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 الملخص:
الميدانية التي أجريت ة ـالل الدراسـعلى تساؤالت البحث؛ من خ ابةـإلى اإلجيهدف هذا المقال       

التي تعاني من بعض  ،كنموذج عن أحد مدن الشرق الجزائري –بوالية باتنة  -ً   عين التوتةً   بمنطقة 
ؤشرات الكمية دون أدنى اهتمام بالحفاظ على ـي تهتم بالمـالت - المشاكل البيئية الناتجة عن التنمية المحلية

من  لعديد من األمراض كالربو والحساسية ... غيرهايسبب ا ذيالتلوث الصناعي الكمشكلة   -البيئة
 األمراض التي تنعكس سلبا على الحياة االجتماعية للمواطن بالمنطقة.

   Résumé : 

      Le but de cet article est d’apporter une réponse  aux questions posées  suite à 

une étude farte dans la région de  « Ain Touta » ( wilaya de Batna ) prise comme 

exemple parmi les autres Wilayat de l’Est Algérien , toues ces wilayet souffrent 

du problème de  L’environnement  conséquence du développement local , qui a 

réalisé de  grande projets mais sans assez tenir compte de la protection de 

l’environnement  exemple : La pollution industrielle cause de beaucoup de 

maladies comme  l’asthme, l’allergie … qui ont des répercussion négatives sur  

vie sociale des habitants de toute une région. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



دون ها من مقابلة حاجياتهم األساسية المجتمعات المحلية، وتمكين أفرادإن قضية تنمية مقدمة: 
تدمير للبيئة، هي قضية جديرة بالبحث والتقصي، إذ أن معظم المشكالت البيئية هي نتاج لسياسات 

تنموية غير مالئمة، ونظرا لحيوية القضية تجد الباحثة أنه من الضروري، لفت النتباه  تواستراتيجيا
 أفرزته من مشكالت بيئية.جي، وما السوسيولو  راتيجيات التنمية التي طرحها الفكرلدراسة است

 إشكالية الدراسة: -أوال
تنمويـا ا اتخـاذ مسـار استوجب عليها الجزائر في اآلونة األخيرة،  افي ظل التحوالت الهامة التي شاهدته

مئـات المؤسسـات والمعـالم الصـناعية واإلنتاجيـة  شامال ومكثفا في جميـ  الميـادين، وذلـن مـن خـالل إنجـاز
المختلفــة والموزعــة عبــر كامــل أقطــار المــدن، غيــر أن هــذه المحــاوالت التــي أرادت الجزائــر أن تــدخل مــن 

، تمثلـت أساسـا فـي أضـرارا البيئـة واألوسـاط الطبيعيـةخاللها في مرحلة التنمية االقتصادية الشـاملة ألحقـت ب
 .بما فيه اإلنسان لمحيط الطبيعياالعتداء المتواصل على ا

وقــد تمثلــت أضــرار النشــاط الصــناعي فــي تســرب المــازات واألدخنــة مــن بعــض الصــناعات كصــناعة 
تمطـي  سـماء المـدن التـي تتواجـد بهـا أو بـالقرب  حيـثاإلسمنت مثال، التي تنتج كميات هائلة مـن األتربـة 

عيشــها الكثيــر مــن مــدن الجزائــر بســبب مــا منهـا؛ وأصــبحت هــذه الظــاهرة مــن أهــم معضــالت الســاعة التـي ت
 .بصفة خاصة وصحة المواطنين بصفة عامة  البيئة علىتشكله من أعراض خطيرة 

بوالية باتنة، التي يشتكي  عين التوتة  ً   حالة منطقة  دراسة من خالل البحث في هذه المشكلةنحاول و 
 ن  اإلســمنت وعشــرات المحــاجرمواطنوهــا مــن  ثــار التلــوث الصــناعي،  بســبب موقعهــا الــذي يتوســط مصــ

 المجاورة، فضال عن كونها نقطة تالقي بين طريقين وطنيـين يشـهدان يوميـا حركـة مـرور كبيـرة، نوالمد اج
مما يزيد من اآلثار السلبية على صحة المواطنين بالمنطقـة، ومـا ينجـر عـن ذلـن مـن  ثـار اجتماعيـة علـى 

 حياته.
 في التساؤل التالي: تتمحورن إشكالية الدراسة إومن هنا ف  

من انعكاسات اجتماعية على المواطن بمنطقة عين  ماذا يترتب عن اآلثار الصحية للتلوث الصناعي
 ؟التوتة 

لإلجابــة علــى هــذا التســاؤل ال بــد مــن تشــخيص ودراســة اآلثــار الصــحية لتلــوث الصــناعي، ثــم تتبــ  
لتمطية الجوانب المتعلقة باآلثـار الصـحية  االنعكاسات االجتماعية، ولذلن حددت الباحثة تساؤلين فرعيين،

للتلوث الصناعي، واالنعكاسات االجتماعية التي تنجر عن ذلن، وعموما فإن التساؤالت الفرعية تتمثل في 
 اآلتي: 

 ما هي طبيعة اآلثار الصحية للتلوث الصناعي على المواطن؟ -1
 كيف يؤثر التلوث الصناعي على العالقات االجتماعية للمواطن؟. -2

3-  



 أهداف الدراسة: -ثانيا

 يمكن حصر أهداف الدراسة في النقاط التالية:
 اإلنسان ه بما في  البعد البيئي على ً  ،عين التوتةً   بمنطقة السلبية للتنمية المحلية تاالنعكاسا توضيح -
مةن تحديد مدى االرتباط بين التلوث الصناعي وما ينجم عنه من أمراض وبين اآلثار االجتماعيةة لةكل    -

 تتبع آثار هكا التلوث على المواطن بالمنطقة.خالل 

لمواطنين الكين يعيشون في هكه المنطقة للوقوف بدقةة علةى بعةل المتايةرات من اتناول حاالت واقعية  -
االجتماعيةةة لمشةةكلة التلةةوث الصةةناعي  ممةةا قةةد ينةةرن هةةكا الجانةةي مةةن الدراسةةات  التةةي تعتبةةر قليلةةة 

اسات يكاد يقتصر على النواحي التقنية  منل تلة  التةي وقانةا علي ةا  حسي علمنا  وما هو متاح من در 
 والتي حاولت تحديد نسبة كمية الابار التي تصدر عن مصنع اإلسمنت وككا المحاجر.

المنطقة بالمخاطر الناجمةة عةن لسكان محاولة تقديم عمل أكاديمي يساهم في رفع درجة الوعي البيئي  -
 التلوث الصناعي.

 الدراسة: أهمية -ثالثا

 وضوع الدراسة في النقاط اآلتية:ميمكن أن نلخص أهمية  

لاةةت االنتبةةةاه رلةةةى ضةةةرورع ردراي البعةةةد البيئةةةي عنةةد التخطةةةيا  للتنميةةةة بمنطقةةةة عةةةين التوتةةةة  أن محاولةةةة  -
 السعي رلى تنمية مستدامة بالمنطقة.

الصحية الخالية من التلوث على  ثر البيئة  والتركيز علي ا وتوضيح ألات االنتباه رلى البيئة من حولنا -
 .  وعلى التنمية بشكل عامحياتنا االجتماعية

مةةن خةةالل دراسةةة بعةةل المتايةةرات التةةي تزيةةد فةةي لتلةةوث محاولةةة تنةةاول االنعكاسةةات االجتماعيةةة ل -
التاكيةةر فةةي التأكيةةد علةةى ضةةرورع بالمنطقةةة  و األوضةةاع مةةدى خطةةورع تاةةاقم هةةكه المشةةكالت  قصةةد تبيةةان 

 .في موقع المساكن أو المحاجر والمصانع داخل هكه المنطقة النظررعادع 
ت ظيةالتي ح ع صر اعمقضايا الالالتلوث الصناعي من أهم كون بومن ج ة أخرى  تتأكد أهمية الدراسة 

تحةةديا كبيةةرا للبيئةةة الطبيعيةةة واالجتماعيةةة تشةةكل والعةةالمي  وكلةة  ألن ةةا باالهتمةةام علةةى المسةةتوى اإلقليمةةي 
قةةد جةةر معةةه أمراضةةا متنوعةةة  أصةةبحت مصةةدر ت ديةةد جديةةد التلةةوث الصةةناعي خاصةةة وأن  علةةى حةةد سةةوا .

 لإلنسان. 
 



 

 :تحديد مفاهيم الدراسة -رابعا
 واالجتماعية،مفاهيم خطوة ضرورية ألي بحث علمي، وخاصة في العلوم اإلنسانية ال ديعتبر تحدي

لذلن ،  اجتماعية معينةأ بعض المفاهيم نتيجة الخبرة ، كما تنشمفاهيم تحمل أكثر من معنى ألن هنان
، حتى يستطي  القارئ أن يتفهم ا و علمياعلى الباحث تحديد المفاهيم المستخدمة في بحثه تحديدا محكم

 .قا لما يمليه عليه موضوع الدراسةبوعي المقصود من المفهوم وف
 

 :مفهوم البيئة  -1

أي رج  وبوأ المنزل، أعده  وتبوأ المكان: نزله  ، بوءا باء، يبوء: اسم مشتق من الفعل الثالثي البيئة لغة
(1) .: المنزل و المباءة ، منزل القوم في كل موض ، والبيئةرستقرا: التمكن واالوأقام به، والتبوء

 

لمتعلقة بمكونات إال في التفاصيل ا ،فال يختلف المعنى اللموي عن المعنى االصطالحي اصطالحاأما 
، وهي بهذا المدلول الجديد مصطلح يشمل كل ما يحيط باإلنسان، فالبيئة مصطلح واس  وعناصرهاالبيئة 

، حيث وض  عالم الحياة األلماني ارنست لبيئي الذي هو وليد العصر الحديثمعاصر ظهر م  الفكر ا
" Logo" ومعناها مسكن "Oikosبدمج كلمتين يونانيتين "   Ecologieكلمة  1966" سنة  لهيك
وترجمة ات الحية بالوسط الذي تعيش فيه "، معناها علم وعرفها بأنها: "العلم الذي يدرس عالقة الكائنو 

 (2 )."إلى اللمة العربية بعبارة علم البيئة Ecologieكلمة  " 

 :التعريف اإلجرائي للبيئة

من خالل التعريفات السابقة عرضها حول مفهوم البيئة يمكن القول أن البيئة في هذه الدراسة تعني " 
وسياســية المحــيط أو الوســط الــذي يولــد فيــه الفــرد بمــا فيهــا مــن ظــروف وعوامــل طبيعيــة واقتصــادية وثقافيــة 

ا المنــــا  ، فضــــال عــــن كونهــــا تشــــمل مجموعــــة عوامــــل عديــــدة أخــــر  منهــــتحــــيط بــــه ويعــــيش مــــن خاللهــــا
والتضــــاريس والتربــــة واألمطــــار وهــــذه العوامــــل تشــــكل مجــــاالت بيئيــــة ال تنفصــــل عــــن البيئــــة البيولوجيــــة 

 .فكل منهم مكمل لآلخر" ،واالقتصادية واالجتماعية

 :مفهوم التلوث الصناعي 2- 

 (3): يعني الدنس والتدنيس وجمعها أدناس لغةالتلوث أو التلويث 
: خلطــه ومرســه ولــوث الث الشــيء، و ي: لطخــه، ولــوث ثوبــه بــالطين يعنــلوثــاصــل الكلمــة الث، يلــوث، وأ
 (4) .: كدرهلويثا ) الشيء ( مرسه ولوث الماءت



ة وكميـة يشير التعريف العام للتلوث الصناعي بأنه " عبـارة عـن حـدوث تمييـرات نوعيـ :اصطالحاأما 
، هـــذه التميـــرات تظهـــر فـــي يعابهســـتا، تجعـــل األنظمـــة البيئيـــة غيـــر قـــادرة علـــى فـــي مكونـــات النظـــام البيئـــي

والتربـة ( وهـي ناتجـة  –مـاء  –الخواص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمكونات المختلفـة للبيئـة ) هـواء 
، أو تشـتت الطاقـة سـتعمال المتعـدد للمـواد الكيماويـةعن تفريغ النفايات قصدا أو عن غير قصد أو عـن اال

مسببة أضرارا لإلنسان والحيوان والنبات والمـواد المختلفـة أي وجـود تـأثير غيـر  ،على هيئة حرارة أو إشعاع
 ( 5). مرغوب فيه للبيئة المحيطة بنا

هــو كــل مــا يــؤدي نتيجــة التكنولوجيــا " للتلااوث الصااناعيالتــالي  اإلجرائااي بااالتعريفوعليــه يمكــن الخــروج 
ال تقــدر األنظمــة البيئيــة علــى  غيــر الحيــة؛مكونــات البيئــة الحيــة و  المســتحدثة إلــى إضــافة مــادة غريبــة إلــى

علــى صــحته   ويســبب أضــرارا للكائنــات الحيــة بمــا فيهــا اإلنســان، إذ يــؤثر دون أن يختــل توازنهــا هاســتيعاب
 ."ونفسيته وحياته االجتماعية واالقتصادية

 :مفهوم الصحة -3

 (6)من كل عيب أو ريب فهو صحيح من العيوب واألمراض ئهي: "البر  لغةالصحة 
وصــعوبة قياســه يشــكل  ،ومــن مجــال آلخــر صــحة مفهــوم نســبي يختلــف مــن شــخص آلخــر،ال :اصااطالحا

موضوعي ألنه مفهوم شامل وواس ، وفي تطور مستمر، ومن بين المحاوالت العديـدة التـي حاولـت تعريـف 
 :الصحة نذكر ما يلي

ومكافحـة مـن األمـراض يهـدف إلـى تطهيـر الوسـط، بأنهـا علـم وفـن الوقايـة >>" الصـحةالعالم" ونسـلو يعرف 
ظــيم الخــدمات الطبيــة وتنلفــرد قواعــد النظافــة الشخصــية، هميــة االجتماعيــة لتعلــيم ااألاألمــراض التــي تمثــل 

لوضــ  إجـراءات اجتماعيــة  ،والمعالجـة الوقائيــة لامـراض جـل التشــخيص المبكـر للمــرضأوالممرضـين مــن 
، الصــحة لكــل عضــو مــن أعضــاء المجتمــ  اة متوافــق مــ  حفــظخاصــة حيــز التطبيــق ولضــمان مســتو  حيــ

(7) <<والهدف األخير هو السماح لكل فرد بلعب دور المكتسب في الصحة وطول العمر
 

 : للصحة التعريف اإلجرائي

جة سالمة حالة اكتمال السالمة البدنية واالجتماعية والنفسية والروحية لإلنسان ، نتي >> :الصحة هي
 .<<، وليست مجرد غياب المرض الظاهر وصحة البيئة المحيطة به

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:  -خامسا
، الصحية واالجتماعية للمشاري  التنموية على المواطنتسعى للوقوف على اآلثار وألن هذه الدراسة      

ووصفها  اهرة كما توجد في الواق راسة الظبدفهو الذي يسمح المنهج الوصفي، كان ال بد من اختيار 
 (8)وصفا دقيقا والتعبير عنها كيفا وكميا



ثم العينة وبعد  ،بحثالتحديد مجتم  في الميدان، كما تم أبعاد المشكلة  تحددوبفضل هذا المنهج 
ليتم تحليلها حسب متطلبات المنهج الوصفي الذي يسعى لوصف  ،بجم  المعلومات المطلوبةنا مذلن ق
 الظاهرة والوقوف على عناصرها وخصائصها وتتب   ثارها المختلفة.أبعاد 

بوالية باتنة بسبب موقعها الذي يتوسط مصن   <<عين التوتة  >>فقد تم إجراء هذه الدراسة بمدينة 
المجاورة، فضال عن كونها نقطة تالقي بين طريقين وطنيين  نوالمد اج االسمنت، وعشرات المحاجر

رور كبيرة؛ مما يزيد من اآلثار الصحية للمواطن بالمنطقة وما وينجر على ذلن من يشهدان يوميا حركة م
  ثار اجتماعية.

بمعاينة ، ن اآلثار السلبية للتلوث الصناعيوقد طبقت هذه الدراسة على األشخاص الذين يعانون م
عن التلوث   ، وذلن بقصد اختيار األفراد الذين يعانون  من أمراض ناتجةغير احتمالية  ) قصديه (

مفردة ، تم استجوابهم عن طريق استمارة االستبيان؛ هذه  30الصناعي، وبالتالي اشتملت عينة بحثنا عن 
األخيرة التي اعتبرت كأداة رئيسية في الدراسة، اشتملت على ثالث محاور دارت حول مجموعة من 

لى البيانات العامة للمبحوثين، القضايا المتعلقة بطبيعة الدراسة وأهدافها؛ حيث شمل المحور األول ع
وتناول المحور الثاني بيانات خاصة بطبيعة اآلثار الصحية للتلوث الصناعي، كما تناول المحور األخير 

 بيانات تتعلق باآلثار االجتماعية للتلوث الصناعي .

بمنطقة  مظاهر التلوث الصناعيمن خالل رصد  كأداة ثانوية وذلن بالمالحظة المباشرةكما استعنا 
المحاجر، ه )مصادر وغيرها ...( وتتب   تلوث المحيط بالقمامة تلوث مائي،،عين التوتة ) تلوث هوائي

جمعات السكانية)المسافة موق  المصان  بالنسبة للتوالوقوف على  (سمنت، المواطن، مصن  اإلنالمد اجو 
توفر ومد  من حيث النظافة، ين حوثللمساكن التي يقطن بها المبالحالة الصحية و كذا معاينة  (بينهما

 ، وغيرها.أماكن الصرف الصحي

الحالة العامة لاحياء من حيث القمامة المبعثرة، قنوات الصرف فضال عن ذلن تمت مالحظة 
وطريقة تعاملهم م  بعضهم  ،بين المبحوثين االجتماعيةالعالقات ؛ إضافة إلى محاولة رصد الصحي
 البعض.

، في حين تم باإلجابة عليها المالحظةتكفلت بعض أسئلة االستمارة التي ذلن، ألميت  واستنادا إلى
 .التأكد من صدق إجابة المبحوثينمرض بمشتركة الاإلبقاء على بعض المؤشرات 

ات الطبية لمفردات فتمت من خالل اإلطالع على الوثائق والملف لمالحظة غير المباشرةلبالنسبة أما 
. ولتكوين رؤية كاملة عن مجال الدراسة قامت للمدينة الموق  الجمرافيالسجالت عن الدراسة وبعض 

، مثل الموق  الجمرافي، عدد "دائرة "عين التوتةببعض الوثائق والسجالت المتعلقة الباحثة باإلطالع على 
  .المحاجر بعضوكذلن سجالت تتعلق بتاريخ إنشاء مصن  اإلسمنت وكذا السكان، 



إلى غاية بداية شهر أكتوبر  2008فقد امتدت من نهاية شهر جويلية  الزمنية للدراسةالحدود أما عن    
 من نفس العام.

 : االستبيانعرض وتحليل ألهم نتائج   -سادسا

 بيانات خاصة بطبيعة اآلثار الصحية للتلوث الصناعي: -1

 

 الخاصة بمظاهر التلوث الصناعي بالمنقطة: البيانات يبين نتائج-( 01جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار مظاهر التلوث الصناعي بالمنطقة

 47.61 30 تلوث الهواء
 4.76 03 تلوث الماء

 15.88 10 تلوث المحيط بالقمامة
 28.57 18 تلوث سمعي 
 3.18 02 أخر  تذكر

 100 63 المجموع
 

 بالمنطقة:يبين نتائج البيانات الخاصة بمصادر التلوث الصناعي  -( 02جدول رقم )      

 

 

 

 يبين نتائج البيانات الخاصة بنوعية األمراض التي يعاني منها المبحوثين:  -( 03جدول رقم )

نوعية األمراض المنتشرة 
 عند المبحوثين

 النسبة المئوية التكرار

 13.33 09 حساسية الجلد
 23.52 16 حساسية األنف والحنجرة

 16.17 11 تهيج العيون
 26.47 18 الربو

 1.47 01 السرطان
 05.88 04 القلب

 النسبة المئوية التكرار مصادر التلوث الصناعي بالمنطقة
 33.33 17 مصن  اإلسمنت

 49.01 25 المحاجر
 11.77 06 الحرق العشوائي للمنطقة

 05.89 03 نالمد اج
 100 51 المجموع



 13.23 09 الصمم
 100 68 المجموع

 
من أفراد العينة تعتبر مشكلة التلوث الهوائي من  %47.61( أن نسبة 01تبين نتائج الجدول رقم )      

، وهذا ما المجاورة نوالمد اج أبرز المشاكل البيئية بالمنطقة، بسبب موقعها الذي يتوسط عشرات المحاجر
(، تليها مشكلة التلوث الضوضائي بنسبة 02من أفراد العينة ) الجدول رقم  %49.01تؤكده نسبة 

وهي ناجمة عن تلن األصوات الصادرة عن المحاجر المجاورة، وكذا حركة المرور التي  28.57%
 .تشهدها المدينة يوميا

ي البيئي وهي ناتجة عن غياب الوع %15.88أما مشكلة تلوث المحيط بالقمامة والتي جاءت بنسبة      
 لد  المواطن بمنطقة عين التوتة.

انعكست ( 02جدول رقم السابقة)التلوث الصناعي مظاهر  نجد أن (03رقم ) وبتحليل معطيات الجدول 
، حساسية ل: الربو، فتلوث الهواء يسبب الكثير من األمراض مثعلى صحة المواطنين بالمنطقة ثارها 

حساسية الجلد واألمراض السرطانية و واحمرارها تهيج العيون  كما يؤدي أيضا إلى ،األنف والحنجرة
والتي   نيويورن"" بمدينة  1980التي أجراها عام   "نهود جس"ةـج دراسـوافق م  نتائـما يتوهذا  ،(8)يةـوالقلب

تتسبب في  –حتى لو لم تكن هذه الزيادة ملحوظة  -كشفت أن أي زيادة في تركيز الملوثات في الجو  
زيادة حاالت الوفاة واإلصابة باألمراض القلبية وأمراض الجهاز التنفسي بإعداد تصل إلى مئات 

 (9).األشخاص شهريا

وهذا ما  ،عند كبار السن كما تسبب ضوضاء المحاجر المجاورة في اإلصابة بالصمم خاصة
أثر الضجيج  بعنوان: 2001سنة   حمود محمد ميالد العديد من الدراسات، من بينها دراسةتوصلت إليه 

  .(10على حياة العامل الجسدية والنفسية واإلنتاجية

 :لتلوث الصناعيالناجمة عن اخص االنعكاسات االجتماعية لآلثار الصحية تبيانات  -2

 التغير : امدى تغير عالقات المبحوث باألشخاص بالمحيطين به ومظاهر هذ -( 04جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار البدائل

 17.64 09 ال

 نعم

 15.68 08 نقص في تبادل الزيارات م  األقارب
 25.49 13 نقص في تبادل الزيارات م  الجيران

 19.60 10 رفض استمرار عالقتن م  األصدقاء

 21.56 11 الميول إلى العزلة



 00 00 أخر  تذكر 
 82.36 42 المجموع

 100 51 المجموع
 

 يتعلق بمدى تغير معاملة األسرة للمبحوث بعد المرض ومظاهر ذلك التغير : –( 05جدول رقم )
 

 النسبة المئوية التكرار البدائل
 43.75 14 ال

 نعم

 15.62 05 عدم تقبل مرضن
 12.50 04 التذليل والنبذ
 6.25 02 الحرمان من الحب والحنان
 12.50 04 اإلفراز بالحماية والرعاية

 9.37 03 الشفقة
 / / أخر  تذكر

 56.24 18 المجموع
 99.99 32 المجموع

من المبحوثين  %82.36( أن نسبة 04تبين نتائج الجدول رقم) :(05( و )04تعليق على الجدول )
اضطربت وتميرت عالقاتهم م  األشخاص المحيطين بهم بعد المرض، وأصبحوا غير قادرين على 

( حيث تقر نسبة   05التكيف م  بيئاتهم االجتماعية؛ وخاصة أسرهم وهذا ما تؤكده نتائج الجدول رقم )
مرض أحد أفراد األسرة يعني من أفراد العينة أنهم الحظوا تذبذبا في معاملة أسرهم لهم،  حيث  56.24%

مرض األسرة في نفس الوقت ألن األسرة بناء اجتماعي يخض  لقاعدة التوازن، ووض  المريض في أسرته 
يحيط بعالقاتها قدر من االضطرابات طالما كان مرضه يحول دون قدرته على أداء دوره االجتماعي 

 .(12)بالكامل
 المرض على بعض العادات اليومية للمبحوث:يتعلق بمظاهر، ومدى تأثير  -(06جدول رقم )

النسبة  التكرار البدائل
 المئوية

 16.66 06 ال

 نعم

 47.23 17 ممارسة األعمال اليومية
 22.20 08 أداء الصالة في المسجد

 13.88 05 زيارة األماكن العامة
 83.33 30 المجموع



 100 36 المجموع
( من أفراد العينة  %83.33ما يلفت االنتباه إلى معطيات هذا الجدول هي النسبة الكبيرة ) إن أهم

الذين يعتقدون أن المرض غّير بعض عاداتهم اليومية، ومن أبرز مظاهر ذلن تأثيره على ممارسة 
معتاد، ( فالمرض يجعل الفرد غير قادر على أداء أعماله وأنشطة اليومية كال%47.22األعمال اليومية )

فأحيانا ال يقو  على أداء عمله إطالقا فيضطر إلى تركه، و أحيانا أخر  يأمره الطبيب بتمير نوع عمله 
حتى يتالءم م  حالته الصحية، وما يترتب عن هذا التمير من مشاكل تتمثل في صعوبة حصول 

طي المريض فرصة المريض على عمل جديد، وأحيانا أخر  يشير الطبيب إلى تميير ساعات العمل أو يع
إجازة طويلة وما يترتب على ذلن من اضطراب العالقة بين المريض ورئيسة في العمل، وأحيانا م  

 (13)زمالئه. 
 النتائج العامة للدراسة: -سابعا

بعد التحليل الكمي والكيفي لبيانات الدراسة الميدانية، نأتي اآلن إلى عرض نتائج الدراسة بصفة 
في ذلن البد من التذكير بالتساؤل الرئيس للدراسة، والذي يتمحور حول طبيعة  عامة، ولكن قبل البدء

 اآلثار الصحية للتلوث الصناعي وانعكاساتها االجتماعية على المواطن بمنطقة عين التوتة .

 وبناء على ما تقدم من معطيات وتحاليل يمكن القول أن نتائج الدراسة جاءت كما يلي:
 

و  %47.61الهوائي، من أبرز المشاكل البيئية بمنطقة عين التوتة بنسبة تعتبر مشكلة التلوث  -
هي تنتج في المالب من المحاجر المجاورة للتجمعات السكانية بالمنطقة، إضافة إلى األتربة والمازات 
السامة التي تنتج عن مصن   االسمنت، ولكن ال يمكن إهمال الملوثات  الهوائية الناتجة عن وسائل 

باعتبار المنطقة تشهد يوميا حركة مرور كبيرة إضافة إلى الملوثات الصادرة عن المداجن القريبة النقل، 
وتنتج في المالب من  %28.57من التجمعات السكنية، كما نجد أيضا مشكلة التلوث الضوضائي بنسبة 

 الحاجر  المجاورة للمنطقة.
  إلى ظهور وانتشار العديد من بينت الدراسة أن التلوث الصناعي بمنطقة عين التوتة أد -

األمراض، خاصة األمراض التنفسية مثل: الربو، حساسية األنف والحنجرة، تهيج العيون واحمرارها، 
باإلضافة إلى انتشار أمراض أخر  كالقلب والسرطان، وقد أد  التلوث الضوضائي) الصوتي ( الصادر 

 الصمم، خاصة عند كبار السن .عن المحاجر المجاورة لتجمعات السكنية إلى اإلصابة ب

وقد انعكست هذه األمراض الجسدية على الصحة النفسية للمبحوثين، حيث أدت في أغلب األحيان  -
إلى شعورهم بالضمط والتوتر، وهذا ما أثر سلبا على أداء المبحوثين ألدوارها  االجتماعية داخل 

المبحوث بوصمة اجتماعية بسبب األسرة وخارجها، وفي بعض األحيان يتسبب المرض بشعور 
 معاناته من مرض مزمن كالربو والقلب مثال.



اضطربت وتميرت عالقاتهم االجتماعية م  األشخاص   %82.35أغلب المبحوثين بنسبة  -
المحيطين بهم بعد اإلصابة بالمرض، حيث أصبحوا غير قادرين على التكيف م  بيئتهم االجتماعية 

هم االجتماعية داخل األسرة وخارجها، مما نتج عنه تفكن واضطراب في بسبب فشلهم على أداء أدوار 
العالقات األسرية، وضعف تماسكها واتزانها، إضافة إلى عدم شعورهم بالمساواة م  األشخاص المحيطين 
بهم، إذ تشكلت لديهم صعوبة في التفاعل واالتصال م  اآلخرين، ألن المرض وأزماته جعل المبحوث 

 العجز، ويميل إلى  العزلة عن محيطه الخارجي .يشعر بالنقض و 
 خاتمة:
عين التوتة   بوالية باتنة؛  التي لم  المحليةأدت إستراتيجية التنمية           االعتبارات  تراعفي منطقة  

البيئية أثناء إنشاءها للمشاري  التنموية بالمنطقة، إلى بروز ظاهرة التلوث الصناعي و انتشارها بشكل 
واس  و مقلق، نظرا لتأثيرها وطميانها على كل مجاالت الحياة :الصحية، النفسية، االجتماعية و 

كالتكفل باألشخاص المصابين باألمراض  -تكلفة الوقاية منها أقل بكثير منم معالجة  ثارها -االقتصادية و
وغيرها؛ األمر الذي يتطلب إيجاد  ليات و برامج لحماية البيئة من التلوث … المزمنة كالحساسية، الربو 

و أساليب متطورة لوضعها موض  التنفيذ ضمانا الستمرار التنمية و حفاظا على حق األجيال القادمة في 
  الملوثات و السموم .العيش في بيئة صحية و خالية من 
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