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 الممخص 

يتشاوؿ ىحا البحث مػضػع الػعي البيئي وشخؽ تكػيشو ودور الذباب في نذخه ، وماىػ دور الذباب 
الحديشي السذارؾ في زيارة االربعيغ في نذخ الػعي البيئي مغ خالؿ سمػكياتيع اثشاء الديارة مغ خالؿ 

امل مع الشفايات ضع اسئمة ركدت عمى مػضػع الشطافة والتع وشابة اشاب 55االجابة عمى استبياف شسل 
وشخؽ استيالؾ السياه والسحافطة عمييا . وقج خخج البحث بسجسػعة مغ االستشتاجات والتػصيات كاف 

تكثيف مػاد التػعية لمحفاظ عمى البيئة في السشاىج الجراسية و مشيا اعادة الشطخ في تحجيج فئة الذباب 
 .التمػث البيئي وكيفية معالجتو او التقميل مغ اثاره لسختمف السخاحل والتعخيف بانػاع

 زيارة االربعيغ ،الذباب  ،الػعي البيئي  : مفتاحيةكممات 

Aspects of environmental awareness among young people during the 

Arbaeen visit 

 (A field study ) 

L.Dr. Zainab Sadiq Mustafa 

Al-Mustansiriya University / College of Tourism Sciences 

Tel: 07902296931 

Email : zainab181169@gmail.com 

Abstract 

    This research deals with the topic of environmental awareness, its formation 

methods, the role of youth in disseminating it, and what is the role of the 

Hussain youth participating in the forty visit to spreading environmental 

awareness through their behavior during the visit by answering a questionnaire 

that included 50 young women and men who included questions focused on the 

topic of hygiene and dealing with waste and methods of consumption Water 

conservation.  

The research came out with a set of conclusions and recommendations, 

including reconsidering the identification of the youth category and intensifying 



                                                                                                              
 

  

 

 222  زينب صادق مصطفى .د.م
 

 العرالٌة للبحوث االنسانٌة واالجتماعٌة والعلمٌةالمجلة  0202لسنة   3العدد 
awareness materials to preserve the environment in the school curricula for the 

various stages and introducing the types of environmental pollution and how to 

treat it or reduce its effects. 

Keywords: environmental awareness, youth, the Arbaeen visit 

 المقدمة 

خمق هللا تعالى البيئة وسخخىا لخجمة االنداف، وشخع القػانيغ ووضع الشػاميذ التي تكفل حفع التػازف 
البيئي، وتخشج االنداف الى شخيقة حساية البيئة، وكيفية التعاشي مع انطستيا وقػانيشيا. فقج حافع اإلسالـ 

األمػر التي نيى هللا عشيا لحفع  عمى البيئة بالشيي عغ اإلضخار بيا، واألمخ بالسحافطة عمييا، ومغ 
َواَل ُتْفِدُجوا ِفي اأْلَْرِض َبْعَج ِإْصاَلِحَيا ( ونيى عغ  األرض عسػمًا، كسا في قػلو تعالى)البيئة، اإلفداد في 

ُيْيِمَظ َوِإَذا َتَػلَّى َسَعى ِفي اأْلَْرِض ِلُيْفِدَج ِفيَيا وَ (والشدل بحـ مغ فعل ذلظ، كسا في قػلو تعالى إىالؾ الحخث 
فالغخض االساس مغ السحافطة عمى البيئة ىػ السحافطة عمى  (اْلَحْخَث َوالشَّْدَل َوَّللاَُّ اَل ُيِحبُّ اْلَفَدادَ 

االنداف وسعادتو ورفاىيتو في ىحه الجنيا، وليحا نجج اف جسيع االدياف تجعػ الى اتخاذ خصػات فعالة في 
الحؼ خمقو هللا لمدساوات واالرض يؤثخ سمبا عمى الحياة ىحا السجاؿ. وكسا اف االخالؿ بالشدق الكػني 

 الجنيا وعمى ما فييا مغ عشاصخ الساء واليػاء واالرض التي تخجـ االنداف وتحقق لو سعادتو.

يعج الذباب الفئة التي تقع عمييا مدؤولية تحسل الجور الصميعي في الترجؼ لسذاكل البيئة والعسل عمى و 
لتي تحتاجيا أىع عشرخ في عسمية التشسية االجتساعية واالقترادية الذاممة احسايتيا، ألنيع يسثمػف 
مغ  في الحفاظ عمى البيئة فالذباب يسثل أغمبية سكاف العالع وبإمكانيع السداىسةالسجتسعات السعاصخة. ، 
في ما يخز  السسارسات الرحيحة وعغ شخيق ،والتخبػية وبسختمف األساليب  خالؿ مذاركتيع التػعػية

بجأ مغ السشدؿ، ومغ ثع السجرسة والجامعة، ومغ ثع السجتسع الخارجي، ونقل تمظ الدمػكيات ت والتيالبيئة، 
   .معيع ػف وكل مغ يتعامم يعوأصجقائ اىميع وذوييعالرحيحة إلى 

وزيارة األربعيغ بسا ليا مغ خمفية ديشية عاشفية فكخية تسمظ قجرا عاليا مغ الجافع لمعسل التصػعي لخجمة 
اضافة الى ما تخمقو ىحه الديارة مغ تشسية الذعػر بالسدؤولية لجػ االنداف الفخد زوار ابا عبج هللا الحديغ 

عمى السستمكات العامة، وحتى الحوؽ العاـ  إزاء أمػر تسّذ الجساعة، مثل الشطافة وسالمة البيئة والحفاظ
                                              فيسا يتعمق بأؼ سمػؾ او ترخؼ معيغ خالؿ زحسة الصخيق التي يديخ فييا السالييغ مغ الدائخيغ.
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 اوال : مذكمة البحث 

 شاقةٍ  مغ الفئة ىحه تسمكو ِلَسا قػّية، مجتسعاتٍ  الذباب مغ كبيخةٍ  فئةٍ  عمى تحتػؼ  التي السجتسعات تعجّ 
 سػاء الفاعميغ أبشائيا بعـد وتشيس تتصّػر حّتى األفزل نحػ ورفعو السجتسع وتفعيل تحخيظ عمى قادرةٍ 

 فيدتصيعػف  والشذاط، بالقّػة العسخّية السخحمة ىحه في الذباب يتسّتعو  ، وعصائيع بدػاعجىع أو بعقػليع
 رجاؿ وىع السجتسع، في بالغة أىّسيةً  يكدبيع ما فيو، يعيذػف  الحؼ السحيط لخجمة حػاسيع كاّفة تػضيف

 عمى يعتسج بمجٍ  أؼّ  تصّػر فإف وبالتالي الشاشئة، األجياؿ تخبية أساسيع عمى وتقـػ السدتقبل، وُبشاة الغج،
 .السجتسع ُتحّخؾ التي القّػة ألّنيع وشؤونو، مجاالتو مختمف في الذباب

ئة اىتساما كبيخا الف هللا عد وجل خمق البيئة وسخخىا لخجمة االنداف لحلظ فاف مغ واالسالـ اىتع بالبي
السؤكج اف يذخع القػانيغ التي تكفل حفع التػازف البيئي وتخشج االنداف الى شخيقة حساية البيئة وكيفية 

نب اإليساني عشج وتشسية الجا السعتقج وااليساف دوٌر كبيٌخ في حياة الذعػب ويمعب  ،التعامل مع معصياتيا 
يشعكذ سػؼ  لية وفيعو فيسا يتعمق بالبيئة وضخورة الحخص عمييا والتعامل معيا بسدؤ  السدمع اإلنداف

 عمى ترخفاتو وسمػكياتو مع كل معصيات البيئة السحيصة بو  

كيف يداىع الذباب السذاركيغ في زيارة   :وتشصمق مذكمة البحث مغ االجابة عمى الدؤاؿ التالي  
 االربعيغ في تخسيخ مبادغ الػعي البيئي ؟  

  :ثانيًا أىمية البحث 

أصبحت البيئة اليػـ ىي الذغل الذاغل لكل فخد مغ أفخاد السجتسع والحفاظ عمييا مدؤولية الجسيع  وتعج 
ب مغ خالؿ مسارساتو يسكغ أف يزخ بالبيئة فئة الذباب أكثخ فئات السجتسع تأثيخا بالبيئة وتأثخا بيا، فالذا

وىػ في الػقت ذاتو بإمكانو التقميل مغ تجىػر البيئة والقزاء عمى أىع مذاكميا، ودور الذباب االيجابي 
إذا تع غخس الػعي البيئي في دواخميع، والحؼ سيشعكذ عمى سمػكياتيع في السحافطة عمى البيئة يتحقق 

ية لمسحيصيغ بيع خاصة لرغار الدغ . وتعج السذاركة في زيارة االربعيغ في نذخ الثقافة البيئ ويديسػف 
التي تعكذ مجػ حخص السذاركيغ في السحافطة عمى البيئة مغ  ةالسسارسات الجيشية و االجتساعي اىع 

خالؿ سمػكياتيع اثشاء السديخ والحؼ يديع في التقميل مغ التمػث السادؼ والسعشػؼ والتبحيخ والحفاظ عمى 
 .السػارد 
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 :ثالثًا أىداف البحث 

 ي:ييجؼ البحث الى تحقيق مايم

 .لذباب  التعخيف بالػعي البيئي وماىي وسائل تشسيتو لجػ ا -1
 .سمػكيات الذباب في التعامل مع البيئة خالؿ مذاركتيع بديارة االربعيغ   -2

 رابعا : نمهذج البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث االول

 والدراسات الدابقة المفاهيم العامة

 فئة الذباب  مفيهماوال : 

ِؿ واألخيِخ عشيا، جيزِة فييا، وىع بشاة حزارِتيا، وَخُط الشأِؼ ُأّمة وسّخ ال دالذباب ىع عسا  فاِع األوَّ
 الذباب لسرصمح عميو ومتفق ومحجد ضحتعخيف وا يػجج الو وُيذاركػَف في عسمياِت التخصيِط السيّسِة، 

 بحدب ويختمف الدمغ عبخ ومتصػر متحػؿ مفيـػ وىػ ، ومعقجة متشػعة ومتذابكة ابعادا يحسل كػنو

 

 التربٌة البٌئٌة
 االعالم البٌئً التعلٌم البٌئً

المنابر والمواكب 

 الحسٌنٌة

 البٌئةمشاكل 

وسائل الوعً 

 البٌئً

 مظاهر سلوكٌة   

 حماٌة البٌئة

 التلوث المادي والمعنوي 
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يختمف مغ بمج إلى آخخ، وىحا يتػقف عمى تشاسب مرصمح "الذباب" و  لو مشيا السشطػر الخؤية زاوية

 .والثقافية والسؤسدية واالقترادية والدياسية لكل مجتسع  بعس العػامل االجتساعية

وتمي مخحمة السخاىقة  الفخد نسػ مخاحل مغ حداسة مخحمة الذباب فتخة تسثل ،البيػلػجية مغ الشاحية 
مغ  ، لكغ والكيشػنة اليػية وتحجيج والشفدي والعقمي الجدجؼ الشزج اكتساؿ الخشج ويتع خالليا فتخة وتدبق

ليا صفاتيا وخرائريا  مجتسعية شخيحة سكانية عمى انيا الى فئة الذباب يشطخ الشاحية االجتساعية
 والتسايد عغ مالمحيا بالتكػف  تبجأ بحيث األخخػ  التي تسيدىا عغ غيخىا مغ الفئات السجتسعية وسساتيا

( Youth ومرصمح الذباب)،  دور في الدياؽ السجتسعي العاـ ولعب وجػدىا إلثبات محاولة في غيخىا
وفى معاجع أخخػ مرصمح الذباب   "1"وىػ عكذ الذيب واليـخًفي المغة ىػ جسع شاب بسعشى الحجاثة 

، وفى  "2" نو مخحمة الشذاط والقػة والدخعةبأمذتق مغ شب أؼ صار فٌتًا، وبعس السعاجع تعخؼ الذباب 
 .دراؾالخ إلى الػصػؿ إلى سغ البمػغ وايذٌ يحػاؿ فإف مرصمح الذباب ٌ ألع ايجسٌ 

وألغخاض  -ورغع عجـ وجػد تعخيف دولي متفق عميو عالسًيا لمفئة العسخية لمذباب، اال اف األمع الستحجة 
تعّخؼ "الذباب" عمى انيع  -إحرائية ودوف السداس بأؼ تعاريف أخخػ تزعيا الجوؿ األعزاء 

عاما. ونذأ ىحا التعخيف في سياؽ األعساؿ التحزيخية  24و 15مسغ تتخاوح أعسارىع بيغ األشخاص 
 "3"( 1985لمدشة الجولية لمذباب )

 2518عاـ  صمتظ القصخية مؤسدةالتي قامت بيا  الذباب لفئة التعخيف العسخؼ  استصالع عسمية تذيخو 
 كفئة ترشيفيا يسكغ التي الدكاف مغ العسخية الفئة تحجيج في الجولية السشطسات بيغ اختالفات وجػد الى

 سشة ( 25-14الذخيحة العسخية ) يعتسج الستحجة لألمع التابعة مغ الييئات األكبخ القدع أفحيث الذباب 
، البشظ الجولي ، مشطسة العسل الجولية( في  )اليػندكػ ، اليػنديفكتحجيج لفئة الذباب ومغ ىحه الييئات 

  "4" ( سشة 24 -15حيغ اف صشجوؽ االمع الستحجة لمدكاف حجد فئة الذباب )

الحؼ قامت بو وزارة الذباب والخياضة بالتعاوف مع  العخاقي ذبابلم الػششي حجد السدحفقج في العخاؽ اما 
 " 5"( سشة  35 -15فئة الذباب )  2511صشجوؽ االمع الستحجة لمدكاف عاـ 

عقج مغ اف ىشاؾ تيسير لحكبة زمشية مغ عسخ االنداف تبمغ حػالي نجج التعاريف  مالحطة ىحهمغ 
وكسا ذكخىا هللا عد  التي يبمغ االنداف رشجه وقػتودشة السشة وىي  45 -31مابيغ  (سشػات15الدمغ )

نَساَن ِبَواِلَدْيِو ِإْحَساًنا ))15الية االحقاؼ اوجل في سػرة  َنا اْْلِ ا َوََحُْلُو َوِفَصالُُو  َوَوصَّي ْ ا َوَوَضَعْتُو ُكْرىا ُو ُكْرىا ََحََلْتُو أُمُّ
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ُه َوبَ َلَغ أَْربَِعنَي َسَنةا قَاَل َربِّ أَْوزِْعِِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتكَ  ٰ ِإَذا بَ َلَغ َأُشدَّ أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ  ِت  الَّ َثََلثُوَن َشْهراا َحَّتَّ

التعخيف االجخائي  فافلحلظ  (( ِإّّنِ تُ ْبُت إِلَْيَك َوِإّّنِ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ  َوَأْن َأْعَمَل َصاِِلاا تَ ْرَضاُه َوَأْصِلْح ِل ِف ُذّرِيَِّت 
تتسيد بالشذاط والتي  السستجة مغ سغ البمػغ الى سغ الخشج احجػ فئات السجتسع العسخيةلذباب ىػ ) فئة ال

  (  واالنجفاع والصاقات الخالقة

 : "6" بالشقاط التالية مسيدات مخحمة الذبابويسكغ تحجيج  

تستاز مخحمة الذباب بأّنيا مخحمة الحيػية والشذاط، فالذباب شاقة إندانية تتسيد   :الصاقة والحيػية -1
  الحداسية، الجخأة واالستقاللية وازدياد مذاعخ القمق، والسثالية السشدىة عغ السرالح ، بالحساسة
اضافة الى درجة عالية مغ الجيشاميكية والحيػية والسخونة، الستدسة باالنجفاع واالنصالؽ  والخوابط

 .والتحخر والتزحية
، االنحخاؼعشجما يػلج اإلنداف فإّنو يػلج نقي الفصخة، بعيجا عغ كل أشكاؿ  :الفصخة الدميسة -2

وتدتسخ حالة الرفاء والشقاء ىحه إلى حيغ بمػغو، ولحا نخػ الذباب متحفدًا لكل خيخ، ومتصمعًا 
لمتغييخ، بجافع فصختو البعيجة عغ السمّػثات، وىكحا نخاه أقخب إلى الرالح، وأكثخ انجفاعًا إلى 

فالذاب ُيخجى إصالحو أكثخ مغ الكيل، ألّف الكبيخ قج يقدػ قمبو بفعل السؤثخات  اإلصالح،
الدمبّية، ويربح مغ الرعب تغييخه، بيشسا الذاب حيث إّنو أقخب إلى الفصخة فإّنو أبعج عغ 

فالذاب يتسيد بقجرة عمى االستجابة لمستغيخات مغ حػلو وسخعة في استيعاب  العادات الديئة،
  السدتحجث وتبشيو والجفاع عشووتقبل الججيج 

بخوز معالع استقاللية و مخحمة تحجيج السدارات،  : مخحمة الذباب ىيمخحمة تحجيج السدارات -3
، فالذباب مفتخؽ شخؽ، وىػ األرضّية الرالحة لتمقي  الذخرية، والشدوع نحػ تأكيج الحات

الجية التي تخأس ىحا الزغط األفكار البشاءة أو اليجامة، وىػ ال يقبل بالزغط والقيخ ميسا كانت 
عميو سػاء كانت سمصة أو أسخة، وىحا الدمػؾ جدء مغ العشفػاف الجاخمي لمذباب واالعتجاد 

   بالشفذ
ويستاز الذباب بقػة اإلحداسات العاشفّية، فاإلحداس بالجساؿ والكساؿ  :قػة اإلحداسات العاشفية -4

واالبجاع كحلظ يتػافخ لجيو أكثخ مغ حاضخ لجػ الذباب أكثخ مغ غيخه، واالنجفاع نحػ الخيخ 
 .غيخه
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 مفيهم زيارة االربعين ثانيا : 

زيارة االربعيغ او مديخة األربعيغ عشػاف يصمق عمى تطاىخة سمسية ، يشصمق خالليا مالييغ مغ الذيعة     
ومحبي اىل البيت عمييع الدالـ باتجاه كخبالء لديارة قبخ سيج الذيجاء الحديغ بغ عمي بغ أبي شالب في 

العخاقية تذاركيع في ذلظ  العذخيغ مغ صفخ مغ كل عاـ، حيث يتقاشخ الذيعة مغ شّتى السجف والقخػ 
الػفػد الكثيخة مغ أتباع مجرسة أىل البيت مغ شّتى البمجاف، كإيخاف والبحخيغ والكػيت ولبشاف وباكدتاف 

 . "7"وغيخىا، ويعتبخ أکبخ تجسع بذخؼ سشػؼ وأضخع مديخة راجمة في العالع

الدالـ( بعج استذياده ىػ جابخ  )عميو الحديغ لقج ذكخت السرادر التاريخية بأّف أّوؿ مغ زار اإلماـ   
بغ عبج هللا األنرارؼ )رضػاف هللا تعالى عميو(، ثع وصل اإلماـ الدّجاد )عميو الدالـ( ومغ معو مغ 

 . العياؿ واألشفاؿ، فالتقػا بو ىشاؾ، وأقامػا السآتع، ثع ارتحمػا بعجىا إلى السجيشة في الحجاز

إلى سعييع لمحفاظ  ذلظ يخجعو ى أّياـ الرادؽ )عميو الدالـ(، تأّخخ ضيػر وإعالف األمخ بديارة األربعيغ إل
أّما مجيء  . عمى سخّية تحّخكات شيعتيع، كي ال يتسكغ أعجاؤىع مغ رصجىع، في زياراتيع في أّياـ معيشة

جابخ إلى كخبالء في األربعيغ األولى لإلستذياد، فيػ وإف كاف يسكغ أف يكػف بجاعي الذػؽ والميفة، فإّنو 
ف يكػف أيزًا بدبب ما سسعو مغ الشبي )صمى هللا عميو وآلو( ومغ سائخ أصحاب الكداء )عمييع يسكغ أ

 ."8"الدالـ( مغ الحّث عمى السجاومة عمى زيارة قبخه بعج استذياده عميو الرالة والدالـ

إلى ـ 2553لقج تحػلت ىحه الديارة في الدشيغ األخيخة والتي تمت سقػط نطاـ البعث في العخاؽ سشة    
، مغ الدشة والذيعة، وتخكساف،   تطاىخة مميػنية يتحخؾ فييا ابشاء العخاؽ مغ مختمف شخائح السجتسع

 -وأكخاد، ومديحييغ، وايددييغ، مغ جسيع الشػاحي والقخػ والسجف الرغيخة والكبيخة، ويذكمػف شبكة بذخية
إلى أف تجاوزت العذخة مالييغ في أخحت باالنتذار والتػسع، مغ ثالثة مالييغ  -ال مثيل ليا في العالع

  ."9"الدشيغ األخيخة

 اف مغ ابخز خرائز  زيارة اربعيشية االماـ الحديغ عميو الدالـ مايمي :

 إستحكار تزحيات اإلماـ الحديغ ) ع ( في سبيل هللا تعالى واعالء كمستو  .1
 الصخيق  آدابتخبية الشفذ عمى معاني االخالص والعفػ والحمع واحتخاـ  .2
  الكيع والسبادغ اإلسالمية واإلندانية الشبيمةنذخ  .3
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 التػاصل االجتساعي السكثف مع ابشاء السجتسع عمى اختالؼ محالبو ومدتػياتو . .4
 عسمية انكار الحات وتقجيع كل ما يسكغ لتػفيخ الخجمة لمدائخيغ .  .5

 مفيهم البيئة ثالث : 

البيئة لغػيا تذتق مغ بػأ بسعشى ندؿ واقاـ او تبػأ اؼ اتخح مشدال ومغ ذلظ قػلو تعالى في سػرة االعخاؼ  
)) واذكخوا اذ جعمكع خمفاء مغ بعج عاد وبػأكع في االرض تتخحوف مغ سيػليا قرػرا وتشحتػف  74 اآلية

)) واذ  26الجباؿ بيػتًا فاذكخوا االء هللا وال تعثػا في االرض مفدجيغ (( وقػلو تعالى في سػرة الحج االية 
فالبيئة القائسيغ والخكع الدجػد (( مكاف البيت أف ال تذخؾ بي شيئًا وشيخ بيتي لمصائفيغ و  إلبخاليعبػأنا 

  "15"مغ حيث االشتقاؽ المغػؼ ليا عالقة بالسكاف الحؼ يعير فيو االنداف والحؼ فيو مدتقخه ومقامو

يي االشار او الطخوؼ السحيصة التي تؤثخ في حياة الكائشات الحية ونسػىا فالبيئة كسفيػـ عاـ اما 
ا ، ويأتي االنداف في مقجمة ىحه الكائشات ، وىي تذسل وتحرل مشيا عمى السقػمات االساسية لحياتي

واالخالؽ  والعاداتوالجيغ االجتساعية  السؤسداتالتي تحكسيا وتشطسيا  باإلندافايزا عالقة االنداف 
   والكيع .

ولقج تعجدت تعاريف البيئة بدبب تعجد االشخ التي يشطخ مغ خالليا الى البيئة وقزاياىا فقج عخفت البيئة 
 ومأوػ ا االشار الحؼ يعير فيو االنداف ويحرل مشو عمى مقػمات حياتو مغ غحاء وكداء ودواء باني

، او ىي مجسػعة العػامل البيػلػجية والكيسياوية  "11"ويسارس فيو عالقاتو مع اقخانو مغ بشي البذخ
نذاط االنداف والسداحة التي يقصشيا والتي تحجد  باإلندافوالصبيعية والجغخافية والسشاخية السحيصة 
بانيا االشار  1972عاـ كسا عخفيا مؤتسخ ستػكيػلع  "12"واتجاىاتو وتؤثخ في سمػكو ونطاـ حياتو

والحزارية والتاريخية ،حيث يعير  والبيػلػجيةالعشاصخ الصبيعية الخارجي الحؼ يجسع برػرة متكاممة 
التشافخ ويحقق الرحة العزػية  جـاالنداف مع الكائشات االخخػ في مكاف شبيعي متشاسق التجانذ وع

 بو . ويتأثخر فيو االنداف يؤثخ فيو االشار الحؼ يعي باخترار او بانيا"13"والشفدية
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 مفيهم التمهث البيئيرابعا : 

 مغ يمحق وما البذخؼ  الشذاط جخاء مغ الستحققة االساءة او لمخمل السشصكية الشتيجة ىػ البيئي التمػث
 كفيل انو بل واليابدة، والساء اليػاء حجود في يشحرخ ال التمػث او الزخر ىحا ولكغ البيئة، في ضخر

 .االخخػ  الحية والكائشات الشاس لجػ الحياة متعة بإضعاؼ

 كيفي كسي أو تغيخ كل أنو عمى يعخؼ و .أخصخىا و أبخزىا و البيئية السذكالت أشيخ مغ التمػث يعج
 "14"يختل تػازنيا أف دوف  استيعابو عمى البيئية األنطسة تقجر ال الحية غيخ و الحية البيئة مكػنات في

مغ  نذاشو بدبب جدئيا او كميا باإلنداف يحيط فيسا بيا السخغػب غيخ التغيخات" انو عمى كسا يعخؼ
 مسا لمبيئة او البيػلػجية الكيسيائية او الصبيعية السكػنات عمى مباشخة غيخ او مباشخة تأثيخات حجوث خالؿ
 "15"يعيذيا التي الحياة نػعية وعمى االنداف عمى يؤثخ

 "16"يشقدع التمػث البيئي باالستشاد الى نػع االثخ الحؼ يتخكو عمى البيئة الى قدسيغ

،  التمػث السادؼ وىػ التمػث الستسثل في افداد عشاصخ البيئة وجعميا مرجر ضخر لالنداف -1
وىػ يترف بانو يكػف ممسػسا اؼ يتخؾ اثخا ماديا في الػسط او السحيط الحؼ يشتذخ فيو وىػ 

  عمى عجة انػاع ىي التمػث اليػائي ، التمػث السائي ، التمػث االرضي ، التمػث الغحائي 
اثخا في  التمػث السعشػؼ وىػ التمػث الستعمق باالفكار والسعتقجات واالحاسيذ والحؼ اليتخؾ -2

السحيط الحؼ يشتذخ فيو وانسا اثخا معشػيا اذ يخمف اثارا سمبية عمى الشاحية السعشػية والشفدية 
لالنداف والتي مغ شانيا اف تؤثخ عمى الشاحية السادية والجدجية لمفخد . والتمػث السعشػؼ لو 

 الزػئي عجة انػاع ىي التمػث البرخؼ ، التمػث االخالقي ، التمػث الدسعي ، التمػث 

 خامدا : الهعي البيئي

عمى  االجتساعية لمتشسية مكياسا فأصبح اليـػ أما ، السعخفة و اإلدراؾ عمى ليجؿ نذأ مفيـػ الػعي    
يعخؼ  و ، االختراصات إشار في لمتجدئة قابل لكشو شسػلي معشى ذو مفيـػ ىػ و . األصعجة مختمف
 القانػف و ، مثل العمسية االختراصات مغ لمعجيج جحابا مػضػعا بات بحلظ و . بو تمحق التي بالرفة



                                                                                                              
 

  

 

 222  زينب صادق مصطفى .د.م
 

 العرالٌة للبحوث االنسانٌة واالجتماعٌة والعلمٌةالمجلة  0202لسنة   3العدد 
 اىتساـ محل أصبح و ، فخوعو إحجػ البيئي والػعي. الخ...االجتساع عمع و الشفذ عمع و الدياسية العمـػ

 ."17"بيا العشاية و البيئة حساية في ناجع فيػ أسمػب ، لو تشاوليع شخائق اختمفت إف و الباحثيغ

 القػؿ يسكغ لحا ، معا اإلنداف و البيئة عمى أضخار مغ عشيا نجع وما بالتشسية البيئي الػعي ضيػر ارتبط
 اإلنداف وضعت. سمبيات مغ عشيا تختب وما إيجابيات مغ التشسية حققتو لسا نتيجة يعج البيئي الػعي بأف
 الحؼ الستحجة األمع مؤتسخ ويعتبخ.لسذكالتيا مخارج إيجاد و لحميا الدخيع التجخل مشو يتصمب أزمة أماـ
 حياتو تسذ صارت بقزية العالع ، واىتساـ البيئي الػعي لبخوز مؤشخ أوؿ 1972 سشة استكيػلع في عقج
 ، االنتباه لفت البخنامج ىحا استصاع (حيث UNEP لمبيئة) الستحجة األمع بخنامج إنذاء عميو تختب قج و .

 خصيخا عمى تيجيجا شكمت التي الطػاىخ مغ غيخىا و الترحخ مثل الخصػرة مغ جانب عمى ضػاىخ إلى
 "18"الستاحة الصبيعية السػارد

 البيئية السذكمة نذػء ألسباب ترػره و ، لمبيئة اإلسالـ مفيـػ مغ انصالقا اإلسالـ في البيئي الػعي يفدخ
 مػاردىا مغ باالستفادة أمخنا و ، البيئة وجل عد هللا لشا سخخ فقج . بيا العشاية و عمييا الحفاظ آليات و

 بخرػص واضحة خصػشا لشا خط بل . استشداؼ ال تبحيخ وال إسخاؼ دوف  حاجتشا قجر عمى الستاحة
 تشديمو محكع في معيا بقػلو تعالى التعامل كيفية أيزا لشا حجد أنو حتى ، عمييا الحفاظ و البيئة حساية

ال  إنو تدخفػا ال و اشخبػا كمػا و مدجج كل عشج زيشتكع خحوا أدـ يابشي(  31 اآليةخاؼ ػػػػػػػػػفي سػرة االع
 أو زرعا يدرع مدمع مغ وما وصى بو نبيشا االكـخ دمحم )ص( في حجيثو الذخيف ))ما(  السدخفيغ يحب
 و االرض إلعسار دعػة ىي و ((  صجقة بو لو كاف إال بييسة أو أوإندانا شيخا مشو فيأكل غخسا يغخس
 اإلسالـ أف نجج بيحا و . ذلظ مقابل أجخا لو وضع بل الحج ىحا عشج يتػقف لع و ، عغ إفدادىا نيي
 البيئة إلى يشطخ فال . ليا العسيقة الذاممة و نطختو مغ انصالقا عمييا الحفاظ و بالبيئة االىتساـ إلى يجعػ
 مدخخة ىي و . أخخوية و دنيػية عبادة و عقيجة ، معشػية و مادية أنيا عمى بل ، بحتة مادية أنيا عمى

 عمى ليا استخجامو سػء عمى سيحاسب تعالى ، ربو أماـ عشيا مدؤوؿ أمانة ىي و ، مشفعتو و لخجمتو
  "19"الحخاـ و الحالؿ قاعجة

 و البيئة مػارد عمى السحافطة خالؿ مغ ، السادؼ البعج راعى قج ، البيئة لحساية ترػره في اإلسالـ إف
 أف العبادات و إشار في تجخل البيئة عمى الحفاظ سمػكيات كل اعتباره خالؿ مغ ، الخوحي البعج راعى
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 اإلسالـ تعاليع مغ مدتسجة مبادغ عمى تقـػ التي البيئية التخبية خالؿ مغ الفخد يكتدبيا الدمػكيات ىحه

 . الدسحة

 "25"ويقدع الػعي البيئي الى نػعيغ متخابصيغ ىسا

 الػعي الػقائي وىػ الػعي الحؼ يسشع حجوث السذكمة  -1
العالجي وىػ الحؼ يػاجو بو السجتسع السذكالت البيئية الشاجسة مغ سػء االستخجاـ الػعي  -2

 لعشاصخ البيئة

 : الدراسات الدابقة  سادسا

 دراساتيعبحػثيع و الػعي البيئي في  ي الذباب ومػضػعوشمبة الجراسات العميا تشاوؿ الكثيخ مغ الباحثيغ 
التي كاف ليا اثخ عمى بحثشا مغ ىحه الجراسات لتالي عجد يبيغ الججوؿ اواختمفت الجػانب التي درسػىا ، و 

 .ىحا

 اىداف ونتائج الدراسة البمد الترنيف اسم الباحث اسم الدراسة ت
الػعي البيئي الػاقع وسبل   .1

 التصػيخ ) دراسة ميجانية (
تشاوؿ البحث واقع الػعي البيئي عشج افخاد السجتسع السػصمي مغ  العخاؽ بحث ىشاء جاسع الدبعاوؼ 

مػاشغ مغ سكشة مجيشة السػصل  155خالؿ دراسة ميجانية شسمت 
وتػصمت الباحثة الى قمة الػعي البيئي مغ خالؿ الدمػكيات 

 الخاشئة وتفذي ضاىخة الالمباالة في التعامل مع البيئة السحيصة 
الػعي البيئي في السشاىج   .2

التعميسية ودوره في التخصيط 
 السدتجاـ لمبيئة

ىجؼ البحث التعخؼ عمى مزاميغ الػعي البيئي في السشاىج  العخاؽ بحث عسار عبج الكخيع خيصاف
التعميسية في السخاحل الجراسية الشطامية )رياض االشفاؿ واالبتجائية 

معمع ومجرس في  155والثانػية ( مغ خالؿ دراسة ميجانية شسمت 
محافطة بغجاد. وتػصل البحث الى وجػد ضعف في السشاىج 

فية واالقتراد واالحياء لمسخاحل التعميسية في مػاد العمـػ والجغخا
الجراسية السختمفة في تشسية الػعي البيئي واف ىشاؾ ضخورة لسعخفة 
وسائل معالجة السذاكل البيئية وامكانية تفادييا مغ خالؿ زيادة 

 الػعي البيئي لجػ شمبة السجارس مغ خالؿ السشاىج التعميسية 
الػعي البيئي لجػ الذباب في   .3

السجتسعات الخيفية دراسة في 
 السكديظ–مجيشة سيخا تاراىػمارا 

مجسػعة باحثيغ في جامعة 
 تذيياىػا السدتقمة 

ىجؼ البحث لسعخفة درجة الػعي البيئي لجػ شمبة السجارس مغ  السكديظ بحث
في احجػ مجف شساؿ  21-14الدكاف االصمييغ مغ الفئة العسخية 

ظ مغ خالؿ دراسة استصالعية وقج تػصمت الجراسة الى السكدي
الذباب درجة عالية مغ الذعػر بالسدؤولية تجاه البيئة  ىؤالءامتالؾ 

كسية  زيادة نتيجة لتجاربيع الحياتية وىشاؾ وعي لمسذاكل البيئية مثل
وازالة الغابات والجفاؼ واف االناث اكثخ اىتساما بالػاقع  لشفاياتا

ة في حسالت التشطيف البمجية واف ىشاؾ استعجاد البيئي والسذارك
 لجػ الجسيع لمسذاركة في انذصة الحفاظ عمى البيئة

 
ىجفت الجراسة الى معخفة درجة اقباؿ الذباب الجامعي عمى  الجدائخرسالة  ىاللي بغ ضيف كشدةدور الحسالت االعالنية في   .4
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 اىداف ونتائج الدراسة البمد الترنيف اسم الباحث اسم الدراسة ت

نذخ الػعي البيئي لجػ الصالب 
 الجامعي

االعالمية البيئية ودور ىحه الحسالت في رفع درجة الػعي الحسالت  ماجدتيخ
البيئي لجػ شمبة الجامعة باعتبارىا احجػ وسائل نذخ الػعي البيئي 
في السجتسع مغ خالؿ دراسة ميجانية شسمت عيشة مغ شمبة جامعة 
العخبي بغ مييجؼ . وتػصمت الجراسة الى اف الحسالت االعالنية 

اذا احتػت عمى معمػمات تداىع في يسكغ اف تشسي الػعي البيئي 
 تغييخ الدمػكيات الخاشئة السؤثخة عمى البيئة

 
دور مؤسدة التعميع الثانػؼ في   .5

دراسة  –نذخ الػعي البيئي 
 ميجانية 

رسالة  نػار بػرزؽ 
 ماجدتيخ

التعميع الثانػؼ دورىا  ىجفت الجراسة الى معخفة مجػ ادراؾ مػسدة الجدائخ
الحيػؼ في السحافطة عمى البيئة باعتبارىا مرجر لمسعخفة ومكاف 

 لتعجيل الدمػؾ وتقػيسو وتشسية الػعي البيئي
وتػصمت الباحث مغ خالؿ الجراسة السيجانية في احجػ مجارس 

شالب في مختمف السخاحل الجراسية اف  112الجدائخ شسمت 
التعميسية تشذخ السعارؼ البيئية لكغ التيتع كثيخا بستابعة  السػسدة

الدمػكيات وتكػيغ االتجاىات البيئية لجػ التالميح وىػ يعج قرػر 
 في نذخ الػعي البيئي 

 شمبة لجػ البيئي الػعي مدتػػ   .6
بعس  ضػء في مؤتة جامعة

 الستغيخات

رسالة  نادية دمحم صقار
 ماجدتيخ

 شمبة لجػ البيئي الػعي مدتػػ  استقراء إلى الجراسة ىحه ىجفت الدعػدية
شالب وشالبة مغ  856مؤتة مغ خالؿ دراسة ميجانية شسمت  جامعة

 الدكغ ومكاف الكمية، في والتخرز الجشذ، أثخ عمى اجل التعخؼ
 الػعي البيئي لجػ الصمبة . مدتػػ  عمى

وقج تػصمت الباحثة الى زيادة مدتػػ الػعي البيئي لجػ الصمبة مغ 
االناث مقارنة بالحكػر واف شمبة التخررات العمسية ىع اكثخ وعيا 
بسذاكل البيئة واف سكاف السجيشة ىع اعمى مدتػػ في الػعي البيئي 

 مغ سكاف الخيف 
دراسة الػعي البيئي واألخالؽ   .7

البيئية بيغ شالب السجارس 
الثانػية والكميات في مػمباؼ 

 الكبخػ 

رسالة  سػماثي بمجشجراف
 ماجدتيخ

اليجؼ مغ الجراسة ىػ فيع الػعي بالبيئة ومدتػػ األخالقيات البيئية  اليشج
بيغ شالب السجارس الثانػية والكميات في والية ماىاراشتخا اليشجية 

شالبا تػزعػا بيغ مجارس ثانػية  265مغ خالؿ استبياف شسل 
ات مغ خالؿ دراسة عجة متغيخات ىي الجشذ والسدتػػ وكمي

الجراسي ودرجة االنزباط وتػصمت الجراسة الى وجػد اختالؼ في 
 درجة الػعي البيئي تبعا الختالؼ الجشذ ودرجة التعميع ونػعو 

 

 المبحث الثاني

 اىمية الهعي البيئي ووسائل تكهينو

 اوال: اىمية الهعي البيئي

أف أىع األسباب في استسخار مطاىخ الفيع البيئي غيخ الدميع، ىػ أف السجتسع السحمي ال يعصي أىسية 
الى غمبة صفة الالمباالة عشج افخاد السجتسع في أفعاليع وسمػكياتيع، وانتذار  باإلضافةلمعشاية بالبيئة، 
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 الستػاصل تجىػرىا و البيئة األزمات دبازديا البيئي الػعي أىسية ازدادت لحلظ العادات والتقاليج الدمبية. 

 :"21"االزمات البيئية عجة اشكاؿ مشيا تأخححيث محميا  و إقميسيا و عالسيا

األزمة في فيع العالقة الججلية بيغ االنداف والصبيعة: فيعتقج أف تمظ العالقة تديخ في اتجاه   -1
واحج، مغ اإلنداف لمبيئة. ويغفل االنداف عغ اف البيئة ليا ردود فعل. فعشجما يمػث االنداف 

ـ بيئتو السحيصة بالقسامة، فدتخد عميو البيئة باألمخاض، وعشجما يفخط اإلنداف في استخجا
 ."22"ستخد عميو بالشزػب  فإنياالصاقة ومػاردىا، 

االزمة في فيع معشى االستجامة لألجياؿ السدتقبمية، فيعتقج اإلنداف العادؼ أف أؼ تيجيج  -2
لمبيئة انسا ييجده ىػ فقط، بل إف التأثيخات تستج عبخ أجياؿ متعجدة، إذ لع تُعج آثار االزمات 

 ييا بزع سشػات.البيئية بحاجة لقخوف كي تطيخ، بل يكف
يفيع السكاف في حزػره الذخري، ويشطخ الى  فاإلندافاألزمة في فيع البعج السكاني لمبيئة،  -3

السكاف بػصفو وسيمة ألداء نذاشو االنداني، وتطل نطختو قاصخة عمى حجوده االكثخ 
 قج ال يمػث مشدلو، ولكشو قج يمػث شارعو ويمػث الحي الدكشي الحؼ يكيع فاإلندافمباشخة، 

 بو.
أزمة اإلفخاط والذخاىة، فتعامل اإلنداف مع البيئة يديصخ عميو مفيػـ اإلفخاط في السقاـ   -4

األوؿ، خاصة مع تدايج الشسط االستيالكي الحؼ واكب ضيػر األنطسة الخأسسالية. وال تػجج 
فزيمة أعطع يحتاجيا اإلنداف وتحتاجيا البيئة مثل الحج مغ اإلفخاط. إذ لع يحجد االستيالؾ 

 نسط اإلنتاج، بل حجث العكذ وأصبح نسط اإلنتاج ىػ الحؼ يحجد شبيعة االستيالؾ
أزمة التشسية والبيئة، فاإلنداف والبيئة ُيدتغالف لخجمة التشسية الالمحجودة لتحقيق األرباح   -5

وتكجيذ البشػؾ بالفائس السالي. وذلظ عمى عكذ ما يجب أف تكػف عميو األمػر، حيث 
  مغ التشسية خجمة بقاء اإلندانية وضساف سالمتيا. يفتخض أف يكػف اليجؼ

أزمة اغتخاب الػعي البيئي، ففي بيئتشا السحمية الكثيخ مغ الكبح الستسثل في قحارة الذػارع،  -6
والزػضاء واالزدحاـ، والفقخ، والسخض، ... الخ، وفي الػقت نفدو نخػ االنداف يدعى الى 

بيغ التصػر مغ جانب، والػعي الستأـز في بيئة تصػيخ ُسبل الخفاه فيغتخب الػعي البيئي 
 قبيحة مغ جانب اخخ.
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 البيئة لحساية أداة  فزلأ بل استخاتيجية أىع لو السكػنة السختمفة بأبعاده البيئي الػعي أصبح ونتيجة لحلظ

  "23"ويسكغ بياف اىسية الػعي البيئي مغ الشقاط االتية.

 عمى ال لمبيئة نطختيع تكػف  بحيث . مجتسعشا في األفخاد عمييا اعتاد التي السفاليع تيحيب -1
 لسا . بيا االىتساـ و عمييا لمسحافطة الحاتي االنرياع إنسا و العقاب مغ الخػؼ أساس
   .ثانيا عامة السجتسع عمى و أوال حياتيع عمى مخاشخ مغ البيئة تجميخ عغ يتختب

  . السصمػبة الػقائية التجابيخ و ، حسايتيا و عالجيا كيفية و ، مذاكميا أسباب و البيئة فيع -2
 لجػ يشسي مسا البيئي الخصخ استذعار عمى القجرة و ، السػاشغ لجػ البيئي الحذ تكػيغ -3

  مػاردىا و البيئة نحػ األخالقية السدؤولية الفخد
 السفاليع ترحيح وكحلظ إدارتيا، وحدغ البيئة عمى الحفاظ نحػ السخغػبة االتجاىات تكػيغ  -4

   . بيا يترل فيسا البعس يعتشقيا التي الخاشئة
   . البيئة حساية مذاريع في السداىسة في السجتسع أفخاد دمج -5
 . البيئي التجىػر عغ الستختبة االجتساعية و االقترادية الخدائخ مغ الحج -6
 . السدتجامة التشسية تحقيق -7

 

 الهعي البيئي وسائل تكهينثانيا : 

االفخاد الحيغ تتذكل لجييع حريمة معخفية مشاسبة حػؿ البيئة ومذاكميا ، وتشسػ لجييع اتجاىات  جيع
الػعي البيئي يجفعيع بحساس لمعسل الجاد عمى حساية البيئة،  ذوؼ مدتػػ عالي مغإيجابية نحػىا 

. وقج اختمف السيتسػف بجراسة الػعي  اكثخ مدؤولية بصخؽ ، ومشع تفاقسيا  واالسياـ في حل مذكالتيا
 : "24"فسشيع مغ يخػ اف الػعي البيئي يشذأ مغ خالؿالبيئي في وسائل تكػيشو 

  االسخة : حيث يعتبخ السشدؿ السكاف السثالي لمتصبيق العسمي لمسفاليع البيئية - أ
ل وسائل االعالـ واالتراؿ :وىي تمعب دورا كبيخا في تػضيح االفكار واالراء حػؿ تحمي - ب

  الطػاىخ البيئية مغ حيث اسبابيا ونتائجيا واىجافيا
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السجرسة : وياتي دورىا مكسال لالسخة ووسائل االتراؿ حيث اف كل ماتعمسو االسخة وما  - ت

تػصمو وسائل االعالـ واالتراؿ ليع يتع غخسو في نفػس الصمبة اكاديسيا وتخبػيا باستخجاـ 
 . وسائل االيزاح لتثبيت الػعي البيئي

 ىي واحج آف في ومتجاخمة مشفرمة حمقات ثالث مغ يتكػف  اصمو في البيئي الػعي إفوىشاؾ مغ يخػ  
 اليجؼ متكاممة استخاتيجية البعس بعزيا مع تذكل بحيث البيئي، واإلعالـ البيئي والتعميع البيئية التخبية
 وشخؽ  أساليب إنتذار وضساف وحسايتيا البيئية السشطػمة مع التعامل اإلنداني في بالدمػؾ الخقي مشيا

 ."25"البيئي الخشاد

 وتقجيخ لفيع زمةالال والسجركات والسداراتاىات واإلتج الكيع تكػيغ عسمية وتعخؼ التخبية البيئية عمى انيا
 البيئة بشػعية السترمة السشاسبة القخارات والتخاذ بالبيئة اإلنداف وحزارتو تخبط التي السعقجة العالقات

وىي تيجؼ الى معايذة االنداف  ججيجة . بيئية عمى مشع ضيػر مذكالت والعسل القائسة السذكالت وحل
لمسذكالت البيئية والتجريب عمى السذاركة في ادارتيا سمسيا واكتداب الفخد الكيع واالتجاىات االيجابية نحػ 

 "26" ية البيئة وتحديشيا بيجؼ اعجاد جيل واع لمبيئية الصبيعية واالجتساعية والشفديةاحس

 بالبيئة السيتسيغ لالفخاد البيئية القجرات والسيارات تصػيخ إلى ييجؼ الحؼ الشطاـ ذلظ يػف البيئي اما التعميع
 واكتداب الرحيحة والتػجييات البيئية العمسية السعخفة عمى يحرمػف  خاللو مغ والحؼ وقزاياىا،
 قجر أيزا والعسل القائسة البيئية السذكالت حل في جساعي أو فخدؼ بذكل لمعسل الالزمة السيارات
 .  "27" ججيجة بيئية مذكالت حجوث دوف  لمحيمػلة اإلمكاف

 مػضػعة إعالمية خصة خالؿ مغ البيئة حساية تحقيق إلى يدعى الحؼ اإلعالـ البيئي ىػ ذلظ عالـواال
 عجة أو الشاس مغ بعيشيا مجسػعة وتخاشب اإلعالـ وسائل كافة في تدتخجـ عمسية سميسة أسذ عمى

 البيئية لألىجاؼ تحكيقيا ومجػ الػسائل ىحه أداء تقييع وبعجىا الخصة ىحه ويتع إنذاء مدتيجفة، مجسػعات
 : "29" كسا يسكغ اف يتحقق الػعي البيئي مغ خالؿ.  "28"اإلعالمية الخصة ليحه

وذلظ مغ خالؿ ضخورة تعامل االنداف مع البيئة مغ  التخكيد عمى تشسية الجانب االيساني لالنداف -1
مشصمق ايساني خالز يخبي االنداف عمى اىسية احتخاـ البيئة وحدغ التعامل مع مكػناتيا والحخص 

  عمى عجـ تجميخ مػاردىا.
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والحث عمى ادراؾ عسق العالقة االيجابية بيغ االنداف الذعػر باالنتساء الرادؽ لمبيئة في الشفػس  -2

بسا فييا مغ كائشات ومكػنات وىػ كفيل بتػفيخ الجافع الفخدؼ والجساعي لمتعخؼ عمى كل ما  والبيئة
  مغ شانو الحفاظ عمى البيئة وعجـ تعخيزيا الؼ خصخ ييجدىا 

العشاية بتػفيخ الحقائق والسعمػمات البيئية الرحيحة والعسل عمى نذخىا وايراليا بسختمف الصخؽ  -3
ة واالعالمية واالرشادية لجسيع افخاد وفئات السجتسع حتى تكػف بستشاوؿ والػسائل التخبػية والتعميسي

 الجسيع بذكل مبدط وبرػرة سيمة ميدخة 

السػسدات التخبػية وتجج الباحثة اف تكػيغ الػعي البيئي ىػ عسمية متخابصة ومتكاممة تذتخؾ فييا االسخة و 
، فسا خالؽ واالعخاؼ والسدؤولية االجتساعية والجولة والسجتسع السحيط تدتشج الى الجيغ واال والتعميسية

يتعمسو الصفل في البيت مغ اسختو مغ سمػكيات الحفاظ عمى الشطافة والساؿ العاـ وعجـ التبحيخ يجب اف 
مغ خالؿ مشاىجيا الجراسية وتذجد عميو الجولة مغ خالؿ قػانيشيا وتذخيعاتيا او الجامعة تعدزه السجرسة 

ويتبشاه السجتسع بكل افخاده واؼ تياوف مغ ىحه االشخاؼ يزعف الػعي البيئي ويؤدؼ الى االضخار بالبيئة 
 .وبسكػناتيا السختمفة 

 في تكهين الهعي البيئي  المنابر والمهاكب الحدينيةثالثا : دور 

نجاء االماـ الحديغ عميو الدالـ في يػـ عاشػراء ))اّنسا خخجت لصمب اإلصالح في أّمة ججؼ كاف   
السقرػد بو ىػ إصالح الشفذ والسجتسع، في الفكخ والعقيجة والدمػؾ واألخالؽ، إصالح كلِّ ما  (( ص()

 اميخ السؤمشيغ( وديشو السقّجس، وسيخة ىػ فاسج، وال يكػف ذلظ إال بتصبيق نيج الشبي )صمَّى هللا عميو وآلو
وتحكيع الذخع والّجيغ في جسيع مفاصل الحياة. فاإلصالح بيحا السعشى يجب أف يكػف ىجفًا لكّل مغ ( )ع

 .( ويخيج الديخ عمى نيجو السبارؾعيشتدب إلى الحديغ )

وتثكيف وتػعية  ويعتبخ ُحدغ البياف أقػػ وسيمة وأمزى سالح لمتأثيخ في الشفػس، وإقشاع الجسيػر
السجتسع ورفع مدتػاىع الفكخّؼ والثقافّي، ومغ ىشا كاف األنبياء والسخسمػف عمييع الدالـ يدتخجمػف سالح 

مغ سػرة الشحل  125قاؿ تعالى في االية  ، البياف كػسيمة فّعالة في التبميغ والجعػة إلى هللا عّد وجلّ 
دليع بالتي ىي أحدغ إف ربظ ىػ أعمع بسغ ضل عغ ادع إلى سبيل ربظ بالحكسة والسػعطة الحدشة وجا))

 اْذَلَبا ِإَلى ِفْخَعْػَف ِإنَّوُ  ((لسػسى وىاروف عمييسا الدالـ وقػلو عد وجل ،(( سبيمو وىػ أعمع بالسيتجيغ
 44-43سػرة شو االيات   ))َشَغى * َفُقػاَل َلُو َقْػاًل لَّيًِّشا لََّعمَُّو َيَتَحكَُّخ َأْو َيْخَذى
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الشظ فيو أف السشبخ الحديشي ىػ مغ اىع  الػسائل لشذخ الػعي وتشسية الفكخ لسا لو مغ شاقات مسا و 

ومغ أبخز غايات السشبخ الحديشي اإلصالح  .خاصة تتجاعى ليا كل الجساىيخ وبذتى الفئات واألصشاؼ
ىحا الجور االجتساعي والترجؼ لكل ما يعيب السجتسع ويذيشو وقج نجح السشبخ عمى مخ العرػر بتأدية 

 .حتى صار ىحا الجور احج أركانو وأسدو

مسشبخ الحديشي عمى صياغة الثقافة ونذخ الػعي والسداعجة عمى صقل السػاىب لف القجرة الفائقة ا
  )ع( والقجرات الحاتية لالنداف، تعػد الى عطسة الكيع والسبادغ التي ضحى مغ أجميا االماـ الحديغ

تقجيع وجبات الصعاـ او السبيت او عالج عمى  يقترخ السػاكب الحديشيةوفي الػقت الحاضخ لع يعج دور 
نذخ الػعي والثقافة الحديشية واألىجاؼ التي خخج  الى امتجلكغ ،  الدائخيغ وغيخىا مغ الخجمات الجميمة

البخامج الثقافية  مػاكب الػعي الحديشي والتي تقجـ تأسيذ مغ أجميا اإلماـ الحديغ وذلظ مغ خالؿ
والتػعػية التي يكيسيا فزالء الحػزة الذخيفة والذباب الخسالي عمى شػؿ خط مديخ زوار االماـ الحديغ 

 مػاكب الػعي الدارة  حيث تع تذكيل الييئة السخكدية ."مغ أقاصي العخاؽ وصػال الى كخبالء السقجسة
سخجع الجيشي الذيخ دمحم اليعقػبي الى ايجاد بعج اف دعا سساحة ال ىجخية  1431عاـ  الحديشي واالصالح

تقجـ الخجمات الفكخية والسعخفية والثقافية لدوار اربعيشية االماـ الحديغ عميو مػاكب لمػعي واالصالح 
 "03" .الدالـ

جابة االستفتاءات وحل الذبيات والسذاكل االسػاكب بيغ إقامة صالة الجساعة و  نذاشات ىحه وتتشػع
معخض الكمسة والستزسغ كمسات السخجعية الخشيجة حػؿ القزية كتب و ال معارضاالجتساعية واقامة 

ويعج ، وغيخىا  خالقيةألواجتساعية الالحديشية واألمػر العامة وترحيح الدمػكيات والقزايا الدياسية وا
استخجاـ ىػ رفع مدتػػ الػعي لمدائخيغ مغ خالؿ تػاجج الفزالء برػرة فَعالة و  ابخز اىجاؼ ىحه السػاكب

الشذخات التػعػية التشسػية لغة وشخيقة والسقاشع الفيجيػية اليادفة وتفعيل فخيزة االمخ بالسعخوؼ والشيي 
  عغ السشكخ لجفع ورفع بعس السطاىخ السخالفة لمحوؽ والذخيعة
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 المبحث الثالث

 يــــــــــــــــــــــــــــــب التطبيقــــــــــــــــــــــــــــــــالجان

الرػرة التي  ىػ الَسْطَيخُ و مغ الشاحية المغػية مغ الفعل ضيخ والجسع مطاىخ السطاىخ  يذتق مرصمح 
ويخاد بو مكاف الطيػر مغ االنداف او غيخه ومطيخ الذي اؼ  ،"13" خارجيّ الذكل اوال  يبجو عمييا الذيُء ،

   "32"خارجو او ما بجا مشو 

 خالؿ زيارة االربعيغ بيجؼ الػقػؼ عمى اىع سمػكيات زوار ابي عبج هللا الحديغ واصحاب السػاكبو 
السحافطة عمى البيئة السحيصة مغ خالؿ التعخؼ عمى بعس مطاىخ  بأىسيةالتي تبيغ درجة الػعي و 

التي تدتخجـ بذكل  أدوات البحث العمسي وىي احجػ،  مغ خالؿ استسارة استبيافلجييع  الػعي البيئي
أساسي إلى الحرػؿ عمى  ، وتيجؼ بذكلاإلندانية واالجتساعية واإلدارية  كبيخ في البحػث والجراسات

بأحػاؿ الشاس، واتجاىاتيع، وميػليع، ويجخػ االستبياف عادًة مغ خالؿ وضع عجد  تتعمقالسعمػمات التي 
الباحث بصخيقة متخابصة يدعى مغ خالليا إلى الػصػؿ إلى ىجؼ إقامة البحث،  مغ األسئمة مغ قبل

تقبل وسيػلة تحميمو إحرائيا، إضافة إلى  مدايا كثيخة، مغ أىسيا سيػلة اإلجابة عغ أسئمتو ولالستبياف
( سؤاؿ ركدت بالجرجة االساس عمى 25ضع االستبياف ).  لو وسيػلة التعامل معو  الشاس )السبحػثيغ(

تخشيج االستيالؾ وعجـ التبحيخ وىي اىع السػاضيع التي تذكل مػضػع الشطافة والتعامل مع الشفايات و 
 ضخرا مباشخا عمى البيئة السحيصة .

 فرضية البحث اوال : 
 ((  يؤثر الهعي البيئي في سمهك الذباب خالل زيارة االربعينالبحث عمى اساس الفرضية االتية )) قام 

 الدراسة وعينة مجتمع ثانيا : 
 يسثل مجتسع الجراسة كل زوار ابا عبج هللا الحديغ الدائخيغ الى كخبالء مغ كافة االعسار والجشديات

تع اعتساد العيشة القرجية في اختيار عشاصخ العيشة لسمئ استسارة وكحلظ اصحاب السػاكب الحديشية ، وقج 
( شاب  55االستبياف وذلظ بدبب ضخوؼ حطخ التجػاؿ نتيجة تجاعيات وباء كارونا ، حيث تع اختيار) 

و شابة في عجد مغ مشاشق محافطة بغجاد مغ الحيغ تع الػصػؿ الييع شخريا او عبخ وسائل التػاصل 
  1445عمع الباحثة بسذاركتيع في الديارة لمعاـ اليجخؼ االجتساعي والحيغ ت

 تبهيب بيانات االستبيان:  ثالثا
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 تػزيع عيشة الجراسة حدب الفئة العسخية والشػع -1

 العمر         
 النهع

 المجمهع 26-32 21-25 15-22

 42 29 8 5 ذكهر
 8 6 2 --- اناث

 55 35 15 5 المجمهع

 الحالة االجتساعية والشػعتػزيع عيشة الجراسة حدب  -2

 الحالة االجتماعية      
 النهع

 المجمهع مطمق ارمل متزوج اعزب

 42 ---- --- 25 17 ذكهر
 8 ---- ---- 8 --- اناث

 55 ---- ---- 33 17 المجمهع

 تػزيع عيشة الجراسة حدب السدتػػ التعميسي والشػع -3
 

المدتهى       
 التعميمي

 النهع

 المجمهع كمية معيد اعدادية متهسطة ابتدائية

 42 13 2 8 12 7 ذكهر
 8 2 2 2 1 1 اناث

 55 15 4 15 13 8 المجمهع

 ػزيع عيشة الجراسة حدب نػع السذاركة والشػعت -4

 نهع المذاركة         
 النهع

 المجمهع عمل في مهكب زائر

 42 12 35 ذكهر
 8 --- 8 اناث

 55 12 38 المجمهع

 
 ب السخافقيغ والشػعحدػزيع عيشة الجراسة ت -5

 نهع المذاركة              
 النهع

 المجمهع مع االصدقاء مع العائمة بمفرده

 42 33 2 7 ذكهر
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 8 --- 8 --- اناث

 55 33 15 7 المجمهع

 اجابات عيشة الجراسة حػؿ اسئمة االستبياف  -6

 ن: تفدير نتائج االستبيارابعا

عمى اسئمة االستبياف وندبة االجابة وفق االختيارات مغ خالؿ االشالع عمى اجابات عيشة الجراسة 
 الستاحة نجج مايمي 

( العجد االكبخ مغ السذاركيغ في االستبياف حيث شكمت ندبة 35-26مثمت الفئة العسخية ) -1
وقج تع تحجيج ىحه الفئات العسخية تبعا لمسقتزيات العمسية وحدب ما بيشتو السػاثيق  .% 75

 الجولية
كاف ىشاؾ اختالؼ في السدتػػ التعميسي لمسذاركيغ وكانت الشدبة االكبخ ىع مغ غيخ الحاصميغ  -2

 % . 62عمى الذيادة االولية )معيج او كمية ( حيث بمغت ندبتيع 
تعامل السذاركيغ مع مػضػع الشطافة والتخمز مغ الشفايات يشبع مغ الػعي البيئي الحؼ يديع  -3

الحديشي في تعديده خاصة واف معطع السذاركيغ ىع مغ ذوؼ  البيت بالجرجة االساس والسشبخ
 التعميع االبتجائي 

 النسبة ال اهتم النسبة احيانا النسبة دائما السؤال ت
 %2 1 %6 3 % 92 46 تحرص على نظافة طرٌك الزائرٌن   .1

 %36 18 %30 15 %34 17 تشارن فً حمالت نظافة طرٌك الزائرٌن  .2

 %72 36 %16 8 %12 6 تشارن فً حمالت تشجٌر طرٌك الزائرٌن   .3

 %2 1 %12 6 %86 43 تحرص على السٌر فً الطرٌك المخصصة لسٌر الزائرٌن   .4

 صفر صفر %10 5 %90 45 تبحث عن اماكن لرمً النفاٌات   .5

 %6 3 %10 5 %84 42 تحرص على شرب اخر لطرة فً لنٌنة الماء لبل رمٌها   .6

 %46 23 %38 19 %16 8 تسمً النباتات بما تبمى فً لنٌنة الماء لبل رمٌها   .7

 %2 1 %4 2 %94 47 تهتم بمالبسن وهندامن الخارجً والنظافة الشخصٌة   .8

 %72 36 %24 12 %4 2 تتزاحم فً الحصول على الطعام   .9

 %68 34 %26 13 %6 3 تفضل تناول الطعام وانت تسٌر  .11

 %26 13 %30 15 %44 22 تحتفظ بالطعام الفائض عن الحاجة   .11

تفضل تناول انواع معٌنة من الطعام خالل سٌرن الى   .12
 كربالء

20 40% 15 30% 15 30% 

 %50 25 %38 19 %12 6 تتزاحم على اماكن الوضوء والمرافك الصحٌة   .13

 صفر صفر %6 3 % 94 47 عند الوضوء تهتم بغلك مصادر المٌاه   .14

 %2 1 %10 5 %88 44 ترمً بماٌا الطعام فً االماكن المخصصة   .15

 %68 34 %12 6 %20 10 تحمل معن كٌس لجمع بالً الطعام والفضالت   .16

 %66 33 %20 10 %14 7 تشارن فً النماشات المحتدمة خالل مسٌرتن الى كربالء   .17

 %38 19 %22 11 %40 20 تحاول اصالح البٌن لالطراف المتخالفة خالل المسٌر   .18

 %6 3 %16 8 %78 39 تثٌر انتباهن مصابٌح االنارة المضاءة خالل ساعات النهار  .19

 %6 3 %10 5 %84 42 تشعر ان نظافة كربالء الممدسة مسؤولٌتن   .21
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% وىحا 66اغمب عشاصخ العيشة يذارؾ في زيارة االربعيغ بخفقة االصجقاء حيث شكمػا ندبة  -4

فئة الذباب في ميميع الى مذاركة اصجقائيع في كافة نذاشاتيع اكثخ مغ السيل الى مايسيد 
يؤكج في حيغ اف جسيع االناث السذاركيغ كانػا برحبة عػائميع وىحا  السذاركة مع العائمة.

 التداميغ الجيشي واالجتساعي
ندبة االجابة عمى السحافطة عمى نطافة شخيق الدائخيغ حيث شكمت  فيىشاؾ حخص واضح  -5

% وىحا ما اكجه اجابة السبحػثيغ عمى الدؤاؿ الخامذ الحؼ 92اختيار )دائسا ( في الدؤاؿ االوؿ 
 % .95( شخز وبشدبة 45ف ) تبحث عغ اماكغ لخمي الشفايات( حيث اختار دائسا )كا

قمة مذاركة السبحػثيغ في حسالت نطافة شخيق الدائخيغ حيث كاف خيار ) ال اىتع ( ىػ اختيار  -6
وىحا قج يخجع الى اف  % 34% تمييا السذاركة دائسا وبشدبة 36مغ عيشة الجراسة وبشدبة  18

جيات معيشة وبرػرة مشطسة قج التػفخ فخصة لسذاركة االفخاد في ىحه يا الحسالت قج يقػـ ب
     بأىسيتيا.الحسالت ، او عجـ رغبة الدائخ السذاركة في ىحه الحسالت لعجـ القشاعة 

لع ييتع السبحػثيغ بالسذاركة في حسالت تذجيخ شخيق الدائخيغ حيث كاف خيار )ال اىتع ( ىػ  -7
تدقي تبط بحلظ اجابة الدؤاؿ الدابع والحؼ نز عمى )% ، يخ 72شخز وندبة  36اجابة 

الشباتات بسا تبقى في قشيشة الساء قبل رمييا ( حيث لع ييتع السبحػثيغ بيحا السػضػع وكاف عجد 
 38% تمييا ندبة مغ يقػـ احيانا حيث بمغت 46شخز وبشدبة  23الحيغ اختاروا خيار الاىتع 

الشباتات والسدروعات عمى البيئة  بأىسيةالسذاركيغ  اف ىحه االجابات تذيخ الى عجـ شعػر.  %
 وتحديشيا 

شخز  43كاف ىشاؾ التداـ واضح بالديخ في شخيق الدائخيغ حيث كاف خيار دائسا ىػ اختيار  -8
. اف تحجيج شخيق كاف يخالف ذلظ احيانا السذاركيغ ( مغ  6 )ىشاؾ كاف % لكغ  86وبشدبة 

الدمبي فييا اضافة الى اف ذلظ  التأثيخواضح لمديخ يداىع في الحفاظ عمى البيئة البخية وعجـ 
 يديل حساية الدائخيغ وتػفيخ الخجمات التي يحتاجػف الييا خالؿ سيخىع .  

دالـ الحفاظ عمى مياه الذخب وتقجيخ اىسية السياه لحياة البذخ واف سيج الذيجاء الحديغ عميو ال -9
صاحب الحكخػ استذيج ىػ واىمو بيتو ومغ معو مغ الرحابة وىع يعانػف مغ العصر كاف ىػ 

 تحخص عمى شخب اخخ قصخة في قشيشة الساء قبل رمييا (سبب الدؤاؿ الدادس والحؼ نز عمى )

 % .84شخز وبشدبة  42وكاف خيار دائسا ىػ اختيار 
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ىحا الدؤاؿ كاف لبياف حخص  ية () تيتع بسالبدظ وىشجامظ الخارجي والشطافة الذخر -15

الدائخ عمى االلتداـ بتعاليع االسالـ ونبيو الكخيع دمحم )ص( في السحافطة عمى الشطافة الذخرية 
 % 94والسشصمقة مغ قػلو )تشطفػا فاف االسالـ نطيف ( وكانت ندبة اختيار الخيار دائسا 

اف مػضػع الصعاـ السقجـ عمى شػؿ شخيق الدائخيغ مغ قبل السػاكب الحديشية ك -11
لع يكغ ىشاؾ ( حيث  16،15،12،11،15،9)والستبخعيغ وكيفية التعامل معو ىػ اساس االسئمة 

وذلظ يعػد الى االنتذار الػاسع  % مغ االجابات72اؼ اىتساـ بالتداحع عمى الصعاـ وسجل ندبة 
ى شػؿ شخيق الدائخيغ والتي تقجـ الصعاـ اضافة الى مداىسة اىل الخيخ عم لمسػاكب الحديشية

اف ىشاؾ  اما شخيقة تشاوؿ الصعاـ فبيشت االجابات، ومحبي اىل البيت في تقجيع الصعاـ والذخاب 
حيث يسيل الدائخيغ الى تشاوؿ الصعاـ % 68عجـ اىتساـ بتشاوؿ الصعاـ اثشاء الديخ وشكل ندبة 

ت السحدشيغ السفتػحة الستكباؿ الدائخيغ وبحلظ يحرمػف عمى قدط مغ الخاحة في السػاكب او بيػ 
مغ االجابات تحتفع  % 44، اما االحتفاظ بالصعاـ الستبقي فقج كاف الشدب متقاربة حيث كانت 

عامميغ في السػاكب تمتيا ندبة مغ يحتفع بو احيانا والتي لمبباقي الصعاـ وكاف ىحا واضح بالشدبة 
اما وىحا يعػد الى نػع الصعاـ السقجـ وامكانية االحتفاظ بو دوف تعخضو لمتمف % . 35شكمت 

% 45فقج شكل خيار دائسا االختيار االكثخ وبشدبة مػضػع تفزيل انػاع معيشة مغ الصعاـ 
 ل% لكل مشيسا ويعػد تفزي35وتداوػ اختيار )احيانا ( و )الاىتع( في ندبة االختيار ومثمت 

تشاولو او عجـ اضخاره صحيا بالدائخ الحؼ قج يعاني مغ بعس ديػلة ل ااماختيار شعاـ معيغ 
السذاكل الرحية التي تسشعو مغ تشاوؿ بعس انػاع الصعاـ السقجـ وقج يكػف احيانا تفزيل انػاع 
معيشة لخغبة الدائخ في تحوؽ شعاـ غيخ ماتعػد عمى تشاولو . اما التعامل مع ما تبقى مغ الصعاـ 

( حخص الدائخ عمى رمي بقايا الصعاـ في االماكغ السخررة 15فقج كانت اجابة الدؤاؿ )
% . اما مغ يحسل كيذ لجسع بقايا الصعاـ فال يػجج ىشاؾ اىتساـ مغ قبل الدائخيغ 88وبشدبة 
% اما مغ يحسل كيذ لجسع بقايا 68شخز بشدبة  34بمغ عجد مغ اختار ) الاىتع ( حيث 

 اشخاص جميع مغ الشداء .  15الصعاـ دائسا فيع 
 الػضػء والسحافطة عمى شيارة السمبذ والبجف ىػ مغ اىع متصمبات السؤمغ السػالي -12

الرالة ىػ مصمب اساس لكل  إلقامةوبالتالي فاف الػضػء  القاصج زيارة سيج الذيجاء )ع(
حية ، اجابة السذاركيغ في الديارة والحؼ قج يؤدؼ الى التداحع عمى اماكغ الػضػء والسخافق الر
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( بيشت عجـ اىتساميع بالتداحع عمى اماكغ الػضػء والسخافق الرحية 13السبحػثيغ عمى الدؤاؿ )

% ، وقج يعػد ذلظ الى وجػد 38% تمييا ندبة مغ يتداحع مشيع احيانا والتي بمغت 55وبشدبة 
عبج هللا بجائل اخخػ ليحه االماكغ مثل بيػت محبي اىل البيت السفتػحة الستكباؿ زوار ابي 

. وقج حخص السذاركيغ الحديغ )ع ( او اكتفاء الدائخ بالػضػء بقشيشة السياه التي يحسميا معو 
 % 94اه بعج الػضػء وكانت ندبتيع دائسا عمى اغالؽ حشفيات السي

عجد اياـ السديخ وشػؿ السدافة السقصػعة تذجع السذاركيغ الى مشاقذة الكثيخ مغ  -13
 جـمحتسع الديارة او خارجيا ، ىحه السشاقذات قج تتحػؿ الى ججاؿ السػاضيع التي قج تتعمق بسخا

بيغ السذتخكيغ بو وبالتالي يحجث نػع مغ التذاحغ الحؼ يؤثخ عمى قجسية السخاسع وىػ يعج نػع 
، ولع ييتع  وصفاء االجػاء االيسانية عمى نفدية السذاركيغ انػاع التمػث السعشػؼ الحؼ يؤثخ مغ

% 66 شخز وبشدبة 33السذاركيغ في االستبياف بالسشاقذات والسذاركة فييا حيث بمغ عجدىع 
% . اف  25اشخاص وبشدبة  15اما مغ يذتخؾ احيانا في مثل ىحه الشقاشات فكاف عجدىع 

اصالح البيغ بيغ االشخاؼ الستخاصسة ىي احجػ خراؿ الذخز السؤمغ وتشصمق مغ مبجأ 
شخز  25خوؼ والشيي عغ السشكخ وكاف عجد مغ يحاوؿ دائسا اصالح ذات البيغ االمخ بالسع

 . %38شخز وبشدبة  19اىتساـ بيحا السػضػع مغ قبل  ـ% يقابل ذلظ عج45بشدبة 
الحفاظ عمى السػارد وعجـ التبحيخ واالستيالؾ العقالني ىي مغ متصمبات الحفاظ عمى  -14

السرابيح الكيخبائية خالؿ ساعات الشيار يسثل تبحيخ  بإشفاءالبيئة السحيصة واف عجـ االىتساـ 
كاف يثيخ اىتساـ السذاركيغ  عوىحا السػضػ في الصاقة التي قج يحتاجيا اشخاص في اماكغ اخخػ 
% اما مغ لع ييتع 78شخز وبشدبة  39في السديخ الى مخقج سيج الذيجاء حيث بمغ عجدىع 

 % .6ة اشخاص وبشدب 3بيحا السػضػع فمع يتجاوز عجدىع 
شخز مغ  42االىتساـ بكخبالء قبمة الدائخيغ وبشطافتيا ىػ مدؤولية الجسيع وىػ ما ايجه  -15

 % 84السبحػثيغ وبشدبة 
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 االستنتاجات 

شباب اليػـ ىع مغ سيقػدوف السدتقبل، وعمييع أف يتدمحػا بالثقافة البيئية، ويكػف ليع دور  -1
والتقميل التعامل مع مذكمة تجويخ الشفايات ممسػس عمى أرض الػاقع، وباألخز في ما يخز 

 . استيالؾ السياهمغ 
وعجـ تزسيشو ضسغ السػاثيق الجولية وتحجيج سغ مغ عسخ االنداف  لعقج االربعيغىشاؾ تيسير  -2

  الثالثيغ ىػ سغ الذباب 
إلحاؽ يعج الػعي البيئي أحج الػسائل التثكيفّية الياّمة لمحفاظ عمى السػارد الّصبيعّية، والحج مغ  -3

 غيخ السدؤولة  الّزخر بيا نتيجة الترّخفات والسسارسات البذخّية
التعميسية  السؤسداتتختمف وسائل تكػيغ الػعي البيئي وىي تبجا مغ البيت بالجرجة االساس ثع  -4

مغ خالؿ مشاىجيا الجراسية يمييا االعالـ والحسالت االعالمية ونذاشات السشطسات السجتسعية 
 السختمفة

البيئة باعتبارىا لبة هللا  بأىسيةيمعب السشبخ الحديشي وخصيب السشبخ دورا ميسا في التػعية  -5
الػاجب السحافع عمييا وذلظ مغ خالؿ محاضخاتو التي تخاشب كل االعسار وباختالؼ 

 مدتػياتيع العمسية والفكخية.
حة لمدائخيغ بل تعجػ السػاكب الحديشية اليقترخ دورىا عمى تقجيع الصعاـ والذخاب واماكغ الخا -6

 ذلظ الى اعتساد التػعية بسزاميغ الثػرة الحديشية بكل ابعادىا .
السذاركة في زيارة االربعيغ والديخ الى كخبالء يفخز الكثيخ مغ السطاىخ التي تبيغ مجػ وعي  -7

 السحافطة عمى البيئة ومكػناتيا السختمفة  بأىسيةباختالؼ اعسارىع ومذاربيع السذاركيغ 
 الشباتات في حياة االنداف وبيئتو السحيصة  ألىسيةابية وعجـ ادراؾ ىشاؾ ضب -8
السحافطة عمى الشطافة والتعامل مع الشفايات  بأىسية بديارة االربعيغ لمسذاركيغىشاؾ وعي كبيخ  -9

 وكيفية التخمز مشيا
 بأىسية وعي االنداف عقالني يبيغ بأسمػبالحفاظ عمى الساء الرالح لمذخب واستخجامو  -15

 .السياه في حياة الكائشات الحية السختمفة 
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 التهصيات 

واحتداب العقج الخابع مغ عسخ االنداف ضسغ اعادة الشطخ في تحجيج الدقف العسخؼ لفئة الذباب  -1
 ىحه الفئة .

 بأنػاعلمحفاظ عمى البيئة في السشاىج الجراسية لسختمف السخاحل والتعخيف التػعية  مػادتكثيف  -2
 التمػث البيئي وكيفية معالجتو او التقميل مغ اثاره 

تعديد دور السشبخ الحديشي في التػعية لمحفاظ عمى البيئة ومكػناتيا مغ اليجر واالستخجاـ الجائخ  -3
 في الخصاب السػجو لكافة مكػنات الذعب ولسختمف االعسار 

االيجابية  لتأثيخاتيايع زراعتيا زيادة الحسالت االعالمية والتثكيفية لمسحافطة عمى الشباتات وتذج -4
 عمى البيئة في تقميل انجخاؼ التخبة وتشكية اليػاء 

 تذجيع السػاكب الحديشية السخترة بتقجيع الصعاـ والذخاب لمدائخيغ عمى تقجيع انػاع الصعاـ -5
 لمتقميل مغ كسيات اليجر والتبحيخ في السػاد الغحائية . التي يفزميا الدائخيغ والذخاب

 المرادر

  2004، مكتبة الشروق الدولٌة ،  4ابراهٌم انٌس واخرون ، المعجم الوسٌط ، ط  -1
،  2008، الماهرة ،  1، دار الكتب ، طمعجم اللغة العربٌة المعاصرة احمد مختار عمر ،  -2

 300ص

3- https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/youth-0/index.html 

4-   www.silatech.org/info@silatech.org 

5- http://www.youthpolicy.org/national/Iraq_2011_National_Youth_Surve

y.pdf 

 ‹ www.al-khechin.com،  الشباب .. خصائص ومسؤولٌات،  الخشنالشٌخ حسٌن  -6

article  5/5/2020، تارٌخ الزٌارة 

تارٌخ الزٌارة  www.alkawthartv.com/news/100273المولع االلكترونً لمناة الكوثر  -7

5/5/2020 

8- https://alwareth.com/forum/showthread.php  

وكالة انباء المولع االلكترونً ل ،التارٌخ العمائدي والسٌاسً لزٌارة األربعٌن ،  عباس الكتبً  -9

  لسم الدراسات براثا

burathanews.com/arabic/studies/305138 

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/youth-0/index.html
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/youth-0/index.html
http://www.youthpolicy.org/national/Iraq_2011_National_Youth_Survey.pdf
http://www.youthpolicy.org/national/Iraq_2011_National_Youth_Survey.pdf
http://www.alkawthartv.com/news/100273
https://alwareth.com/forum/showthread.php
https://alwareth.com/forum/showthread.php
http://burathanews.com/arabic/studies/305138
http://burathanews.com/arabic/studies/305138
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موفك عدنان الحمٌري و نبٌل زعل الحوامده ، الجغرافٌة السٌاحٌة فً المرن الحادي  -10

 223، ص 2006، االردن ،1والعشرون ، دار حامد للنشر ، ط

،  1حسٌن احمد الخشن ، االسالم والبٌئة خطوات نحو فمه بٌئً ، دار الهادي للنشر ، ط  -11

 18، ص  2004بٌروت ، 

خالد محمود عبد اللطٌف ، البٌئة والتلوث من منظور االسالم ،دار الصحوة للنشر ،   -12

 96، ص  1993الماهرة ، 

 االلالٌم السٌاحٌة فً العالم ، دار الوراق –بركات كامل النمر ، الجغرافٌة السٌاحٌة  -13

 14، ص 2011، االردن ، 1للنشر ،ط

من منظور اسالمً ، مركز البحوث والدراسات  عمرعبد المجٌد النجار ، لضاٌا البٌئة -14

 79، ص 1999، الدوحة 1االسالمٌة ، ط

 2007، ۱ ط االردن، عمان، العلمٌة، البازوري دار البٌئٌة، االدارة صالح، عارف مخلف -15

 48، ص 

دراسة  –سجى دمحم عباس الفاضلً ، دور الضبط االداري البٌئً فً حماٌة جمال المدن  -16
  134-133، ص  2017، الماهرة ، 1ممارنة ، المركز العربً للنشر والتوزٌع ، ط

دراسة مٌدانٌة ،  –نوار بو رزق ،دور موسسة التعلٌم الثانوي فً نشر الوعً البٌئً  -17
رسالة ماجستٌر منشورة ، ممدمة الى لسم علم االجتماع ، كلٌة العلوم االنسانٌة والعلوم 

 60، ص 2009لسنطٌنة ،  –منتوري  االجتماعٌة ، جامعة
  67نوار بورزق ، مصدر سابك  ص  -18
دمحم بن عبد اللطٌف ، الدمار البٌئً من منظور اسالمً ، جامعة ناٌف للعلوم االمنٌة ،  -19

 327، ص  1995الرٌاض ،

اٌمان فخر حسن ، دور البرامج البٌئٌة بالتلفزٌون المحلً فً نشر الوعً البٌئً لدى  -20
جامعة –لة ماجستٌر غٌر منشورة  ممدمة الى معهد الدراسات العلٌا للطفولة المراهمٌن ، رسا

 176، ص   2004عٌن شمس ، مصر ،

،  المفهوم الفلسفً للوعً البٌئً ودور المرأة فً الحفاظ على البٌئةاسماء عاصً ،  -21

 ‹ www.maan-ctr.org › magazineالمولع االلكترونً لمجلة افاق البٌئة والتنمٌة ، 

article  2/5/2020، تارٌخ الزٌارة 

 67،  ص  2015كرم عباس، ممدمة فً فلسفة البٌئة ، جامعة الماهرة ،  -22

  79نوار بورزق ، مصدر سابك  ص  -23

ٌوسف بن عمال المرشد ، تصور ممترح لائم على استراتٌجٌة التعلم الذاتً فً تنمٌة  -24

سعودٌة ، المجلة الدولٌة للبحوث الوعً البٌئً لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربٌة ال

 335، ص2017، حزٌران  41مجلد  2التربوٌة ، جامعة االمارات ، العدد 

 –الجامعً  الطالب لدى البٌئً الوعً نشر فً االعالنٌة الحمالت بن ضٌف كنزة ، دور -25

دراسة مٌدانٌة ، رسالة ماجستٌر منشورة ممدمة الى لسم العلوم االنسانٌة ، كلٌة العلوم 

 76، ص  2015جتماعٌة واالنسانٌة ، جامعة العربً بن مهٌدي ، الجزائر ، اال
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عمار عبد الكرٌم خٌطان ، الوعً البٌئً فً المناهج التعلٌمٌة ودوره فً التخطٌط  -26

المستدام للبٌئة ، مجلة العلوم االلتصادٌة واالدارٌة ، كلٌة االدارة وااللتصاد ، جامعة بغداد ، 

 217، ص 2016،  22، المجلد  93العدد 

 77بن ضٌف كنزة ، مصدر سابك  ص  -27

 78نفس المصدر ص  -28

  336ٌوسف بن عمال المرشد ، مصدر سابك ، ص -29

، المولع الرسمً لوكالة انباء الحوزة العلمٌة فً النجف االشرف )واحة (   -30

https://alhawzanews.com/  14/5/2020، تارٌخ الزٌارة  
الزٌارة  ، تارٌخ /https://www.almaany.comمولع معجم المعانً الجامع ،  -31

14/5/2020 

،   2011معجم لغوي عصري ،  دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ،  -جبران مسعود ، الرائد  -32

 750ص 
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 رٌة ــــة المستنصـــــــــــــــالجامع

 وم السٌاحٌة ـــــــــــــكلٌة العل  

 )ع ( ....اخً زائر الحسٌن 

البٌئة فً مفهومها العام تعنً الوسط أو اإلطار الذي ٌعٌش وٌسكن فٌه اإلنسان، وٌحصل منه على 

وبالتالً فالحفاظ علٌها هو مسؤولٌة الجمٌع . وٌعد شعار  ممومات حٌاته، حٌث إنّه ٌؤثر فٌه وٌتأثر به

ء ابا عبد هللا الحسٌن فً ٌوم عاشوراء ) انما خرجت لطلب االصالح فً امة جدي ( هو سٌد الشهدا

المادمة  لألجٌالمنطلك المؤمن فً الحفاظ على البٌئة وضمان سالمتها وعدم نضوب مواردها ودٌمومتها 

لوعً وانتم الشباب خٌر من ٌموم بهذه المهمة وهو مانسعى لمعرفته فً بحثنا هذا الموسوم ) مظاهر ا

 البٌئً لدى فئة الشباب فً زٌارة االربعٌن (.

ان اجابتن على هذا االستبٌان ٌساعدنا فً معرفة درجة وعٌن لمتطلبات المحافظة على البٌئة المحٌطة 

المادٌة والمعنوٌة خالل مشاركتن فً زٌارة االربعٌن ومسٌرتن الى لبلة االحرار ابا عبد هللا الحسٌن )ع( 

 م مع وافر احترامً وتمدٌري. شاكرة لكم تعاونك

الباحثة                                                                                                                                             

 ( امام اجابتك على اسئلة االستبيان   √فضال ال امرا ضع اشارة )  
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