الجمهورية الجزائزية الذيمقزاطية الشعبية
جامعة محمذ ملين دباغين سطيف20
وحذة البحث ثنمية املوارد البشزية
فزقة مشزوع بحث PRFU

رقم املشزوعI05L03UN190220180006 :
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دعوة للمساهمة في مشزوع كتاب جماعي محكم حول:

ال ـ ـ ـوعي ال ـ ـ ـ ـبيئي
وم ــشكالت الـ ــبيئة ف ــي امل ـ ــذرسة ال ــجزائزية
إشساف وجيظيق :د .بن غذفة شزيفة
لاشاالية:
ال ًىحد اخخلف خىى أهميت اإلاسخلت الابخدائيت (ألاطاطيت) وجأزيرها في اإلاساخل الدزاطيت اللخقت ،فهي حػخبر مً أهم
مساخل الىمى لخهىًٍ قاغدة مػسفيت إلاتخخل اإلافاهيم وجسحمتها في شهل طلىلياث ًىميت لدي اإلاخػلم ،خيث أن جىميت اإلافاهيم
جأحي مً خلى جىميت طسق الخفنير الظليم ،فهي غمليت مػقدة جخطلب حهىدا مظخمسة مً طسف اإلاػلم واإلاخػلم .وقد ال جىحد
مسخلت مهمت جفىق أهميت مسخلت الطفىلت مىنها مسخلت همائيت ّأطاطيت ٌظهل فيها إلظاب الطفل النثير مً اإلافاهيم القاغدًت
جهىن أطاطا لنثير مً اإلافاهيم والظلىلياث اإلاظخقبليت ،هرا مً حهت.
مً حهت أخسي ال ًتخفى غلى الجميؼ اإلاشنلث التي حػاوي منها البيئت والظبب ألاوى في جفاقمها هى الظلىك غير البيئي
لظنيىيها ومنها :مشهلت الىظافت؛ جخمثل فيما وػيشه وهلخظه بشهل ًىمي مً طلىلياث مظادة للبيئت مثل زمي الىفاًاث في
مل مهان والتي قد جأخر طىىاث لخخدلل باإلطافت إلى ما حظببه مً مشنلث صحيت ،...ومشهلت جلىر اإلاياه خيث ًصب ما
ًقسب مً  88في اإلاائت مً مياه الصسف الصحي في الػالم في مديطاجىا وأنهازها وجبقى دون مػالجت ،باإلطافت إلى مشهلت جبرًس
اإلاياه ومشهلت جلىر الهىاء مً خلى غدم اخترام مقاًيع ومػاًير إوشاء اإلاصاوؼ وأمالً زمي وخسق الىفاًاث زغم مداوالث
جدوٍسها مً طسف الدولت ،وٍخلىر الهىاء بظبب :الغاشاث اإلاىبػثت مً اإلاسلباث ووطائل الىقل غمىما -اإلابيداث الحشسٍت
وألاطمدة غير الطبيػيت -دخان اإلاصاوؼ -مىخجاث مىاد الخىظي والدهاهاث -خسائق الغاباث -البرالين وألاغاصير والخدخين...
إذ أن دخان الخبغ لىخده ًدخىي غلى  48مادة مظسطىت .لما ًفقد طىىٍا ألثر مً  4.5مليىن هنخاز مً الغاباث وهي مشهلت
لبيرة باليظبت لػىصس الىباث وألاشجاز إلاا لها أزاز ختى غلى الغلف الجىي هرا ألاخير الري ًخلىر بظبب ما جيخجه اإلاصاوؼ
مً غاشاث جؤدي إلى اططساب دزحاث الحسازة مثل شخاء دافئ وصي بازد وظاهسة الاخخباض الحسازي ...وهرا ًؤزس غلى اإلاىاطم
الصزاغيت وٍؤدي إلى غسق الظىاخل وٍصٍد مً اهدشاز ألامساض وألاوبئت .مشهلت قطؼ ألاشجاز دون طىابط وخسق الغاباث
هي ألاخسي مشهلت بيئيت خطيرة اطخفدلذ بشهل لبير في آلاوهت ألاخيرة ،شد غلى ذلو حفاف ألازاض ي السطبت للصزاغت ،خيث
فقد الػالم ما ًقسب مً  87في اإلاائت منها في الـ 388غاما اإلااطيت ،ومشهلت الخصحس التي جؤدي إلى اهدباض ألامطاز.البيئيت
..وغيرها لثير مً اإلاشنلث البيئت.
وزغم غلم البشس بهل هره اإلاشنلث وغيرها ًبقى طلىلهم مػالع جماما إلاا ًجب القيام به مً طلىلياث جىم غً وعي
بيئي طليم .وهرا ما ًجػلىا وشػس بديرة لبيرة؛ إلااذا البشس غدو لبيئخه التي جدميه وحغرًه...؟ مً هىا حاءث فنسة النخاب الري
ًداوى الترليز غلى جىميت الىعي البيئي لدي جلمير اإلادازض واطخنشاف أهم اإلاشنلث البيئيت التي حػاوي منها اإلادزطت الجصائسٍت.
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 .1الىعي البيئي :اإلافهىم واإلاؤشساث.
 .2مشنلث البيئت في اإلادزطت الجصائسٍت.
 .3البيئت والصحت اإلادزطيت.
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اإلاقاالث التي جيشس في النخاب مدنمت مً طسف اللجىت الػلميت للنخاب.
أن ًهىن اإلاقاى طمً مداوز النخاب اإلادددة ،وأن ًهىن اإلاقاى مػدا خصيصا للنخاب ولم ًخم وشسه طابقا.
ذلس اطم الهاجب ( 2غلى ألالثر) بالترجيب مؼ الختخصص الدقيق والجامػت وؤلاميل والهاج .مؼ جددًد اإلادىز.
غدد صفداث اإلاقاى ال جصٍد غً  28صفدت وال جقل غً18صفداث.
اخترام قىاغد التهميش ولخابت قائمت اإلاساحؼ بطسٍقت دقيقت وفق شسوط  APAالطبػت الظادطت.
هىع الخط  Sakkal Majallaحجم  14باللغت الػسبيت و  Times New Romanحجم  12بالغت ألاحىبيت مؼ إبساش الػىاوًٍ بتخط
غليظ.
الهىامش  2في مل الاججاهاث و 3غً اليمً .والخباغد بين ألاططس 1,5
ًسفق اإلاقاى بملخص باللغت الػسبيت واإلالخص الثاوي باللغت الاههليزًت .في خالت اإلاقاى بلغت أحىبيت ًهىن اإلالخص باللغت الػسبيت
طسوزي ،ال ًخجاوش اإلالخص  388ملمت
اخترام مىهجيت النخابت :مً خلى ظهىز أهم الػىاصس خظب هىع البدث إن مان هظسٍا(مقدمت -طسح القظيت أو صلب اإلاىطىع
 الهدف وألاهميت .......دزاطاث طابقت . -مىاقشت او اطخيخاج ًبرش فيها ؤلاطافت مً الطسح الىظسي -خاجمت  -قائمت اإلاساحؼ -اإلالخق إن وحدث) أو ميداهيا (مقدمت -إشهاليت -فسطياث -أهداف -أهميت – دزاطاث طابقت -الخلفيت الىظسٍت -ؤلاحساءاث
اإلاىهجيت مفصلت ...-غسض ومىاقشت الىخائج -خاجمت -قائمت اإلاساحؼ-اإلالخق)
ًخدمل صاخب اإلاقاى اإلاساحػت اللغىٍت إلاقاله ،ولرا ألاماهت الػلميت.
إغادة إزطاى اإلاقاالث اإلاقبىلت مً طسف اللجىت الػلميت ،مػدلت خظب جىطيداث الظادة اإلادنمين وشسوط اليشس في الىقذ
اإلاددد.

ثواريخ مهمة:
أخس احل الطخقباى اإلاقاالث ماملت ًىم 10 :ديسمبر 2821
للجصاى وإزطاى اإلاشازماثelguessaliha@gmail.com :
زئيع اللجىت الػلميت للنخاب :د .صليحة القص
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أ.د .فطيمت دبساطى حامػت
د .أطماء بىغىد حامػت
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