غَت رحبي، كمثلت نسبة كبار السن 
 كىذا شيء منتظر بالنظر إذل معطيات الدراسة نفس الشيء بالنسبة للعنصر النسوم 03.07%

الذم دل نسجل أم حالة حيث دل تعطى لو الفرصة يف ىذه األنشطة كالتدخالت باعتبار اجملتمع 
 . الذم تنشط فيو ىو رلتمع زلافظ فضال عن خيار االعتماد عليها يف اجملاؿ اإلدارم فقط

 
  يوضح تقييم المبحوثين لتدخل الرابطة على مستوى الحي26جدوؿ رقم 

 %النسبة  التكرارات  التقييم 
 15.38% 10 جيد

 23.07% 15 ضعيف
 23.07% 15 محتشم

 07.69% 05 شبو غائب
 12.30% 08 ينقصو التأطير 

 18.46% 12 نقص في التعبئة 
    100% 65 المجموع

نسجل من خالؿ اجلدكؿ التارل أعلى نسبة حسب رأم ادلبحوثُت لتدخل الرابطة على مستواىا بأنو 
 كلما ؼ%12.30 كما يؤكدكف على انو ينقصهم التأطَت%23.07كاف زلتشم كضعيف دبعدلُت 

 كاف .ادلنتظرة أدكارىم أداء يف مشاركتهم كربسنت درجة أفراد احلي ، طرؼ من كالتجاكب اإلقباؿ زاد
 ك كصاية عالقة معو عالقة ادلؤطرين تكوف أف يكره فالشباب خاصة ذلك نتيجة اغلابية لعمل الرابطة

بنفسها،كأجاب  احتياجاهتا كربديد معرفة عن كعاجزة قاصرة فئة الشباب بأف يعتقدكا أف أك تبعية،
 من عينة الدراسة بتقييمهم جيد فهم ال ينكركف الدكر كاجلهد ادلبذكؿ خاصة يف رلاؿ 15.38%
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 من %18.46كعن نقص التعبئة يرل .التثقيف كأهنم يسعوف إذل مرافقتها لتحقيق أىدافها 
 . ادلبحوثُت غياب عنصر مهم أال كىو هتئية اجلماىَت نفسيا للحصوؿ على خدمات رلانية تطوعية

  يوضح تحقيق الرابطة لطموحات األفراد 27جدوؿ رقم 
 %النسبة  التكرارات مدى تحقيق الطموح لألفراد

 07.69% 05 نعم
 33.84% 22 ال

 58.46% 38 أحيانا
    100% 65 المجموع

يوضح اجلدكؿ أعاله احتماالت ادلبحوثُت حوؿ مدل ربقيق الرابطة لطموحات األفراد فجاءت 
استفادكا كحققوا ما كانوا يرجونو (أحيانا) يركف بأهنم كلو بصفة غَت دائمة%58.46:السب كاآليت

من كل النشاطات كالربامج اليت مت تسطَتىا كىم راضوف على أدائها من خالؿ ما مت ذبسيده يف احلي 
من مرافق كانوا يركف أهنا كانت صعبة قبل تأسيسها كما أف عملها الوسيط بُت اذليئات كاجلهات 

 . احلكومية كاف لو األثر البارز
 من ادلستجوبُت بأف الرابطة دل ربقق مطالبهم كطموحاهتم اليت يركف بأهنا %33.84كأجاب  

مشركعة يف ظل الدعم ادلارل الذم يستفيدكف منو أك اذلبات ادلقدمة من أطراؼ سلتلفة ،كبنسبة ضئيلة 
 .  شلن أكدكا عن رضاىم دلا أصلز باحلي إذل حد اآلف% 07.69جدا

  يوضح  رأي المبحوثين ألىمية العمل الجمعوي 28جدوؿ رقم 
 %النسبة التكرارات أىمية العمل الجمعوي 

 75.38% 49 ضرورة اجتماعية
 04.61% 03 شيء ثانوي

 15.38% 10 تحقيق مآرب شخصية
 04.61% 03 قناة للبناء
    100% 65 المجموع

ينب اجلدكؿ حوؿ أعلية العمل اجلمعوم حيث يتفق جل ادلبحوثُت على أنو ؽلثل ضركرة اجتماعية  
 يف رأيهم أهنم ال يستطيعوف تدبَت شؤكهنم بدكف ىذه الرابطة اليت رباكؿ إيصاؿ %75.38دبعدؿ 
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انشغاالهتم إذل السلطات العليا عالكة على التكفل بالقضايا اليت هتم احلي من مساعدة احملتاجُت 
يف رأيُت  %04.61 كعرب. كاحلفاظ على نظافة احلي من خالؿ ادلبادرات اليت تقـو هبا يف كل مرة،

 يف بالبناء كادلشاركة تسمح قناة ؽلثل انو على أنو شيء ثانوم ؽلكن االستغناء عنو كمنهم من يقوؿ
 .كغَتىا االقتصادية ك كاالجتماعية الثقافية اجملاالت يف العامة للمجتمع احلياة
 يستغلوهنا أشخاص هبا سلبية ػلقق أداة ىي اجلمعيات أف قالوا العينة ادلبحوثة من  %15.38 بينما

 من جاء ادلوقف كالتدخل للصاحل العاـ كىذا للمساعدة كسيلة كليست الضيقة، كمآرهبم دلصاحلهم
ما ىو  على أعمق أبعاد يف تدؿ أف ؽلكنها ادلذكورة كالنسب. عنها احلديث يتداكؿ اليت الوقائع خالؿ

 توزيع أثناء إال النشاط أك التحرؾ عدـ أحيانا ىو احمللية اجلمعيات ميز  كما.ذلا احلقيقي يف الواقع
إال  ينخرط ال منهم الكثَت إف بل كالتطوعي، اجلمعوم العمل ثقافة غياب على كدليل...ادلساعدات 

 رغم اخل...األمواؿ كاستغالؿ الفساد مظاىر سلتلف يف اجلمعيات فأغرؽ الشخصية مصاحلهم لتحقيق
 ادلتطوعُت عدد يف كأنقص مصداقيتها افقدىا ما كىذا اجملتمع يف اآلفات ىذه حملاربة دعوهتا

 .فيها كادلنخرطُت
  يوضح إجابة المبحوثين عن وجود مشاكل و عراقيل 29جدوؿ رقم 

 %النسبة  التكرارات اإلجابة  
 13.84% 09    يوجد

 44.61% 29  ال يوجد 
 41.53% 27 أحيانا 

    100% 65 المجموع
 نوعها-نعم :إذا كانت اإلجابة ب

 16.92% 11 ضعف مستوى المؤطرين
 23.07% 15 سوء تنظيم للبرامج
 10.76% 07 نقص اإلمكانيات

 04.61% 03 إجراءات بيروقراطية
    100% 65 المجموع
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تلخص معطيات اجلدكؿ الذم بُت أيدينا إمكانية كجود عراقيل تلقاىا ادلبحوثُت كمالحظة أكذل صلد 
 أجابوا بعدـ تلقيهم أية عراقيل كأعلى معدؿ،لكن ما يثَت التساؤؿ ىو التفاكت %44.61أف نسبة 

 على التوارل %41.53 -%13.84 (أحيانا -نعم)الذم كجدناه يف نسب ادلستجوبُت ب
كتعددت من حيث نوعها سواء يف سوء التنظيم أك نقص اإلمكانيات ككذلك يف ضعف مستول  

 . ادلؤطرين
 يف طور مازالت اليت ادلالمح بعض ىذه كقفنا عليها ، اليت كادلالحظات ادليدانية ادلعاينة خالؿ فمن

بنسبة  بالرغم من أف الرابطة حسب ما جاء يف %16.92ضعف مستول التأطَت  التكوين
ادلقابالت أهنا سبتلك كوادر من شأهنا التسيَت اجليد كالتنظيم احملكم للربامج كاألنشطة ،كما ؽلكن أف 

 الفعلية كالنشاطات من قبل الرابطة ادلعلنة األىداؼ بُت كاضحة فوارؽ ندرج عنصر مهم أال كىو بركز
 يف سلتلفة أىداؼ ربقيق كزلاكلة النشاطات من كبَت بعدد القياـ إذل الذم يدفعها الشيء كالواقعية،

 كذلك تفرؽ أف كدكف  %10.76مادية كبشرية حصرت يف معدؿ  إمكانيات دكف نفسو الوقت
 كتعدد إطارات اجلمعيات، ذبربة كقلة ضعف على يدؿ طبعا كىذا مهم، ىو كما أىم، ىو ما بُت

 .االجتماعية للجمعية القاعدة كرغبات الرمسيُت،  للمسؤكلُت الشخصية األىداؼ كتضارب
 االجتماعية ؽلكن القوؿ بأف الرابطة لعبت دكر ادلكمل لدكر السلطة من خالؿ االىتماـ بالقطاعات

غياب  ،بسبب الكايف التأطَت ربقيق تستطع دل اذلياكل ىذه لكن .بالدرجة األكذل كالرياضية كالثقافية،
 عليو ذلك منها،فانعكس فعليا الشباب يستفد فلم كالتنظيم، الكفاءة كنقص التسيَت كسوء التخطيط

 كمن االجتماعية، كاآلفات اليأس يف جو كارسبى كالسخط، اليومية ادلعاناة يعيش أغلبيتو كبقي سلبيا
 اجلماعي العمل بأعلية كإقناعو الشباب صبع فشل الرابطة يف على احلصيلة ىذه دلت أخرل ناحية

 كالتطوعي
 تحليل النتائج على ضوء الفرضية الثالثة

 .يوجد صعوبات وظيفية بين الرابطة والفاعلين االجتماعيين تعرقل نشاطها  في تحقيق األىداؼ
 عمل أف فيو شك ال شلا .البيئة ضباية الرابطة خاصة رلاؿ يف عمل تعيق اليت كادلعوقات العراقيل أما

 فالدكر كبالتارل.اخلاصة على ادلناسبات كمقتصرا زلدكدا عمال يبقى ، ىذا اجملاؿ يف اجلمعيات ىذه
 عمل تعيق عراقيل عدة ىناؾ لعل ك توعوم ك تربوم تثقيفي دكر ىو الذم تسعى من أجل ربقيقو

 :يلي فيما ادلعوقات العراقيل ك ىذه تتجلى ك البيئة، رلاؿ ضباية يف دكرىا من كربد اجلمعيات ىذه
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 تستفيد الذم التمويل نقص عن الناصبة اإلجابات من %10.76  بنسبة ادلادية اإلمكانيات نقص
كاليت  ادلادية التحديات أماـ الصمود تستطيع اليت اجلمعيات أف إذل اإلشارة ، كذبدر الرابطة منو

 ضماف من سبكنها ، فعاليتها مع تتوافق مشاريع نشاطاهتا ضمن تدرج اليت ىي تلك العمل يف تستمر
 ادلسطرة السنوية لربارلها بالنسبة أساسية تعترب أخرل مشاريع على سبويل تساعدىا مالية كاردات إم

 يف ادلقابل عوائد أم بدكف نفقات تتطلب كاليت
إشراؾ الفرد يف العمل اخلَتم  أجل من اجلمعيات ىذه تعتمدىا اليت اإلسًتاتيجيات تتبع زلاكلتنا كعند

 الذم يبُت الفئات األكثر مشاركة يف النشاطات كاليت سبثلت بنسبة 25كىو ما يوضحو اجلدكؿ رقم 
 فئاهتم دبختلف اجملتمع شرائح صبيع تستهدؼفهي بالنسبة لألطفاؿ %26.15  شباب ك 60%

 .،ألهنا الفئة األكثر عطاءناكاىتماماهتم
كوهنم من  إذل يف األساس راجع كىذا ، اإلجابات من %16.92 بنسبة ادلؤطرين ضعف مستول

 فئة الكهوؿ ال ؽللكوف ميكانيزمات اإلقناع كالتواصل مع الفئات العمرية األخرل خاصة الشباب
 حسب %75.38حبيث سبثل الرابطة للمبحوثُت أهنا ضركرة اجتماعية بنسبة  ، .اجملتمع يف ادلتطوع

 يعتربكهنا أداة فعالة يف اجملتمع كزلرؾ أساسي يف صقل ادلواىب عن طريق 28ربليل اجلدكؿ رقم 
تنشئة اجتماعية صحيحة دبساعدة الشركاء االجتماعيُت انطالقا من األسرة ك ادلدارس التعليمية 

 كغَتعلا
كىذا ما استدؿ عليو أعضاء الرابطة كاعتربكه جانبا مهما يف دفع ادلشاريع كاستثمار  التنسيق غياب

احلضرم باعتبارىا تتطلب  يف اجملاؿ التدخل عمليات سلتلف منو تنطلق الذم العنصر البشرم،
 اختناؽ إذل يؤدم قد العمومية السلطات كمساعدة اذلبات على فقط االعتماد ،إف تكاثف اجلهود

كعلى ىذا األساس ؽلكن إثبات صحة .ادلساعدات ىذه مثل دبجرد توقف زكاذلا كبالتارل اجلمعية
 .الفرضية اليت تؤكد كجود عراقيل كصعوبات ربد من فاعليتها كتقزمي الغاية اليت كجدت ألجلها

ىذا كاف دل يبدم األعضاء من خالؿ حوارنا حوؿ العراقيل اليت تواجهها يف أداء مهامها فقد مت 
حصره يف جانب التمويل دكف سواه فهذا يعطي انطباعا عن الواقع الذم تعيشو ىذه اجلمعيات 

كتناسي السلطات للدكر الكبَت الذم تلعبو ىذه األخَتة خاصة كأهنا تبنت بعض السياسات كانت 
 .قد زبلت عنها الدكلة لصاحلها ،كىذا يعترب تصريح ضمٍت بوجود عراقيل دل يفصح عنها من قبلهم 
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كمن ىذا ادلنطلق ؽلكن التسليم بوجود عراقيل ربد من نسبة التأثَت على األفراد يف التجاكب كالتفاعل 
مع الربامج،كما ال ؽلكن أف ننكر الدكر الذم تبذلو الرابطة عرب شلثليها يف التصدم للتجاكزات اليت 

 زبلق الالتوازف كالتأثَت ادلباشر على احمليط كعليو ؽلكن قبوؿ الفرضية الثالثة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 استنتػػػػاج عػػػػاـ
 

106 
 

 استنتاج عاـ
 ما مع بادلقارنة ضئيلة اجلهود مازالت كلألسف كمعقدة، كمتعددة كبَتة اجلزائر يف البيئية إف ادلشاكل
 كغَت العشوائية النفايات مفرغات كجود من تعاين كثَتة مدف تزاؿ ال حيث األخرل، تبذلو الدكؿ

 ألف مستقبلية، تنمية يف كل ادلستدؽلة كالبيئة ادلستدؽلة التنمية. األمر معاجلة اآلف يتم حلد كدل الصحية
 االىتماـ خللق مشاعر ادلواطنُت بُت البيئية الثقافة كتشجيع كحتمية، ضركرة من أكثر أضحى ذلك
 البيئية يف ظل تنامي الفر دانية كالتجرد من ادلسؤكلية  كادلشكالت بالقضايا كالتوعية كللتحسيس بالبيئة

 اليت النظرية األىداؼ بأف ادليداف، من ادلستقاة النتائج خالؿ من نالحظو، أف ؽلكن من صبلة ما 
 دل عمليا، زلاكالت لتجسيدىا عرفت قد  البيئية الثقافة رلاؿ يف خصوصا - لنفسها الرابطة رمستها

 القياـ ادلنتظر كالنشاطات النواحي سلتلفة يف بعض كنسب التعثر بعض من أخرل جهة من طبعا زبل
 الفعلي الدكر ذبسيد من ىذه األخَتة فيها تشتغل الظركؼ اليت ظل يف منطقيا ذلك ػلد شلا هبا،

 بنسب النشاطات من صبلة يف ذبسد الفعلي دكرىا بأف القوؿ ذلك ؽلكن كمع اجملتمع، يف ذلا الكامل
أف أغلب   إذ. البيئية الثقافة نشر رلاؿ تتمثل دفع عجلة التنمية كاحلفاظ على البيئة ففي  معينة

 من  اجلهودلتدعيم  (% 75)ادلبحوثُت عربكا عن دعمهم بادلشاركة يف احلمالت ادليدانية ما يقارب 
 . بدرجة أكرب االجتماعي ادلشهد على التكامل ىذا ذبسد البيئة، على احلفاظ أجل

 ك ىاجس ىو اليـو صبيع األصعدة على مشاكل ك تعقيدات من أصبح يشكلو كما ىذا ادلوضوع إف
 إذل دعا الذم األمر ، برمتو العادل بل معينا بلدا هتدد تعد دل ،فالبيئة النمو ربقيق يف كبَت عائق

 .مستمر تزايد يف ىو الذم البيئة تدىور دلشكل عرب تنظيماتو االجتماعية للتصدم اجلماعية ادلشاركة
 غَت لكنو للبيئة مقبوال اىتماما تورل اليـو صلدىا إذ البيئية ادلشاكل ىذه عن دبعزؿ كاجلزائر ليست

 .التقدـ ك النمو عملية دفع أجل من كاؼ
 :التالية النقاط يف االقًتاحات بعض نقدـ أف كعليو ؽلكن

 دكر خاصة ك... ادلؤسسات، القرار، صناع ادلدين، اجملتمع : البيئة ضباية حوؿ الفاعلُت دكر تفعيل-
 .البيئية الثقافة ك القيم ترسيخ يف الفعاؿ اإلعالـ كسائل

 . البيئية الًتبية لتحقيق التعليمية ادلناىج يف البيئة مواضيع إدراج-
 البيئية الثقافة ك التوعية لتحقيق اتصالية إسًتاتيجية إعداد -
 .ذلا الصاـر التطبيق ك البيئية التشريعات ك القوانُت سن-
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 خاتمة 
 بالرغم أنو غَت األخَتة، السنوات يف الوعي ىذا تناما كلقد على الفرد كبَتة أعلية لو البيئي الوعي إف
 من للكثَت رئيسيا سببا أضحت العصرية احلياة متطلبات أف إال البيئية بادلشاكل ادلتزايدة ادلعرفة من

كما أف مهمة منظمات  أفرادىا، حلماية الكبَت اجلهد لبذلت األسرة عرفتها لو اليت البيئية ادلخاطر
 كتربية البيئي الوعي لنشر جهودىا تعزيز على اجملتمع ادلدين شلثلة يف الرابطة أك صبعيات أخرل تعمل

 سالمة على كاحلفاظ األخالقية ادلبادرات ىذه دعم على ػلفز كحضارم فكرم بسلوؾ األجياؿ
 سلوؾ فهو كعقيدتو اإلنساف بضمَت مرتبطة البيئة قضية البيئة ك عمليات التشجَت،كما أف كنظافة
 اليت البيئة ذباه السلبية التجاكزات من احلد يف كمسؤكليتو فرد لكل الوطٍت كاحلس االنتماء يعكس
التوعية اليت تقدمها لو ىذه  برامج خالؿ الوطنية من كىويتو حبو بذلك ليعكس إليها ينتمي

 .ادلنظمات
إف دراستنا اليت تعرضت إذل أعلية اجلمعيات يف ترسيخ الثقافة البيئية يف الوسط احلضرم ليست ىي 
األكذل من نوعها يف طرحها كتطرقها للموضوع كلكن الغاية ىي إيصاؿ كتبليغ الرسالة اليت مفادىا 

نشر الثقافة البيئية اليت تكاد تُػَغيبها فردانية اجملتمع بغض النظر عن العراقيل اليت تعًتم عملها 
كالنقائص اليت رباكؿ ذباكزىا،كمن ىذا ادلنطلق البد من التأكيد على ضركرة االىتماـ باجلمعيات 
الناشطة على مستول األحياء كتقدمي الدعم الكايف من أجل ضماف استمراريتها كالعمل يف جو 

 ذات جعلها يسمح بتقدمي األفضل للمجتمع شلثال يف الدعم ادلادم كادلعنوم من قبل السلطات ك
 زماـ على أخذ ادلواطنُت حلث خاصة ادلتطوعُت على تعتمد حيث زلددة كأىداؼ موضوع كمنهج

 .أكضاعهم باعتبارىا مكاسب تعود بالفائدة على الصاحل العاـ  لتحسُت ادلبادرة
 
  
 

 
   
 
 



 قائمة المراجع
 

108 
 

 

 
 

 قائمة المراجع
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة المراجع
 

109 
 

 :       قائمة المراجع
I.  كتب  : 

 
 

مصر،الطبعة - االجتماعية وحماية البيئة،المكتبة العصرية،المنصورة، الخدمةأحمد محمد موسى -1
 .2007األولى،

أسامة الخولي،البيئة وقضايا التنمية والتصنيع،عالم المعرفة،المجلس للثقافة والفنوف واآلداب  -2
 .2002،الكويت،

الموجز في النظريات االجتماعية التقليدية والمعاصرة،كلية -أكـر حجازي،النظريات االجتماعية -3
 .دت.اآلداب،الجمهورية اليمنية،

-سوسيولوجية للبيئة في الجزائر،دار علي بن زيد للطباعة والنشر،بسكرة ،نحو مقاربةإبراىيميالطاىر  -4
 .2014،األولىالجزائر،الطبعة 

– آلية الهندسة – أماني موسى محمد،التحليل اإلحصائي للبيانات،مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث  -5
 .2007،الطبعة األولى،مارس.جامعة القاىرة

بشير ناظر الجحشي ،دراسات في علم االجتماع ،الجامعة المستنصرية ،كلية األدب ،دار نيبور للطباعة  -6
. 2014والنشر والتوزيع ،العراؽ 

 .2006حسين عبد الحميد أحمد رشواف ،البيئة والمجتمع،المكتب الجامعي الحديث، -7
 .2007، 1 طمدحت محمد أبو النصر،إدارة منظمات المجتمع المدني،ايتراؾ للنشر والتوزيع،القاىرة،.د -8
المجلس الوطني للثقافة والفنوف -،البيئة و مشكالتها ،عالم المعرفةصابريني رشيد الحمد محمد سعيد  -9

 ..1979،الكويت،
من المرحلة الكالسيكية إلى ما بعد الحداثة،مصر العربية للنشر -شحاتة صياـ،النظرية االجتماعية -10

 .1،2009طوالتوزيع،
كيف نرسخها وكيف نعممها ،دار السالـ للطباعة والنشر والترجمة ، -عبد الكريم بكار،ثقافة العمل الخيري -11

 .2011،القاىرة الطبعة األولى،
عبد المنعم شوقي ،مجتمع المدينة االجتماع الحضري ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت  -12
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 .2015 ، جواف11العدد
 الجزائرية نموذجا،مجلة العلـو األسرة-األسريةسهاـ جبايلي،الوسط الحضري وتأثيره على التربية  -29
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عثماف العامر،مراكز األحياء وتنمية المجتمع المحلي تأصيل نظري ورؤية مستقبلية،أعماؿ مؤتمر العمل  -31
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 :الوابيوغرافيا
49- https://beytna.files.wordpress.com 
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51- http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=34

https://beytna.files.wordpress.com/
http://www.bsociology.com/2017/02/pdF
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  01ملحق رقم
 الجحهت دف الججارردف الددحلرا فف الللبفف      

                      و ا ة التلضفت اللصلل والبلث اللضحل
  متتصات-                  وص لف  بد اللحفد ا م  صددي

                        ضفف اللضتا اووتحص فف وا امصافف
   مت  ضت اووتحصع                         خلص  ضت اووتحصع اللفرذ

                               تحص ة  لث  ليتاأ
دو  الجحلفصت فل الر الللفصفف البفيفف فل الت س اللفرذ  

احتاوص  – الرا بف التورفف لضجصأ ااألفصا  حمتتصات
 
      

 ل رة  شحضف ليفي اهصدة  ص تر  ضت اووتحصع اللفرذ           
 

: تحت إشراف األستاذة الدكتورة :                                                 من إعداد الطالب

مناد  . د.        عبيدة إسماعيل                                                    أ

 

 

أنا طالب في علم االجتماع الحضري بجامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم :مالحظة

أرجوا منكم مساعدتي على إتمام هذا البحث، للعلم فان هذه البيانات والمعلومات 

يرجى منكم وضع . الواردة في هذه االستمارة ال تستخدم إال لغرض البحث العلمي 

. في الخانة المناسبة و اإلجابة بصراحة عن األسئلة   شكرا لتعاونكم (x)عالمة 

 

 
 

  2016/2017:الميف الجص لفف                           
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   فصاصت  ص ف ألتل الحبلتث: وو
 

أٔثٝ     2 روش          1:            اٌدٕس- 01

 

 (... سٕخ فّب فٛق30  )3          ( سٕخ30-سٕخ20) 2           (سٕخ15 )1:      اٌسٓ    -02

 

 ِززٚج  2أػزة                 1:       اٌحبٌخ اٌّذ١ٔخ-03

    

أسًِ 4ِطٍك                   3                               

 

اثزذائٟ   2   ٠مشأ ٚال ٠ىزت         ال1:   اٌّسزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ-04

    

  خبِؼ5ٟ         ثبٔٛٞ 4            ِزٛسظ3                               

 

   ال رؼًّ  2       رؼًّ    1:   إٌّٙخ -05

 

   (سٕخ فّب فٛق15)3           (سٕخ15-سٕخ5 )2         ( سٕٛاد5الً ِٓ )1:  ِذح اإللبِخ ثبٌحٟ-06

 

 أسثؼخ غشف  3             ثالثخ غشف 2 غشفز١ٓ               1:ػذد اٌغشف -07

 

  : فصاصت  تلضلف  د وف الت ل  صلبفيف :ثصافص
  

 ِزػح   2              ِش٠ح1: ٘ٛ أطجبػىُ حٛي اٌج١ئخ ٚاٌّح١ظ اٌزٞ رزٛاخذْٚ ف١ٗ ثظفخ ػبِخ ِب-08

  ٍِٛس 3                                                                                          

 

أػشبة ٚحشبئش   2              إٌفب٠بد إٌّز١ٌخ  1 :ٟ٘ األش١بء اٌزٟ رشا٘ب سججب فٟ اٌزٍٛس ِب-09

 

 

 أشغبي غ١ش ِىزٍّخ  4           دخبْ اٌّظبٔغ ٚ اٌس١بساد  3                                               

 

  ال 2            ٔؼ1ُ      :ً٘ أٔذ ِٓ اٌّٙز١ّٓ ثبٌّشبوً اٌج١ئ١خ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب اٌحٟ-10

 

 

  اٌزٛث١خ  2         إٌظح1   :٘ٛ رظشفه ِغ شخض ٠حبٚي ٚضغ اٌمّبِخ فٟ غ١ش ِٛضؼٙب ِب-11

 

ا٘زُ   ال4          اثٍغ ػ3ٕٗ                                                                                         

 

أحذ األثٕبء 3     األَ       2           األة1:    اٌمّبِخ ِٓ إٌّزيإخشاجِٓ ٘ٛ اٌّسؤٚي ػٓ -12

 : فصاصت ألتل الجهتد الحلضفف للي الحلشمت البفيفف والحلص  ف فل ااالبف التبت فف:ثصللص
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: و١ف وبٔذ طش٠مخ اطالػه ػٍٝ اٌدّؼ١خ اٌزٟ رٕشظ فٟ ح١١ىُ ؟-13

 

 ِٕٚشٛسادٍِظمبد  3                            ح ِشبسوخ ١ِذأٟ 2             طذفخ  1 

                                                                                        

 

 ال 2   ٔؼُ         1ً٘ ٕ٘بن رحسٓ فٟ اٌّح١ظ ثٛخٛد ٘زٖ اٌدّؼ١خ فٟ ح١١ىُ؟    -14

 

اٌزشد١ش 3          ٔظبفخ اٌح2ٟ           اٌزحس١س1:ٔٛػ١خ إٌشبطبد اٌزٟ خبءد ثٙب اٌدّؼ١خ ً٘ ٟ٘ -15

  

 ..............................................................................................اخشٜ حذد4   

  

 أح١بٔب 3             ال 2          ٔؼُ 1:     ً٘ رشبسوْٛ فٟ اٌحّالد ا١ٌّذا١ٔخ -16

 

 ٚخٛد اٌشفمبء 2           أزّبئٟ ٌٍح1ٟ:ٟ٘ دٚافؼىُ ِٓ خالي اٌّشبسوخ فٟ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ  ِب-17

 

...  أخشٜ حذد  4                حت إٌظبفخ 3                                                                          

 

     دائُ 2              ِٕبسجبر1ٟ٘ٛ رم١١ّىُ ٌٕشبط ٘زٖ اٌدّؼ١خ فٟ ح١١ىُ؟    ِب-18

 : فصاصت ألتل و صري او لصل  فم الجحلفف والبفص ضففم اووتحص ففم   : ا لص
 

            اٌفب٠سجٛن 2         اإلراػخ          1:    سّؼذ ػٓ ٘زٖ اٌدّؼ١خ أ٠ِٓٓ -19

 ػٓ طش٠ك ٔشبطٙب ا١ٌّذأٟ 4                األػضبء أحذ 3                                           

  

                                                   

 ال 2             ٔؼ1ُ: خبص ثٙب ً٘ ٌٙزٖ اٌدّؼ١خ ِمش ٚاضح-20

   

  ِسزؤخش  ِحً 2            ِمش خبص ثبٌدّؼ١خ  1  :  ثٕؼُ ِب ٔٛػٗاإلخبثخ وبٔذ إرا 

 

داس خّؼ١بد  3                                                   

 ................................................................................................ حذدأخشٜ 4       

  ضؼ١فخ  3   ِزٛسطخ        2           ل٠ٛخ 1:    ٟ٘ دسخخ ا٘زّبِه ثٙب ِب-21

 

  ال  2             ٔؼ1ُ اٌدّؼ١خ ٚفمذ فٟ ػٍّٙب ػٍٝ ِسزٜٛ اٌحٟ  أًْ٘ رشْٚ -22

 

 ٌّزبثؼخ س١ش ٔشبطبد ٚ ػًّ ٘زٖ اٌدّؼ١خ ؟ اإلػالَ٘ٛ رم١١ّه ٌزٛاخذ  ِب-23

 

 غبئت رّبِب  4            خذِخ ٌّظبٌح شخظ١خ3            ِجشِح ٚحظش2ٞ            شبًِ ٚدائ1ُ  

 

   فصاصت ألتل  م فصت   يصا اللل فل اتا الصط اله الجحلفف:إلص مص

 

  ال  2          ٔؼُ 1ثشأ٠ه ً٘ ٕ٘بن رضبِٓ ث١ٓ أفشاد اٌحٟ  فٟ ِجبدساد اٌدّؼ١خ ؟     -24



 المػػػػػػػالحق
 

117 
 

 

... ................................................................  وبٔذ اإلخبثخ ثٕؼُ و١ف ٠ىْٛ رٌه إرا 

 

  ٔسبء 3           وٙٛي 2           شجبة1: ٟ٘ اٌفئبد األوثش ِشبسوخ ٘زٖ إٌشبطبد ِب -25

    

  وجبس اٌسٓ  5  أطفبي         4                                                         

 

........................... و١ف رم١ُ رذخً أفشاد اٌحٟ  فٟ رٕظ١ُ اٌؼًّ ا١ٌّذأٟ  ؟ -26

   

؟  طّٛحبره اٌدّؼ١خ ٌه حممذ ً٘ -27

 

ِب  ٔٛػب3   ال         2    ٔؼُ          1          

 

؟  اٌدّؼ١بد ٚ اٌدّؼٛٞ اٌؼًّ ٌه ٠ّثً ِبرا- 28

 

  ثبٔٛٞ شٟء  2اخزّبػ١خ                  ضشٚسح 1      

 

  اٌشجبة ٌّشبسوخ لٕبح 4    شخظ١خ          ٌّآسة رحم١ك 3      

 

... أخشٜ حذد 5        

 

؟  اٌدّؼ١خ خذِبد ِٓ االسزفبدح دْٚ حبٌذ ػشال١ً ٚ ِشبوً رٍم١ذ ً٘-29

 

  أح١بٔب 3  ال          2          ٔؼُ   1        

 

  ؟ اٌّشىالد ٘زٖ ٔٛع ِب : ٔؼُ اٌدٛاة وبْ إرا

 

األٔشطخ  ٚ ٌٍجشاِح اٌزٕظ١ُ   سٛء2     اٌّؤطش٠ٓ      أداء ِسزٜٛ ضؼف  1  

  

  اٌدّؼ١خ ِمش   ثؼذ4                           اٌٛسبئً ٚ اإلِىب١ٔبد ٔمض   3     

 اٌج١شٚلشاط١خ اإلخشاءاد   5      
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  02ملحق رقم 
 :دليل المقابلة مع أعضاء الرابطة ورئيسها 

          :   اجلنس-   1
  :     السن -   2
 : ادلستول التعليمي-   3
: الوظيفة خارج إطار الرابطة -   4
: االقدمية يف الرابطة-   6
 :ادلنصب يف الرابطة-   7

أسئلة تتعلق بتأسيس الرابطة  
 (اليـو ،الشهر ،السنة )تاريخ التأسيس للرابطة  -   8
 
؟  ما ىو الدافع كراء تأسيسكم ذلذه الرابطة-    9
 

ما ىي األىداؼ ادلسطرة من خالؿ التأسيس؟ -  10
 

ما ىي  الًتبصات اليت قمتم هبا قبل االنضماـ إذل ىذه الرابطة؟ -   11
 

يف رأيكم كيف بإمكاف صبعيتكم أف تربز على ادلستول احمللي أك يكوف ذلا اعًتاؼ كطٍت؟ -  12
 

ما ىي  اإلمكانيات البشرية اليت سبتلكوهنا دلا يؤىلكم للعمل يف ىذا اجملاؿ ؟ -  13
 

ما نوع ادلقر الذم سبارسوف فيو نشاطكم ؟   زلل مستأجر،   دار صبعيات ،    مقر خاص باجلمعية -  14
 

أسئلة عن النشاطات والبرامج الخاصة بالجمعية  
ما ىي اآلليات ادلتبعة يف عملية التحسيس كالتوعية بأعلية احملافظة على احمليط؟ -  15

 
كيف تعملوف على تفعيل الوعي البيئي؟  -  16 
 

ما ىي اجلهات الوصية على نشاطكم؟ -  17
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ىل تعرؼ صبعيتكم إقباال من طرؼ ادلواطنُت ؟كما ىي الفئات األكثر إقباال ؟ -  18 
 
ما ىي اصلازاتكم اليت كقفتم عليها من خالؿ عملكم ادليداين هبذا احلي  الذم تنشطوف فيو ؟ -  19 
 
كيف تعملوف على خلق تنسيق مع ادلواطنُت ميدانيا ؟ -  20 
 

أسئلة مقابلة حوؿ الصعوبات التي تتلقاىا الرابطة 
  

ىل تعرضت صبعيتكم لعراقيل يف أداء عملها؟ك ماىي ؟ -  21
 

كيف تتعاملوف مع ادلنتمُت إذل اجلمعية يف حالة اخلالؼ ؟ -   22
 

كيف تتواصلوف مع سلتلف اجلمعيات اليت تشرفوف عليها ؟ -  23
 

ىل أنتم راضوف على أداء سلططكم ؟كما ىو تقييمكم دلا كصلتم إليو ؟ -  24
 

  ما ىي اقًتاحاتكم من أجل ذباكز ىذه الصعوبات كالعراقيل  ؟-  25
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  تفريغ المقابالت 03ملحق رقم 
 أسئلة المقابلة المتعلقة بتأسيس الرابطة محتوى تحليل  يوضح01جدوؿ رقم 

       اإلجابات
    

 األسئلة

  نائب األمين العاـ األمين العاـ نائب الرئيس الثاني نائب الرئيس األوؿ رئيس الرابطة 

ماىي الدوافع 
وراء تأسيسكم 

 لهذه الرابطة

نسعى للمحافظة 
على المحيط البيئي 

واالىتماـ 
بانشغاالت أبناء 

 الحي

االتصاؿ المباشر مع 
المواطنين لمعرفة كل 
 اىتماماتهم وطلباتهم 

حب الميداف من قبل 
مع تقديم المساعدة 

ألبناء الحي وفعل 
 الخير يشرفني 

حب التطوع وتقديم خدمة 
للمواطن وتقديم المساعدة 

 .للفئات المحرومة

الحماس على 
الوطن وحب 

النظافة وتقديم يد 
المساعدة دوف 

 مقابل 
ماىي األىداؼ 
المسطرة وراء 

 التأسيس 

جعل المواطن أداة 
في خدمة الحي 

بالتوعية وإشراكو في 
 األنشطة  الميدانية 

التحسيس والتوعية 
بالمصلحة العامة،الدعم 
المباشر من أجل ترقية 

 الوالية 

الحرص على إتماـ 
المشاريع المسطرة 
وإنجاحها،تمكين 

األحياء التي تنطوي 
تحت إشرافنا على 

 بلوغ مساعيها 

تحسيس المواطن بمختلف 
النشاطات والمجاالت و 

إيصاؿ انشغاالت المواطن 
 للسلطة 

االتحاد والتضامن 
واالنضباط ما بين 
الجمعيات وتقديم 
المساعدة لألحياء 
التابعة لنا وتفعيل 
برامجها الميدانية 

 ومتابعتها 
ماىي التربصات 

التي قمتم بها 
قبل االنضماـ إلى 

 الرابطة

كنت أترأس جمعية 
حي ومنها تم إعادة 
انتخابي على رأس 

 الرابطة 

كانت لي فرصة في جمعية 
سابقة أما ىنا لم اعمل 

 تربص

لدي تربص في مجاؿ 
أما  (ممرض )الصحة 

 في الجمعية فال يوجد 

لم يسبق لي واف  ليس لدي أي تربص من قبل 
 قمت بتربص

كيف بإمكاف 
ىذه الجمعية 

البروز على 
المستوى المحلي 

 أو الوطني

قوة تدخلنا عبر 
الحي كفيلة ببروزنا 
أما على المستوى 
 الوطني ليس ىدفنا 

نشاط الجمعية كثيف 
ويمس كافة المجاالت 

الثقافية،االج،الرياضية،اؿ
 .بيئية

 

عن طريق تفعيل 
برامجها على ارض 

الواقع فالمواطن يحب 
الملموس عبر  

 تجسيد المشاريع  

نلعب حلقة وصل وبالتالي 
البروز يجب أف يبدأ من الحي 

عن طريق خلق تنسيق بين 
 األفراد  

العمل ىو أساس 
البروز من عدمو 

وىذه غايتنا خدمة 
المواطن والسهر 

على رفع انشغاالتو 
 للهيئات العليا

ماىي اإلمكانيات 
البشرية داخل 

 الجمعية 

لدينا إطارات تعمل 
معنا كما يوجد 

العنصر النسوي 
 كذلك

لدينا مثقفين وإطارات 
واعية ومتحمسة لتقديم 

 اإلضافة 

تضم جمعيتنا كوادر 
 ومثقفين من الجنسين 

يوجد إطارات في  بيننا إطارات من كل الفئات 
مختلف المجاالت 

من شأنها خلق 
 اإلضافة والتوازف 

ما نوع المقر 
الذي تمارسوف 

 فيو نشاطكم

 مقر خاص بالجمعية مقر خاص بالجمعية  مقر خاص بالجمعية مقر خاص بالجمعية مقر خاص بالجمعية
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  يوضح تحليل  أسئلة مقابلة عن النشاطات والبرامج الخاصة بالرابطة02جدوؿ رقم 
     اإلجابات

 
 األسئلة

 

 رئيس الرابطة

 

 نائب الرئيس األوؿ

 

نائب الرئيس 
 الثاني

 

 األمين العاـ

 

 نائب األمين العاـ

ماىي اآلليات 
المتبعة في 

عملية 
التحسيس 

والتوعية 
 

منشورات     -مطويات

تحسيس شفوي و 
نترؾ أبناء الحي 
يقوموف بالغرس  

نقـو بتوزيع مناشير كما نقـو بتوعية 
 األشخاص شفويا وميدانيا 

 

قبل بداية أي 
حملة نقـو بتقديم 

مناشير عن يـو 
العملية واألحياء 

المعنية  

نستخدـ المطويات 
والمناشير والملصقات 
كما نطلق حملة على 
صفحتنا  الفاسيبوكية 

 للراغبين في المشاركة 

رسائل ووصايا شفوية مع 
أشخاص يسكنوف في 

ذلك الحي وإطالؽ 
حمالت في الفايسبوؾ  

كيف تعملوف 
على تفعيل 

الوعي البيئي  
 

عملنا في نطاؽ الحي 
يعتمد على خلق 

تناسق وشفافية من 
حيث المشاريع 

المنجزة وإشراؾ الفرد 
ليكوف لو دور في 

المحافظة على 
المكاسب  

 
في مجاؿ الحفاظ على البيئة ندمج 

األفراد في عمليات النظافة 
والتشجير وتزيين األحياء  

 

التحسيس الدائم 
خاصة لدى 

الفئات الصغرى 
لكي نغرس فيها 
حب التفاعل  

مهمتنا التحسيس 
كمرحلة أولى تمهيدا 

ألي نشاط ونترؾ 
المبادرة الميدانية 
كالتنظيف وغرس 

األشجار للمساىمين 
لنغرس فيهم حب 

التعاوف  

نبدأ بالفئات الصغرى 
لنغرس فيها قيم المحافظة 

وغرس األشجار 
والمحافظة على نظافة 

الحي  
 

ماىي الجهات 
الوصية على 

نشاطكم 
 

 

نحن نمثل المجتمع 
المدني أما االعتماد 

يكوف من وزارة 
الداخلية والوالي  

الوالية ىي المخوؿ لنشاطنا كما 
... يرافق عملنا األمن،الدرؾ،

نحن نمثل الحي 
أما قانونيا فالوالية 
ىي المسؤولة عن 
 نشاطنا واعتمادنا 

 

 
نحن نمارس عملنا وفق 

ما نص عليو قانوف 
إنشاء الجمعيات 

والوالية ىي من تشرؼ 
علينا  

 

الوالية ىي المسؤوؿ عن 
كل تحركاتنا وعلى علم 

دائم بنشاطاتنا  

ىل تعرؼ 
جمعيتكم إقباال 

من المواطنين 
وماىي الفئة 
األكثر إقباال 

 

 

ىناؾ إقباؿ خاصة 
الفئات الشبانية  

تعرؼ الجمعية إقباال من كل الفئات 
 الشبانية  وبخاصة في فترات العطل 

 

بالتأكيد ىناؾ 
إقباؿ من الشباب 
ونركز بدورنا على 

 األطفاؿ 
 

لدينا إقباؿ من طرؼ فئة 
الشباب خاصة نظير ما 
نقدمو لهم من خدمات 

 ملموسة في الحي 
 

طبعا ىناؾ إقباؿ لكن 
نطمح إلى المزيد حتى 
يصبح لدينا حجم كبير 

وثقة أكبر في المواطنين  
 

أىم االنجازات 
في الحي الذي 

تنشطوف فيو 

 

نحن بصدد إعادة 
مشروع –تهيئة األقبية 

الفرز للحاويات  

عملية فرز النفايات من اجل 
الحفاظ على نظافة الحي والتقليل 

 من كمية النفايات 
 

ىناؾ قفزة بالحي 
بوجدنا وبما 
نسهر على 

تقديمها وفي 
مقدمتها مشروع 

الساعة لحاويات 

مؤخرا حرصنا على 
تدعيم األحياء بحاويات 
مفارز النفايات دوف أف 
ننسى إعطاء الحي نظرة 

جمالية كالمساحات 
 الخضراء 

بفضل تكاثف الجهود 
يستعيد الحي نوع من 

الجمالية واستجابة أبناء 
الحي ولو بأقلية في نظافة 

المحيط كما قامت 
السلطات بتدعيم الحي 
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فرز النفايات 
  (الخ...

 

بحاويات فرز النفايات   
 

كيفية خلق 
تنسيق مع 
المواطنين 

ميدانيا 

إشراكو في العمليات 
التطوعية والتحسيسية 

والتشاور مع 
المواطنين 

نقـو باستقبالهم واالستماع الى 
طلباتهم وتوجيههم   

التنسيق مع 
المواطن يبدأ من 
تحميلو مسؤوليتو 
في الحي و دوره 

الوعظ والنهي عن 
ما يشوه المحيط  

نقـو بتحفيزه ذىنيا 
للمشاركة في أي حملة 
تطوعية لفائدة حيو مع 

اإلعالنات الفايسبوكية  

في الحقيقة نحن نعمل 
وفق ما يتطلبو أبناء الحي 
ومحاولة تحقيق مطالبهم 
وىذا ما يجعلنا نكسبهم  
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  :05ملحق رقم 
 

  جويلية بمستغانم05قائمة الخرائط لحي 
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