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الملخ�ض 

يتناول هذا البحث موضوع الوعي البيئي وطرق تكوينه ودور الشباب يف نرشه، وماهو دور الشباب احلسيني 
اثناء الزيارة؟ ومن خالل االجابة عىل  البيئي من خالل سلوكياهتم  املشارك يف زيارة االربعني يف نرش الوعي 
استبيان شمل 0	 شابة وشابة ضم اسئلة ركزت عىل موضوع النظافة والتعامل مع النفايات وطرق استهالك 
النظر يف  اعادة  منها  والتوصيات كان  االستنتاجات  البحث بمجموعة من  واملحافظة عليها. وقد خرج  املياه 
حتديد فئة الشباب وتعزيز دور املنرب احلسيني يف تنمية الوعي البيئي لتاثريه الكبري يف نفوس املوالني الهل بيت 

النبوة صالوت اهلل عليهم امجعني.

الكلامت املفتاحية: الشباب، زيارة األربعني، البيئة، الوعي البيئي، التلوث البيئي

Manifestations of environmental awareness among the youth category 

during Arbaeen pilgrimage )field study(
.Instructor Dr

Zainab Sadiq Mustafa

College of Tourism Sciences - Al-Mustansiriya University

Abstract 

This research deals with the issue of environmental awareness, the ways to form it, and the 

role of young people in spreading it, and what is the role of the Husseini youth participating 

in Arbaeen pilgrimage in spreading environmental awareness through their behavior during 

the pilgrimage by answering a questionnaire that included 50 young men and women. The 

questionnaire included questions focused on the issue of hygiene, dealing with waste, and the 

ways of consumption water and how to save it. The research came up with a set of conclusions 

and recommendations, including reconsidering the definition of the youth category and 

strengthening the role of the Husseini pulpit in developing environmental awareness due to its 

great impact on the hearts of loyalists to the household of the Prophet "peace be upon them all."

Keywords: Youth, Arbaeen pilgrimage, environment, environmental awareness, 
environmental pollution.
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المقدمة 

االنسان،  خلدمة  وسخرها  البيئة  تعاىل  اهلل  خلق 

حفظ  تكفل  التي  النواميس  ووضع  القوانني  ورشع 

محاية  طريقة  اىل  االنسان  وترشد  البيئي،  التوازن 

فقد  وقوانينها.  انظمتها  مع  التعاطي  وكيفية  البيئة، 

هبا،  اإلرضار  عن  بالنهي  البيئة  عىل  اإلسالم  حافظ 

اهلل  هنى  التي  األمور  ومن  عليها،  باملحافظة  واألمر 

عنها حلفظ البيئة، اإلفساد يف األرض عمومًا، كام يف 

قوله تعاىل﴿َواَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض َبْعَد إِْصاَلِحَها﴾ 

وهنى عن إهالك احلرث والنسل بذم من فعل ذلك، 

كام يف قوله تعاىل ﴿َوإَِذا َتَولَّ َسَعى يِف اأْلَْرِض لُِيْفِسَد 

اْلَفَساَد﴾  ُيِبُّ  اَل  َواللَُّ  َوالنَّْسَل  ْرَث  احْلَ َوُيْلَِك  فِيَها 

فالغرض االساس من املحافظة عىل البيئة هو املحافظة 

عىل االنسان وسعادته ورفاهيته يف هذه الدنيا، وهلذا 

نجد ان مجيع االديان تدعو اىل اختاذ خطوات فعالة يف 

الذي  الكوين  بالنسق  االخالل  ان  وكام  املجال.  هذا 

احلياة  عىل  سلبا  يؤثر  واالرض  للساموات  اهلل  خلقه 

الدنيا وعىل ما فيها من عنارص املاء واهلواء واالرض 

التي ختدم االنسان وحتقق له سعادته.

مسؤولية  عليها  تقع  التي  الفئة  الشباب  ويعد 

البيئة  ملشاكل  التصدي  يف  الطليعي  ــدور  ال حتمل 

يف  عنرص  أهم  يمثلون  ألهنم  محايتها،  عىل  والعمل 

التي  الشاملة  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  عملية 

حتتاجها املجتمعات املعارصة. فالشباب يمثل أغلبية 

سكان العامل وبإمكاهنم املسامهة يف احلفاظ عىل البيئة 

من خالل مشاركتهم التوعوية والرتبوية وبمختلف 

الصحيحة  املامرسات  خالل  من  وذلك  األساليب، 

للشباب يف ما خيص البيئة، والتي تبدأ من املنزل، ومن 

اخلارجي،  املجتمع  ثم  ومن  واجلامعة،  املدرسة  ثم 

ونقل تلك السلوكيات الصحيحة إىل اهلهم وذوهيم 

وأصدقائهم وكل من يتعاملون معهم.

عاطفية  دينية  خلفية  من  هلا  بام  األربعني  وزيارة 

التطوعي  للعمل  الدافع  من  عاليا  قدرا  تلك  فكرية 

ختلقه  ما  اىل  اضافة  احلسني  اهلل  عبد  ايب  زوار  خلدمة 

لدى  باملسؤولية  الشعور  تنمية  من  الــزيــارة  هــذه 

النظافة  مثل  اجلامعة،  تّس  أمور  إزاء  الفرد  االنسان 

العامة،  املمتلكات  عىل  واحلفاظ  البيئة  وسالمة 

وحتى الذوق العام فيام يتعلق بأي سلوك او ترصف 

معني خالل زمحة الطريق التي يسري فيها املاليني من 

الزائرين.
اول: م�شكلة البحث 

من  كبريٍة  فئٍة  عىل  حتتوي  التي  املجتمعات  تعّد 

من  الفئة  هذه  تلكه  ــا  ملَِ قوّية،  جمتمعاٍت  الشباب 

طاقٍة قادرٍة عىل حتريك وتفعيل املجتمع ورفعه نحو 

الفاعلني  أبنائها  بعزم  وتنهض  تتطّور  حّتى  األفضل 

سواء بعقوهلم أو بسواعدهم وعطائهم.

بالقّوة  العمرّية  املرحلة  هذه  يف  الشباب  يتمّتع 

والنشاط، فيستطيعون توظيف كاّفة حواسهم خلدمة 
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املحيط الذي يعيشون فيه، ما يكسبهم أمّهيًة بالغة يف 

وتقوم  املستقبل،  وُبناة  الغد،  رجال  وهم  املجتمع، 

فإن  وبالتايل  الناشئة،  األجيال  تربية  أساسهم  عىل 

جماالته  خمتلف  يف  الشباب  عىل  يعتمد  بلٍد  أّي  تطّور 

وشؤونه، ألهّنم القّوة التي حُتّرك املجتمع.

عز  اهلل  الن  كبريا؛  اهتامما  بالبيئة  اهتم  واالسالم 

وجل خلق البيئة وسخرها خلدمة االنسان لذلك فان 

من املؤكد أْن يرشعَّ القوانني التي تكفل حفظ التوازن 

البيئة وكيفية  البيئي وترشد االنسان اىل طريقة محاية 

التعامل مع معطياهتا.

حياة  يف  كبريًا  دورًا  وااليـــامن  املعتقد  ويلعب 

الشعوب وتنمية اجلانب اإليامين عند اإلنسان املسلم 

والتعامل  عليها  احلرص  ورضورة  بالبيئة  يتعلق  فيام 

ترصفاته  عىل  ينعكس  سوف  وفهم  بمسؤولية  معها 

وسلوكياته مع كل معطيات البيئة املحيطة به.

السؤال  االجابة عن  البحث من  وتنطلق مشكلة 

اآليت: 

كيف يساهم الشباب املشاركون يف زيارة االربعني 

يف ترسيخ مبادئ الوعي البيئي؟.
ثانيًا اأهمية البحث:

لكل  الشاغل  الشغل  هي  اليوم  البيئة  أصبحت 

مسؤولية  عليها  واحلفاظ  املجتمع  ــراد  أف من  فــرد 

تأثريا  املجتمع  فئات  أكثر  الشباب  فئة  وتعد  اجلميع 

بالبيئة وتأثرا هبا، فالشاب من خالل ممارساته يمكن 

التقليل  بإمكانه  ذاته  الوقت  يف  وهو  بالبيئة  يرض  أن 

البيئة والقضاء عىل أهم مشاكلها، ودور  من تدهور 

الشباب االجيايب يف املحافظة عىل البيئة يتحقق إذا تم 

غرس الوعي البيئي يف دواخلهم، والذي سينعكس 

البيئية  الثقافة  نرش  يف  ويسهمون  سلوكياهتم  عىل 

للمحيطني هبم خاصة لصغار السن. وتعد املشاركة 

يف زيارة االربعني اهم املامرسات الدينية و االجتامعية 

التي تعكس مدى حرص املشاركني يف املحافظة عىل 

البيئة من خالل سلوكياهتم اثناء املسري والذي يسهم 

والتبذير  واملعنوي  املــادي  التلوث  من  التقليل  يف 

واحلفاظ عىل املوارد. 
ثالثًا اأهداف البحث:

هيدف البحث اىل حتقيق اآليت:

تنميته . 	 وسائل  وماهي  البيئي  بالوعي  التعريف 

لدى الشباب؟.

خالل . 	 البيئة  مع  التعامل  يف  الشباب  سلوكيات 

مشاركتهم بزيارة االربعني
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رابعا: نموذج البحث

المبحث الول

المفاهيم العامة والدرا�شات ال�شابقة
اول: مفهوم فئة ال�شباب 

الشباب هم عامد أِي ُأّمة ورّس النهضِة فيها، وهم 
عنها،  واألخرِي  ِل  األوَّ الدفاِع  وَخُط  حضارهِتا،  بناة 
يوجد  املهّمِة، وال  التخطيِط  وُيشاركوَن يف عملياِت 
تعريف واضح وحمدد ومتفق عليه ملصطلح الشباب 
وهو  ومعقدة،  ومتشابكة  متنوعة  ابعادا  حيمل  كونه 
مفهوم متحول ومتطور عرب الزمن وخيتلف بحسب 

»الشباب«  ومصطلح  منها  له  املنظور  الرؤية  زاوية 
تناسب  عىل  يتوقف  وهذا  آخر،  إىل  بلد  من  خيتلف 
واملؤسسية  والثقافية  االجتامعية  العوامل  بعض 

واالقتصادية والسياسية لكل جمتمع.

من الناحية البايولوجية، تثل فرتة الشباب مرحلة 
املراهقة  الفرد وتيل مرحلة  نمو  مراحل  حساسة من 
النضج  اكتامل  خالهلا  ويتم  الرشد  فــرتة  وتسبق 
اجلسدي والعقيل والنفيس وحتديد اهلوية والكينونة، 
لكن من الناحية االجتامعية ينظر اىل فئة الشباب عىل 
وخصائصها  صفاهتا  هلا  جمتمعية  سكانية  رشحية  اهنا 
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وسامهتا التي تيزها عن غريها من الفئات املجتمعية 
عن  والتاميز  بالتكون  مالحمها  تبدأ  بحيث  األخرى 
يف  دور  ولعب  وجودها  إلثبات  حماولة  يف  غريها 

السياق املجتمعي العام  

مجع  هو  اللغة  يًف   )Youth( الشباب  ومصطلح 
واهلرم)	(  الشيب  عكس  وهو  احلداثة  بمعنى  شاب 
من  مشتق  الشباب  مصطلح  أخــرى  معاجم  وىف 
الشباب  تعرف  املعاجم  وبعض  فٌتًا،  صار  أي  شب 
مجيع  وىف  والرسعة)	(،  والقوة  النشاط  مرحلة  بأنه 
األحوال فإن مصطلح الشباب ٌيٌشري إىل الوصول إىل 

سن البلوغ واالدراك.

عليه  متفق  دويل  تعريف  ــود  وج عــدم  ــم  ورغ
املتحدة  األمم  ان  اال  للشباب،  العمرية  للفئة  عاملًيا 
تعاريف  بأي  املساس  - وألغراض إحصائية ودون 
»الشباب«  تعّرف   - األعضاء  الدول  تضعها  أخرى 
 		 بني  أعامرهم  ترتاوح  ممن  األشخاص  اهنم  عىل 
األعامل  سياق  يف  التعريف  هذا  ونشأ  عاما.  و		 

التحضريية للسنة الدولية للشباب )				()	(.

لفئة  العمري  التعريف  استطالع  عملية  وتشري 
الشباب التي قامت هبا موسسة صلتك القطرية عام 
		0	 اىل وجود اختالفات بني املنظامت الدولية يف 
حتديد الفئة العمرية من السكان التي يمكن تصنيفها 
اهليئات  من  األكــرب  القسم  أن  حيث  الشباب  كفئة 
التابعة لألمم املتحدة يعتمد الرشحية العمرية )		-
اهليئات  هذه  ومن  الشباب  لفئة  كتحديد  سنة   )		

)اليونسكو، اليونسيف، البنك الدويل، منظمة العمل 
الدولية( يف حني ان صندوق االمم املتحدة للسكان 

حدد فئة الشباب )0	- 		( سنة)	(.

للشباب  الوطني  املسح  حدد  فقد  العراق  يف  اما 
والرياضة  الشباب  وزارة  به  قامت  الذي  العراقي 
عام  للسكان  املتحدة  االمم  صندوق  مع  بالتعاون 

		0	 فئة الشباب )0	- 0	( سنة)	(.

من مالحظة هذه التعاريف نجد ان هناك هتميشًا 
من  عقد  حوايل  تبلغ  االنسان  عمر  من  زمنية  حلقبة 
الزمن )0	سنوات( مابني 		- 0	 سنة وهي السنة 
عز  اهلل  ذكرها  وكام  وقوته  رشده  االنسان  يبلغ  التي 
نَساَن  ْينَا اإْلِ وجل يف سورة االحقاف االية 		﴿َوَوصَّ
ُلُه  ُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َوَحْ َلْتُه ُأمُّ بَِوالَِدْيِه إِْحَساًنا  َحَ
ُه َوَبَلَغ َأْرَبِعنَي  َوفَِصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهًرا َحتَّٰى إَِذا َبَلَغ َأُشدَّ
َسنًَة َقاَل َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت 
َوَأْصلِْح  َتْرَضاُه  ا  َصاحِلً َأْعَمَل  َوَأْن  َوالَِديَّ  َوَعىَلٰ  َعيَلَّ 
تِي إِنِّ ُتْبُت إَِلْيَك َوإِنِّ ِمَن امْلُْسلِِمنَي﴾ لذلك  يَّ يِل يِف ُذرِّ
)احدى  هو  الشباب  لفئة  االجرائي  التعريف  فان 
فئات املجتمع العمرية املمتدة من سن البلوغ اىل سن 
والطاقات  واالندفاع  بالنشاط  تتميز  والتي  الرشد 

اخلالقة( 

بالنقاط  الشباب  مرحلة  مميزات  حتديد  ويمكن 

اآلتية)	(:

بأهّنا . 	 الشباب  مرحلة  تتاز  واحليوية:  الطاقة 
مرحلة احليوية والنشاط، فالشباب طاقة إنسانية 
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واالستقاللية  اجلرأة  احلساسية،  باحلامسة،  تتميز 
عن  املنزهة  واملثالية  القلق،  مشاعر  وازدياد 
من  عالية  درجة  اىل  اضافة  والروابط  املصالح 
باالندفاع  املتسمة  واملرونة،  واحليوية  الذاتية 

واالنطالق والتحرر والتضحية.
يولد . 	 فإّنه  اإلنسان  يولد  عندما  السليمة:  الفطرة 

اإلنحراف،  أشكال  كل  عن  بعيدا  الفطرة،  نقي 
حني  إىل  هذه  والنقاء  الصفاء  حالة  وتستمر 
خري،  لكل  متحفزًا  الشباب  نرى  ولذا  بلوغه، 
عن  البعيدة  فطرته  بدافع  للتغيري،  ومتطلعًا 
امللّوثات، وهكذا نراه أقرب إىل الصالح، وأكثر 
إصالحه  ُيرجى  فالشاب  اإلصالح،  إىل  اندفاعًا 
أكثر من الكهل، ألّن الكبري قد يقسو قلبه بفعل 
تغيريه،  الصعب  من  ويصبح  السلبّية،  املؤثرات 
فإّنه  الفطرة  إىل  أقرب  إّنه  حيث  الشاب  بينام 
بقدرة  يتميز  فالشاب  السيئة،  العادات  أبعد عن 
ورسعة  حوله  من  للمتغريات  االستجابة  عىل 
وتبنيه  املستحدث  اجلديد  وتقبل  استيعاب  يف 

والدفاع عنه.
هي . 	 الشباب  مرحلة  املسارات:  حتديد  مرحلة 

استقاللية  معامل  وبروز  املسارات،  مرحلة حتديد 
الشخصية، والنزوع نحو تأكيد الذات، فالشباب 
لتلقي  الصاحلة  األرضّية  وهو  طرق،  مفرتق 
األفكار البناءة أو اهلدامة، وهو ال يقبل بالضغط 
والقهر مهام كانت اجلهة التي ترأس هذا الضغط 
عليه سواء كانت سلطة أو أرسة، وهذا السلوك 
واالعتداد  للشباب  الداخيل  العنفوان  من  جزء 

بالنفس.
قوة اإلحساسات العاطفية: ويمتاز الشباب بقوة . 	

باجلامل  فاإلحساس  العاطفّية،  اإلحساسات 
غريه،  من  أكثر  الشباب  لدى  حارض  والكامل 
واالندفاع نحو اخلري واالبداع كذلك يتوافر لديه 

أكثر من غريه.
ثانيا: مفهوم زيارة الربعين 

يطلق  عنوان  األربعني  مسرية  او  االربعني  زيارة 
عىل تظاهرة سلمية، ينطلق خالهلا ماليني من الشيعة 
وحمبي اهل البيت عليهم السالم باجتاه كربالء لزيارة 
يف  طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسني  الشهداء  سيد  قرب 
العرشين من صفر من كل عام، حيث يتقاطر الشيعة 
ذلك  يف  تشاركهم  العراقية  والقرى  املدن  شّتى  من 
من  البيت  أهل  مدرسة  أتباع  من  الكثرية  الوفود 
ولبنان  والكويت  والبحرين  كإيران  البلدان،  شّتى 
سنوي  برشي  جتمع  أكرب  وُتعد  وغريها،  وباكستان 

وأضخم مسرية راجلة يف العامل)	(.

زار  من  أّول  بأّن  التارخيية  املصادر  ذكرت  لقد 
عبد  بن  جابر  هو  استشهاده  بعد    احلسني  اإلمام 
وصل  ثم  عليه(،  تعاىل  اهلل  )رضوان  األنصاري  اهلل 
واألطفال،  العيال  من  معه  ومن    السّجاد  اإلمام 
فالتقوا به هناك، وأقاموا املآتم، ثم ارحتلوا بعدها إىل 

املدينة يف احلجاز.

تأّخر ظهور وإعالن األمر بزيارة األربعني إىل أّيام 
، ويرجع ذلك إىل سعيهم للحفاظ عىل  الصادق 
رسّية حتّركات شيعتهم، كي ال يتمكن أعداؤهم من 
رصدهم، يف زياراهتم يف أّيام معينة. أّما جميء جابر إىل 
كربالء يف األربعني األوىل لإلستشهاد، فهو وإن كان 
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فإّنه يمكن  الشوق واللهفة،  بداعي  يمكن أن يكون 
ومن    النبي  من  سمعه  ما  بسبب  أيضًا  يكون  أن 
سائر أصحاب الكساء  من احلّث عىل املداومة عىل 

زيارة قربه بعد استشهاده عليه الصالة والسالم)	(.

قرب  وزيارته  كربالء  األنصارّي  قدوم جابر  وبعد 
الّشهداء  سّيد  زيارة  أضحت  الّسالم،  عليه  احلسني 
عاشوراء  يف  وحتديدًا  العام،  مدار  عىل  مّتبعة  سنّة 
ويف العرشين من صفر من كّل عام. وعىل الّرغم من 
القمع وحماولة منع النّاس من إتيان مشهده يف العرص 
بحسب  العّبايّس  العرص  يف  ذلك  وَتفاُوت  األموّي، 
عالقة احلّكام العّباسّيني بالّطالبّيني، فإّن املوالني ألهل 
 والعارفني حّقهم وكرامتهم، ظّلوا يفدون  البيت 
إىل كربالء لزيارة اإلمام احلسني  إىل أن هدم القرب 
وُمنع النّاس من االقرتاب من ذلك املوضع الرّشيف 
يف عهد اخلليفة العبايس املتوكل، وبعد موت املتوّكل 
أعيد بناؤه، وأخذ الناس يزورونه زرافات زرافات، 
وال سّيام أّن األئّمة  أّكدوا عىل زيارته، وأقواهلم يف 

ذلك كثرية.

لقد حتولت هذه الزيارة يف السنني األخرية والتي 
	00	م  سنة  العراق  يف  البعث  نظام  سقوط  تلت 
طيلة  احلسينية  الشعائر  عىل  غضبه  جام  صّب  الذي 
ابناء  فيها  يتحرك  مليونية  تظاهرة  إىل  حكمه،  فرتة 
السنة  من   ، املجتمع  ــح  رشائ خمتلف  من  الــعــراق 
وايزديني،  ومسيحيني،  وأكراد،  وتركامن،  والشيعة، 
من مجيع النواحي والقرى واملدن الصغرية والكبرية، 
ويشكلون شبكة برشية- ال مثيل هلا يف العامل- أخذت 

باالنتشار والتوسع، من ثالثة ماليني إىل أن جتاوزت 
العرشة ماليني يف السنني األخرية)	(. 

ان من ابرز خصائص زيارة اربعينية االمام احلسني 
 ماييل:

 يف سبيل . 	 إستذكار تضحيات اإلمام احلسني 
اهلل تعاىل واعالء كلمته 

تربية النفس عىل معاين االخالص والعفو واحللم . 	
واحرتام اداب الطريق 

نرش القيم واملبادئ اإلسالمية واإلنسانية النبيلة . 	
املجتمع . 	 ابناء  مع  املكثف  االجتامعي  التواصل 

عىل اختالف مذاهبه ومستوياته.
عملية انكار الذات وتقديم كل ما يمكن لتوفري . 	

اخلدمة للزائرين. 
ثالثًا: مفهوم البيئة

او  واقــام  نزل  بمعنى  بوأ  من  تشتق  لغويا  البيئة 
سورة  يف  تعاىل  قوله  ذلك  ومن  منزال  اختذ  اي  تبوأ 
خلفاء  جعلكم  اذ  ﴿واذكـــروا   		 االيــة  ــراف  االع
من بعد عاد وبوأكم يف االرض تتخذون من سهوهلا 
وال  الل  االء  فاذكروا  بيوتًا  اجلبال  وتنحتون  قصورا 
سورة  يف  تعاىل  وقوله  مفسدين﴾  االرض  يف  تعثوا 
احلج االية 		 ﴿واذ بوأنا البراهيم مكان البيت أن ال 
تشك يب شيئًا وطهر بيتي للطائفني والقائمني والركع 
هلا  اللغوي  االشتقاق  حيث  من  فالبيئة  السجود﴾ 
فيه  والذي  االنسان  فيه  يعيش  الذي  باملكان  عالقة 

مستقره ومقامه)0	(.

الظروف  او  االطار  فهي  عام  كمفهوم  البيئة  اما 
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ونموها  احلية  الكائنات  حياة  يف  تؤثر  التي  املحيطة 
املقومات االساسية حلياهتا، ويأيت  وحتصل منها عىل 
االنسان يف مقدمة هذه الكائنات، وهي تشمل ايضا 
وتنظمها  حتكمها  التي  باالنسان  االنسان  عالقة 
املوسسات االجتامعية والدين والعادات واالخالق 

والقيم.

االطر  تعدد  بسبب  البيئة  تعاريف  تعددت  ولقد 
فقد  وقضاياها  البيئة  اىل  خالهلا  مــن  ينظر  التي 
االنسان  فيه  يعيش  الذي  االطار  باهنا  البيئة  عرفت 
وكساء  غذاء  من  حياته  مقومات  عىل  منه  وحيصل 
من  اقرانه  مع  عالقاته  فيه  ويــامرس  ومــاوى  ودواء 
البيولوجية  العوامل  جمموعة  هي  او  البرش)		(،  بني 
املحيطة  واملناخية  والطبيعية واجلغرافية  والكيمياوية 
نشاط  حتدد  والتي  يقطنها  التي  واملساحة  باالنسان 
االنسان واجتاهاته وتؤثر يف سلوكه ونظام حياته)		( 
االطار  باهنا   				 عام  ستوكهومل  مؤتر  عرفها  كام 
العنارص  متكاملة  بصورة  جيمع  ــذي  ال اخلــارجــي 
حيث  والتارخيية،  واحلضارية  والبايلوجية  الطبيعية 
مكان  يف  ــرى  االخ الكائنات  مع  االنــســان  يعيش 
طبيعي متناسق التجانس وعدم التنافر وحيقق الصحة 
العضوية والنفسية)		( او باهنا باختصار االطار الذي 

يعيش فيه االنسان يؤثر فيه ويتاثر به.
رابعًا: مفهوم التلوث البيئي

او  للخلل  املنطقية  النتيجة  هو  البيئي  التلوث 
االساءة املتحققة من جراء النشاط البرشي وما يلحق 
التلوث ال  او  البيئة، ولكن هذا الرضر  من رضر يف 

ينحرص يف حدود اهلواء واملاء واليابسة، بل انه كفيل 
احلية  والكائنات  الناس  لدى  احلياة  متعة  باضعاف 

االخرى.

يعد التلوث من أشهر املشكالت البيئية و أبرزها 
و أخطرها. و يعرف عىل أنه كل تغري كمي أو كيفي 
يف مكونات البيئة احلية و غري احلية ال تقدر األنظمة 

البيئية عىل إستيعابه دون أن خيتل توازهنا)		(.

كام يعرف عىل انه "التغريات غري املرغوب هبا فيام 
حييط باالنسان كليا او جزئيا بسبب نشاطه من خالل 
حدوث تأثريات مبارشة او غري مبارشة عىل املكونات 
يؤثر  مما  للبيئة  البيولوجية  او  الكيميائية  او  الطبيعية 

عىل االنسان وعىل نوعية احلياة التي يعيشها)		(.

ينقسم التلوث البيئي باالستناد اىل نوع االثر الذي 
يرتكه عىل البيئة اىل قسمني)		(.

افساد . 	 يف  املتمثل  التلوث  وهو  املادي  التلوث 
لالنسان،  رضر  مصدر  وجعلها  البيئة  عنارص 
اثرا  يرتك  اي  ملموسا  يكون  بانه  يتصف  وهو 
ماديا يف الوسط او املحيط الذي ينترش فيه وهو 
التلوث  اهلوائي،  التلوث  هي  انواع  عدة  عىل 

املائي، التلوث االريض، التلوث الغذائي.
باالفكار . 	 املتعلق  التلوث  وهو  املعنوي  التلوث 

اثرا  اليرتك  والذي  واالحاسيس  واملعتقدات 
اذ  معنوي  اثٌر  وانام  فيه  ينترش  الذي  املحيط  يف 
والنفسية  املعنوية  الناحية  اثارا سلبية عىل  خيلف 
الناحية  عىل  تؤثر  ان  شاهنا  من  والتي  لالنسان 
املادية واجلسدية للفرد. والتلوث املعنوي له عدة 
انواع هي التلوث البرصي، التلوث االخالقي، 
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التلوث السمعي، التلوث الضوئي.
خام�شًا: الوعي البيئي

املعرفة،  و  اإلدراك  عىل  ليدل  نشأ  مفهوم  الوعي 
عىل  االجتامعية  للتنمية  مقياسا  فأصبح  اليوم  أما 
شمويل  معنى  ذو  مفهوم  وهــو  األصــعــدة.  خمتلف 
لكنه قابل للتجزئة يف إطار االختصاصات، و يعرف 
بالصفة التي تلحق به. وبذلك بات موضوعا جذابا 
القانون  مثل،  العلمية  االختصاصات  من  للعديد 
االجتامع... وعلم  النفس  وعلم  السياسية  والعلوم 
حمل  أصبح  و  فروعه،  إحدى  البيئي  والوعي  الخ. 
اهتامم الباحثني و إن اختلفت طرائق تناوهلم له، فهو 

أسلوب ناجع يف محاية البيئة و العناية هبا)		(.

نجم  وما  بالتنمية  البيئي  الوعي  ظهور  ارتبط 
عنها من أرضار عىل البيئة و اإلنسان معا، لذا يمكن 
التنمية  البيئي يعد نتيجة ملا حققته  القول بأن الوعي 
ترتب عنها من سلبيات. وضعت  إجيابيات وما  من 
اإلنسان أمام أزمة يتطلب منه التدخل الرسيع حللها 
و إجياد خمارج ملشكالهتا. ويعترب مؤتر األمم املتحدة 
مؤرش  أول   				 سنة  استكهومل  يف  عقد  الــذي 
صارت  بقضية  العامل  واهتامم  البيئي،  الوعي  لربوز 
األمم  برنامج  إنشاء  عليه  ترتب  قد  و  حياته.  تس 
الربنامج  هذا  استطاع  حيث   )UNEP( للبيئة  املتحدة 
لفت االنتباه، إىل ظواهر عىل جانب من اخلطورة مثل 
هتديدا  شكلت  التي  الظواهر  من  غريها  و  التصحر 

خطريا عىل املوارد الطبيعية املتاحة)		(.

من  انطالقا  اإلســـالم  يف  البيئي  الــوعــي  يفرس 

نشوء  ألسباب  تصوره  و  للبيئة،  اإلســالم  مفهوم 
هبا.  العناية  و  عليها  احلفاظ  آليات  و  البيئية  املشكلة 
فقد سخر لنا اهلل عز وجل البيئة، و أمرنا باالستفادة 
إرساف  دون  حاجتنا  قدر  عىل  املتاحة  مواردها  من 
وال تبذير ال استنزاف. بل خط لنا خطوطا واضحة 
بخصوص محاية البيئة و احلفاظ عليها، حتى أنه حدد 
حمكم  يف  تعاىل  بقوله  معها  التعامل  كيفية  أيضا  لنا 
﴿يابني   		 االية  االعـــــــــراف  سورة  يف  تنزيله 
و  زينتكم عند كل مسجد و كلوا ارشبوا  أدم خذوا 
نبينا  به  وىص  وما  املسفني﴾  يب  ال  إنه  تسفوا  ال 
مسلم  من  ))ما  الرشيف  حديثه  يف   حممد االكرم 
يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طريا أوإنسانا 
به صدقة(( و هي دعوة إلعامر  له  إال كان  أو هبيمة 
هذا  عند  يتوقف  مل  و  إفسادها،  عن  هني  و  االرض 
أن  نجد  وهبذا  ذلك.  مقابل  أجرا  له  وضع  بل  احلد 
عليها  واحلفاظ  بالبيئة  االهتامم  إىل  يدعو  اإلســالم 
انطالقا من نظرته الشاملة والعميقة هلا. فال ينظر إىل 
البيئة عىل أهنا مادية بحتة، بل عىل أهنا مادية و معنوية، 
عقيدة وعبادة دنيوية وأخروية. وهي مسخرة خلدمته 
تعاىل،  ربه  أمام  عنها  مسؤول  أمانة  وهي  ومنفعته، 
سيحاسب عىل سوء استخدامه هلا عىل قاعدة احلالل 

و احلرام)		(.

إن اإلسالم يف تصوره حلامية البيئة، قد راعى البعد 
املادي، من خالل املحافظة عىل موارد البيئة و راعى 
سلوكيات  كل  اعتباره  خالل  من  الروحي،  البعد 
احلفاظ عىل البيئة تدخل يف إطار العبادات وأن هذه 
البيئية  الرتبية  خالل  من  الفرد  يكتسبها  السلوكيات 
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اإلسالم  تعاليم  من  مستمدة  مبادئ  عىل  تقوم  التي 
السمحة.

ويقسم الوعي البيئي عىل نوعني مرتابطني مها)0	(.

الوعي الوقائي وهو الوعي الذي يمنع حدوث . 	
املشكلة 

املجتمع . 	 به  يواجه  الذي  وهو  العالجي  الوعي 
االستخدام  سوء  من  النامجة  البيئية  املشكالت 

لعنارص البيئة

�شاد�شًا: الدرا�شات ال�شابقة 

الدراسات  وطلبة  الباحثني  من  الكثري  تناول 
العليا موضوعي الشباب و الوعي البيئي يف بحوثهم 
ودراساهتم واختلفت اجلوانب التي درسوها، ويبني 
التي كان هلا  الدراسات  التايل عدد من هذه  اجلدول 

اثر عىل بحثنا هذا

اهداف ونتائج الدراسةالبلدالتصنيفاسم الباحثاسم الدراسةت

	
الوعي البيئي الواقع 

وسبل التطوير )دراسة 
ميدانية(

العراقبحثهناء جاسم السبعاوي

تناول البحث واقع الوعي البيئي 
عند افراد المجتمع الموصلي من 
خالل دراسة ميدانية شملت 00	 
مواطن من سكنة مدينة الموصل 
وتوصلت الباحثة الى قلة الوعي 

البيئي من خالل السلوكيات 
الخاطئة وتفشي ظاهرة الالمباالة 

في التعامل مع البيئة المحيطة
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الوعي البيئي في 
المناهج التعليمية 

ودوره في التخطيط 
المستدام للبيئة

عمار عبد الكريم 
العراقبحثخيطان

هدف البحث التعرف على 
مضامين الوعي البيئي في 

المناهج التعليمية في المراحل 
الدراسية النظامية )رياض االطفال 

واالبتدائية والثانوية( من خالل 
دراسة ميدانية شملت 00	 معلم 

ومدرس في محافظة بغداد. 
وتوصل البحث الى وجود ضعف 

في المناهج التعليمية في مواد 
العلوم والجغرافية واالقتصاد 
واالحياء للمراحل الدراسية 

المختلفة في تنمية الوعي البيئي 
وان هناك ضرورة لمعرفة وسائل 
معالجة المشاكل البيئية وامكانية 

تفاديها من خالل زيادة الوعي 
البيئي لدى طلبة المدارس من 

خالل المناهج التعليمية

	

الوعي البيئي لدى 
الشباب في المجتمعات 
الريفية دراسة في مدينة 

سيرا تاراهومارا –
المكسيك

مجموعة باحثين 
في جامعة تشيهاهوا 

المستقلة 
المكسيكبحث

هدف البحث لمعرفة درجة 
الوعي البيئي لدى طلبة المدارس 

من السكان االصليين من الفئة 
العمرية 		-		 في احدى مدن 

شمال المكسيك من خالل دراسة 
استطالعية وقد توصلت الدراسة 
الى امتالك هوالء الشباب درجة 

عالية من الشعور بالمسؤولية تجاه 
البيئة نتيجة لتجاربهم الحياتية 

وهناك وعي للمشاكل البيئية مثل 
زيادة كمية النفايات وازالة الغابات 
والجفاف وان االناث اكثر اهتماما 

بالواقع البيئي والمشاركة في 
حمالت التنظيف البلدية وان هناك 

استعداد لدى الجميع للمشاركة 
في انشطة الحفاظ على البيئة
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دور الحمالت 
االعالنية في نشر 
الوعي البيئي لدى 
الطالب الجامعي

رسالة هاللي بن ضيف كنزة
الجزائرماجستير

هدفت الدراسة الى معرفة درجة 
اقبال الشباب الجامعي على 

الحمالت االعالمية البيئية ودور 
هذه الحمالت في رفع درجة 

الوعي البيئي لدى طلبة الجامعة 
باعتبارها احدى وسائل نشر 

الوعي البيئي في المجتمع من 
خالل دراسة ميدانية شملت 

عينة من طلبة جامعة العربي بن 
مهيدي. وتوصلت الدراسة الى 
ان الحمالت االعالنية يمكن ان 
تنمي الوعي البيئي اذا احتوت 

على معلومات تساهم في تغيير 
السلوكيات الخاطئة المؤثرة على 

البيئة

	
دور مؤسسة التعليم 

الثانوي في نشر الوعي 
البيئي – دراسة ميدانية 

رسالة نوار بورزق
الجزائرماجستير

هدفت الدراسة الى معرفة مدى 
ادراك موسسة التعليم الثانوي 

دورها الحيوي في المحافظة على 
البيئة باعتبارها مصدر للمعرفة 

ومكان لتعديل السلوك وتقويمه 
وتنمية الوعي البيئي

وتوصلت الباحثة من خالل 
الدراسة الميدانية في احدى 

مدارس الجزائر شملت 			 
طالب في مختلف المراحل 

الدراسية ان الموسسة التعليمية 
تنشر المعارف البيئية لكن التهتم 
كثيرا بمتابعة السلوكيات وتكوين 
االتجاهات البيئية لدى التالميذ 
وهو يعد قصورًا في نشر الوعي 

البيئي 
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مستوى الوعي البيئي 
لدى طلبة جامعة 

مؤتة في ضوء بعض 
المتغيرات

رسالة نادية محمد صقار
السعوديةماجستير

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء 
مستوى الوعي البيئي لدى طلبة 

جامعة مؤتة من خالل دراسة 
ميدانية شملت 			 طالب وطالبة 
من اجل التعرف على أثر الجنس، 

والتخصص في الكلية، ومكان 
السكن على مستوى الوعي البيئي 

لدى الطلبة .

وقد توصلت الباحثة الى زيادة 
مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة 
من االناث مقارنة بالذكور وان 

طلبة التخصصات العلمية هم اكثر 
وعيا بمشاكل البيئة وان سكان 
المدينة هم اعلى مستوى في 

الوعي البيئي من سكان الريف 

	

دراسة الوعي البيئي 
واألخالق البيئية بين 

طالب المدارس 
الثانوية والكليات في 

مومباي الكبرى

رسالة سوماثي بلجندران
الهندماجستير

الهدف من الدراسة هو فهم الوعي 
بالبيئة ومستوى األخالقيات البيئية 

بين طالب المدارس الثانوية 
والكليات في والية ماهاراشترا 
الهندية من خالل استبيان شمل 
			 طالبا توزعوا بين مدارس 
ثانوية وكليات من خالل دراسة 

عدة متغيرات هي الجنس 
والمستوى الدراسي ودرجة 

االنضباط وتوصلت الدراسة الى 
وجود اختالف في درجة الوعي 

البيئي تبعا الختالف الجنس 
ودرجة التعليم ونوعه
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المبحث الثاني

اهمية الوعي البيئي وو�شائل تكوينه
اولً: اهمية الوعي البيئي

إنَّ أهم األسباب يف استمرار مظاهر الفهم البيئي 
أمهية  يعطي  ال  املحيل  املجتمع  أن  هو  السليم،  غري 
الالمباالة  صفة  غلبة  اىل  باالضافة  بالبيئة،  للعناية 
أفعاهلم وسلوكياهتم، وانتشار  املجتمع يف  افراد  عند 
أمهية  ازدادت  لذلك  السلبية.  والتقاليد  العادات 
تدهورها  و  البيئة  األزمــات  بازدياد  البيئي  الوعي 
املتواصل عامليا و إقليميا و حمليا حيث تاخذ االزمات 

البيئية عدة اشكال منها)		(:

االنسان . 	 بني  اجلدلية  العالقة  فهم  يف  األزمة 
العالقة تسري يف اجتاه  والطبيعة: فيعتقد أن تلك 
واحد، من اإلنسان للبيئة. ويغفل االنسان عن ان 
البيئة هلا ردود فعل. فعندما يلوث االنسان بيئته 
باألمراض،  البيئة  عليه  فسرتد  بالقاممة،  املحيطة 
الطاقة  استخدام  يف  اإلنسان  يفرط  وعندما 

ومواردها، فاهنا سرتد عليه بالنضوب)		(.
لألجيال . 	 االستدامة  معنى  فهم  يف  االزمة 

املستقبلية، فيعتقد اإلنسان العادي أن أي هتديد 
تتد  التأثريات  إن  بل  فقط،  هو  هيدده  انام  للبيئة 
االزمات  آثار  تُعد  مل  إذ  متعددة،  أجيال  عرب 
البيئية بحاجة لقرون كي تظهر، بل يكفيها بضع 

سنوات.
فاالنسان . 	 للبيئة،  املكاين  البعد  فهم  يف  األزمة 

اىل  وينظر  الشخيص،  حضوره  يف  املكان  يفهم 
االنساين،  نشاطه  ألداء  وسيلة  بوصفه  املكان 

وتظل نظرته قارصة عىل حدوده االكثر مبارشة، 
يلوث  قد  ولكنه  منزله،  يلوث  ال  قد  فاالنسان 

شارعه ويلوث احلي السكني الذي يقيم به.
مع . 	 اإلنسان  فتعامل  والرشاهة،  اإلفراط  أزمة 

البيئة يسيطر عليه مفهوم اإلفراط يف املقام األول، 
خاصة مع تزايد النمط االستهالكي الذي واكب 
فضيلة  توجد  وال  الرأساملية.  األنظمة  ظهور 
أعظم حيتاجها اإلنسان وحتتاجها البيئة مثل احلد 
من اإلفراط. إذ مل حيدد االستهالك نمط اإلنتاج، 
بل حدث العكس وأصبح نمط اإلنتاج هو الذي 

حيدد طبيعة االستهالك
ُيستغالن . 	 والبيئة  فاإلنسان  والبيئة،  التنمية  أزمة 

األرباح  لتحقيق  الالحمدودة  التنمية  خلدمة 
عىل  وذلك  املايل.  بالفائض  البنوك  وتكديس 
حيث  األمور،  عليه  تكون  أن  جيب  ما  عكس 
بقاء  التنمية خدمة  يفرتض أن يكون اهلدف من 

اإلنسانية وضامن سالمتها. 
املحلية . 	 بيئتنا  ففي  البيئي،  الوعي  اغرتاب  أزمة 

الشوارع،  قذارة  يف  املتمثل  القبح  من  الكثري 
واملرض،...  والفقر،  واالزدحام،  والضوضاء 
اىل  يسعى  االنسان  نرى  نفسه  الوقت  ويف  الخ، 
بني  البيئي  الوعي  فيغرتب  الرفاه  ُسبل  تطوير 
التطور من جانب، والوعي املتأزم يف بيئة قبيحة 

من جانب اخر.

ونتيجة لذلك أصبح الوعي البيئي بأبعاده املختلفة 
املكونة له أهم إسرتاتيجية بل أفضل أداة حلامية البيئة.
ويمكن بيان امهية الوعي البيئي من النقاط االتية)		(:
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يف . 	 األفراد  عليها  اعتاد  التي  املفاهيم  هتذيب 
عىل  ال  للبيئة  نظرهتم  تكون  بحيث  جمتمعنا. 
أساس اخلوف من العقاب و إنام االنصياع الذايت 
عن  يرتتب  ملا  هبا.  واالهتامم  عليها  للمحافظة 
وعىل  أوال  حياهتم  عىل  خماطر  من  البيئة  تدمري 

املجتمع عامة ثانيا.
عالجها . 	 وكيفية  مشاكلها،  وأسباب  البيئة  فهم 

ومحايتها، والتدابري الوقائية املطلوبة. 
والقدرة . 	 املواطن،  لدى  البيئي  احلس  تكوين 

الفرد  لدى  ينمي  مما  البيئي  اخلطر  استشعار  عىل 
املسؤولية األخالقية نحو البيئة ومواردها 

عىل . 	 احلفاظ  نحو  املرغوبة  االجتاهات  تكوين 
البيئة وحسن إدارهتا، وكذلك تصحيح املفاهيم 

اخلاطئة التي يعتنقها البعض فيام يتصل هبا.
دمج أفراد املجتمع يف املسامهة يف مشاريع محاية . 	

البيئة.
احلد من اخلسائر االقتصادية واالجتامعية املرتتبة . 	

عن التدهور البيئي.
حتقيق التنمية املستدامة.. 	

ثانيًا: و�شائل تكوين الوعي البيئي

تتشكل لدهيم حصيلة معرفية  الذين  يعد االفراد 
مناسبة حول البيئة ومشاكلها، وتنمو لدهيم اجتاهات 
البيئي  الوعي  من  عاٍل  مستوى  ذوي  نحوها  إجيابية 
البيئة،  محاية  عىل  ــاد  اجل للعمل  بحامس  يدفعهم 
بطرق  تفاقمها  ومنع  مشكالهتا،  حل  يف  واالسهام 
اكثر مسؤولية . وقد اختلف املهتمون بدراسة الوعي 
الوعي  ان  يرى  من  فمنهم  تكوينه  وسائل  يف  البيئي 

البيئي ينشأ من خالل)		(:

املثايل للتطبيق أ.  د املنزل املكان  ُيعَّ االرسة: حيث 
العميل للمفاهيم البيئية 

دورا ب.  تلعب  واالتصال:وهي  االعالم  وسائل 
حتليل  حول  واالراء  االفكار  توضيح  يف  كبريا 
ونتائجها  اسباهبا  حيث  من  البيئية  الظواهر 

واهدافها 
املدرسة: ويايت دورها مكمال لالرسة ووسائل ج. 

وما  االرسة  ماتعلمه  كل  ان  حيث  االتصال 
توصله وسائل االعالم واالتصال هلم يتم غرسه 
باستخدام  وتربويا  اكاديميا  الطلبة  نفوس  يف 

وسائل االيضاح لتثبيت الوعي البيئي.

وهناك من يرى إن الوعي البيئي يف اصله يتكون 
من ثالث حلقات منفصلة ومتداخلة يف آن واحد هي 
الرتبية البيئية والتعليم البيئي واإلعالم البيئي، بحيث 
تشكل مع بعضها البعض اسرتاتيجية متكاملة اهلدف 
منها الرقي بالسلوك اإلنساين يف التعامل مع املنظومة 
البيئية ومحايتها وضامن إنتشار أساليب وطرق الرشاد 

البيئي)		(.

تكوين  عملية  اهنا  عىل  البيئية  الرتبية  وتعرف 
االزمة  واملدركات  واملسارات  واإلجتاهات  القيم 
اإلنسان  تربط  التي  املعقدة  العالقات  وتقدير  لفهم 
املتصلة  املناسبة  القرارات  والختاذ  بالبيئة  وحضارته 
عىل  والعمل  القائمة  املشكالت  وحل  البيئة  بنوعية 
اىل  هتدف  وهي  جديدة.  بيئية  مشكالت  ظهور  منع 
عىل  والتدريب  البيئية  للمشكالت  االنسان  معايشة 
القيم  الفرد  واكتساب  سلميا  ــا  ادارهت يف  املشاركة 
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وحتسينها  البيئة  محاية  نحو  االجيابية  واالجتــاهــات 
واالجتامعية  الطبيعية  للبيئية  واع  جيل  اعداد  هبدف 

والنفسية )		(.

هيدف  الذي  النظام  ذلك  فهو  البيئي  التعليم  اما 
إىل تطوير القدرات واملهارات البيئية لالفراد املهتمني 
عىل  حيصلون  خالله  من  والذي  وقضاياها،  بالبيئة 
الصحيحة  والتوجيهات  البيئية  العلمية  املعرفة 
أو  للعمل بشكل فردي  الالزمة  املهارات  واكتساب 
مجاعي يف حل املشكالت البيئية القائمة والعمل أيضا 
قدر اإلمكان للحيلولة دون حدوث مشكالت بيئية 

جديدة)		(.

واالعالم البيئي هو ذلك اإلعالم الذي يسعى إىل 
حتقيق محاية البيئة من خالل خطة إعالمية موضوعة 
وسائل  كافة  يف  تستخدم  سليمة  علمية  أسس  عىل 
أو عدة  الناس  من  بعينها  اإلعالم وختاطب جمموعة 
جمموعات مستهدفة، ويتم إنشاء هذه اخلطة وبعدها 
لألهداف  حتقيقها  ومدى  الوسائل  هذه  أداء  تقييم 
البيئية هلذه اخلطة اإلعالمية)		(. كام يمكن ان يتحقق 

الوعي البيئي من خالل)		(:

لالنسان . 	 االيامين  اجلانب  تنمية  عىل  الرتكيز 
مع  االنسان  تعامل  رضورة  خالل  من  وذلك 
البيئة من منطلق ايامين خالص يريب االنسان عىل 
امهية احرتام البيئة وحسن التعامل مع مكوناهتا 

واحلرص عىل عدم تدمري مواردها. 
النفوس . 	 يف  للبيئة  الصادق  باالنتامء  الشعور 

بني  االجيابية  العالقة  عمق  ادراك  عىل  واحلث 

ومكونات  كائنات  من  فيها  بام  والبيئة  االنسان 
واجلامعي  الفردي  الدافع  بتوفري  كفيل  وهو 
البيئة  احلفاظ عىل  ما من شأنه  للتعرف عىل كل 

وعدم تعريضها الي خطر هيددها.
البيئية . 	 واملعلومات  احلقائق  بتوفري  العناية 

وايصاهلا  نرشها  عىل  والعمل  الصحيحة 
والتعليمية  الرتبوية  والوسائل  الطرق  بمختلف 
املجتمع  افراد  جلميع  واالرشادية  واالعالمية 
وفئاته حتى تكون بمتناول اجلميع بشكل مبسط 

وبصورة سهلة ميرسة 

البيئي هو عملية  الوعي  تكوين  ان  الباحثة  وجتد 
واملوسسات  االرسة  فيها  تشرتك  ومتكاملة  مرتابطة 
املحيط  واملجتمع  والــدولــة  والتعليمية  الرتبوية 
واملسؤولية  واالعــراف  واالخالق  الدين  اىل  تستند 
ارسته  من  البيت  يف  الطفل  يتعلمه  فام  االجتامعية، 
من سلوكيات احلفاظ عىل النظافة واملال العام وعدم 
التبذير جيب ان تعززه املدرسة او اجلامعة من خالل 
خالل  من  الدولة  عليه  وتشدد  الدراسية  مناهجها 
افــراده  بكل  املجتمع  ويتبناه  وترشيعاهتا  قوانينها 
واي هتاون من هذه االطراف يضعف الوعي البيئي 

ويؤدي اىل االرضار بالبيئة وبمكوناهتا املختلفة.
في  الح�شينية  والمواكب  المنابر  دور  ثالثاً: 

تكوين الوعي البيئي 

يوم  يف  السالم  عليه  احلسني  ــام  االم ــداء  ن كــان 
أّمة  يف  ــالح  اإلص لطلب  خرجت  ــام  ))اّن عــاشــوراء 
جدي(( املقصود به هو إصالح النفس واملجتمع، 
يف الفكر والعقيدة والسلوك واألخالق، إصالح كلِّ 
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 ما هو فاسد، وال يكون ذلك إال بتطبيق هنج النبي
وحتكيم    املؤمنني  امري  وســرية  املقّدس،  ودينه 
فاإلصالح  احلياة.  مفاصل  مجيع  يف  والّدين  الرشع 
هبذا املعنى جيب أن يكون هدفًا لكّل من ينتسب إىل 

احلسني  ويريد السري عىل هنجه املبارك.

سالح  وأمىض  وسيلة  أقوى  البيان  ُحسن  وُيعد 
للتأثري يف النفوس، وإقناع اجلمهور وتثقيف املجتمع 
وتوعيته ورفع مستواهم الفكرّي والثقايّف، ومن هنا 
كان األنبياء واملرسلون  يستخدمون سالح البيان 
عّز وجّل،  اهلل  إىل  والدعوة  التبليغ  فّعالة يف  كوسيلة 
إل  النحل ﴿ادع  االية 			 من سورة  تعاىل يف  قال 
سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم بالتي 
سبيله  عن  ضل  بمن  أعلم  هو  ربك  إن  أحسن  هي 
ملوسى  وجــل  عز  وقوله  باملهتدين﴾،  أعلم  وهــو 
ُه َطَغى َفُقواَل َلُه َقْواًل  وهارون ﴿اْذَهَبا إَِل فِْرَعْوَن إِنَّ
ُر َأْو َيَْشى﴾ سورة طه االيات 		-		 ُه َيَتَذكَّ لَّيِّنًا لََّعلَّ

اهم   من  هو  احلسيني  املنرب  أن  فيه  الشك  ومما 
الوسائل لنرش الوعي وتنمية الفكر ملا له من طاقات 
الفئات  وبشتى  كلها  اجلامهري  هلا  تتداعى  خاصة 
واألصناف.ومن أبرز غايات املنرب احلسيني اإلصالح 
االجتامعي والتصدي لكل ما يعيب املجتمع ويشينه 
الدور  هذا  بتأدية  العصور  مر  عىل  املنرب  نجح  وقد 

حتى صار هذا الدور احد أركانه وأسسه.

صياغة  عىل  احلسيني  للمنرب  الفائقة  القدرة  ان 
املواهب  صقل  عىل  واملساعدة  الوعي  ونرش  الثقافة 

القيم  عظمة  اىل  تعود  لالنسان،  الذاتية  والقدرات 
.واملبادئ التي ضحى من أجلها االمام احلسني

زيارة  سامت  احدى  وهي  احلسينية  املواكب  اما 
البوهييني  زمن  اىل  وجودها  يعود  والتي  االربعني 
أمحد  الدولة  معز  أمر  			هجرية  سنة  يف  أنه  حيث 
بإغالق مجيع  املحرم  من  األوائل  العرش  بويه يف  ابن 
يلبس  وأن  والــرشاء،  البيع  وإبطال  بغداد،  أســواق 
وأن  الــعــزاء  مراسم  يقيموا  وأن  الــســواد،  الناس 
الطمني  والنساء  الرجال  خيرج  وأن  النياحة  يظهروا 
الصدور والوجوه وكان معز الدولة البوهيي يرتدي 
رداء احلداد واحلزن، ويتقدم عسكره املشرتك يف هذه 
يف  رسمية  عطلة  عاشوراء  يوم  جعل  وقد  املواكب، 

الدوائر احلكومية)0	(.

ويف الوقت احلارض مل يعد دور املواكب احلسينية 
يقترصعىل تقديم وجبات الطعام او املبيت او عالج 
الزائرين وغريها من اخلدمات اجلليلة، لكن امتد اىل 
التي خرج  الوعي والثقافة احلسينية واألهداف  نرش 
تاسيس  خالل  من  وذلك  احلسني  اإلمام  أجلها  من 
مواكب الوعي احلسيني والتي تقدم الربامج الثقافية 
الرشيفة  ــوزة  احل فضالء  يقيمها  التي  والتوعوية 
االمام  الرسايل عىل طول خط مسري زوار  والشباب 
كربالء  اىل  وصــوال  الــعــراق  أقــايص  مــن  احلسني 
الدارة   املركزية  اهليئة  تشكيل  تم  حيث  املقدسة. 
 				 عام  احلسيني  ــالح  واالص الوعي  مواكب 
الشيخ  الديني  املرجع  سامحة  دعا  ان  بعد  هجرية  
واالصالح  للوعي  مواكب  اجياد  اىل  اليعقويب  حممد 
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لزوار  والثقافية  واملعرفية  الفكرية  اخلدمات  تقدم 
.)		(اربعينية االمام احلسني

صالة  إقامة  بني  املواكب  هذه  نشاطات  وتتنوع 
اجلامعة واجابة االستفتاءات وحل الشبهات واملشاكل 
االجتامعية واقامة معارض الكتب ومعرض الكلمة 
القضية  حول  الرشيدة  املرجعية  كلامت  واملتضمن 
السلوكيات  وتصحيح  العامة  ــور  واألم احلسينية 
والقضايا السياسية واالجتامعية واالخالقية وغريها، 
مستوى  رفع  هو  املواكب  هذه  اهــداف  ابــرز  ويعد 
بصورة  الفضالء  تواجد  خالل  من  للزائرين  الوعي 
لغة  التنموية  التوعوية  النرشات  واستخدام  فَعالة 
فريضة  وتفعيل  اهلادفة  الفيديوية  واملقاطع  وطريقة 
االمر باملعروف والنهي عن املنكر لدفع ورفع بعض 

املظاهر املخالفة للذوق والرشيعة.

المبحث الثالث

الجان��������������������������������ب التطبيق������������������������������ي

من  اللغوية  الناحية  من  املظاهر  مصطلح  يشتق 

الفعل ظهر واجلمع مظاهر وامَلْظَهُر هو الصورة التي 

يبدو عليها اليشُء، اوالشكل اخلارجّي)		(، ويراد به 

مكان الظهور من االنسان او غريه ومظهر اليش اي 

خارجه او ما بدا منه)		(.

وهبدف الوقوف عىل اهم سلوكيات زوار ايب عبد 

اهلل احلسني واصحاب املواكب خالل زيارة االربعني 

البيئة  عىل  املحافظة  بامهية  الوعي  درجة  تبني  والتي 

املحيطة من خالل التعرف عىل بعض مظاهر الوعي 

البيئي لدهيم من خالل استامرة استبيان، وهي احدى 

كبري  بشكل  تستخدم  التي  العلمي  البحث  أدوات 

واالجتامعية  اإلنسانية  والــدراســات  البحوث  يف 

عىل  احلصول  إىل  أسايس  بشكل  وهتدف  واإلدارية، 

واجتاهاهتم،  الناس،  بأحوال  تتعلق  التي  املعلومات 

وضع  خالل  من  عادًة  االستبيان  وجيرى  وميوهلم، 

مرتابطة  بطريقة  الباحث  قبل  من  األسئلة  من  عدد 

البحث،  إقامة  يسعى من خالهلا الوصول إىل هدف 

اإلجابة  سهولة  أمهها  من  كثرية،  مزايا  ولالستبيان 

عن أسئلته وسهولة حتليله إحصائيا، إضافة إىل تقبل 

ضم  معه.  التعامل  وسهولة  له  )املبحوثني(  الناس 

االساس  بالدرجة  ركزت  سؤال   )	0( االستبيان 

عىل موضوع النظافة والتعامل مع النفايات وترشيد 

التي  املواضيع  اهم  وهي  التبذير  وعدم  االستهالك 

تشكل رضرا مبارشا عىل البيئة املحيطة.
اوًل: فر�شية البحث 

))يؤثر  االتية  الفرضية  اساس  عىل  البحث  يقوم 

ــارة  زي ــالل  خ الشباب  ســلــوك  يف  البيئي  الــوعــي 

االربعني((.
ثانيًا: مجتمع الدرا�شة وعينته

اهلل  عبد  ايب  زوار  كــل  ــة  ــدراس ال جمتمع  يمثل 

االعامر  كافة  من  كلهم  كربالء  اىل  السائرين  احلسني 

احلسينية،  املواكب  اصحاب  وكذلك  واجلنسيات 
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عنارص  اختيار  يف  القصدية  العينة  اعتامد  تم  وقد 

ظروف  بسبب  وذلك  االستبيان  استامرة  مللئ  العينة 

حظر التجوال نتيجة تداعيات وباء كارونا، حيث تم 

اختيار)0	( شاب و شابة يف عدد من مناطق حمافظة 

او عرب  اليهم شخصيا  الوصول  تم  الذين  من  بغداد 

الباحثة  تعلم  والذين  االجتامعي  التواصل  وسائل 

بمشاركتهم يف الزيارة للعام اهلجري 0			.

ثالثًا: تبويب بيانات ال�شتبيان

توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية والنوع. 	

العمر

النوع
المجموع20-1525-2130-26

						ذكور
			---اناث

0			0		المجموع
توزيع عينة الدراسة حسب احلالة االجتامعية والنوع. 	

             الحالة االجتماعية

النوع
المجموعمطلقارملمتزو	اعزب

		-------				ذكور
	--------	---اناث

0	--------				المجموع
توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي والنوع. 	

          المستوى التعليمي

النوع
المجموعكليةمعهداعداديةمتوسطةابتدائية

									ذكور
						اناث

0				0				المجموع
توزيع عينة الدراسة حسب نوع املشاركة والنوع. 	

         نوع المشاركة

النوع
المجموععمل في موكبزائر

				0	ذكور
	---	اناث

0					المجموع
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توزيع عينة الدراسة حسب املرافقني والنوع. 	
              نوع المشاركة

النوع
المجموعمع االصدقاءمع العائلةبمفرده

						ذكور
	---	---اناث

0			0		المجموع
اجابات عينة الدراسة حول اسئلة االستبيان . 	

النسبةال اهتمالنسبةاحياناالنسبةدائماالسؤالت

	%		%			 %		تحرص على نظافة طريق الزائرين 	
		%		0	%				%		تشارك في حمالت نظافة طريق الزائرين	
		%				%			%	تشارك في حمالت تشجير طريق الزائرين 	

تحرص على السير في الطريق المخصصة لسير 	
	%			%			%		الزائرين 

صفرصفر0	%	0	%		تبحث عن اماكن لرمي النفايات 	

تحرص على شرب اخر قطرة في قنينة الماء قبل 	
	%	0	%			%		رميها 

		%				%				%	تسقي النباتات بما تبقى في قنينة الماء قبل رميها 	

تهتم بمالبسك وهندامك الخارجي والنظافة 	
	%		%			%		الشخصية 

		%				%			%	تتزاحم في الحصول على الطعام 	
		%				%			%	تفضل تناول الطعام وانت تسير0	
		%		0	%				%		تحتفظ بالطعام الفائض عن الحاجة 		

تفضل تناول انواع معينة من الطعام خالل سيرك الى 		
0	%		0	%		0	%0	كربالء

0	%				%				%	تتزاحم على اماكن الوضوء والمرافق الصحية 		
صفرصفر	%			 %		عند الوضوء تهتم بغلق مصادر المياه 		
	%	0	%			%		ترمي بقايا الطعام في االماكن المخصصة 		
		%				%	0	%0	تحمل معك كيس لجمع باقي الطعام والفضالت 		

تشارك في النقاشات المحتدمة خالل مسيرتك الى 		
		%		0	%0			%	كربالء 

تحاول اصالح البين لالطراف المتخالفة خالل 		
		%				%		0	%0	المسير 

تثير انتباهك مصابيح االنارة المضاءة خالل ساعات 		
	%			%			%		النهار

	%	0	%			%		تشعر ان نظافة كربالء المقدسة مسؤوليتك 0	
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رابعاً: تف�شير نتائج ال�شتبيان

الدراسة  عينة  اجابات  عىل  االطــالع  خالل  من 
عىل اسئلة االستبيان ونسبة االجابة وفق االختيارات 

املتاحة نجد ماييل:

االكرب . 	 العدد   )	0-		( العمرية  الفئة  مثلت 
نسبة  شكلت  حيث  االستبيان  يف  املشاركني  من 
تبعا  العمرية  الفئات  هذه  حتديد  تم  وقد   .%	0
املواثيق  بينته  ما  وحسب  العلمية  للمقتضيات 

الدولية.
التعليمي . 	 املستوى  يف  اختالف  هناك  كان 

غري  من  هم  االكرب  النسبة  وكانت  للمشاركني 
كلية(  او  )معهد  االولية  الشهادة  احلاصلني عىل 

حيث بلغت نسبتهم 		%.
النظافة . 	 موضوع  مع  املشاركني  تعامل  كان 

البيئي  الوعي  من  ينبع  النفايات  من  والتخلص 
واملنرب  االساس  بالدرجة  البيت  يسهم  الذي 
احلسيني يف تعزيزه خاصة وان معظم املشاركني 

هم من ذوي التعليم االبتدائي.
االربعني . 	 زيارة  يف  يشارك  العينة  عنارص  اغلب 

 %		 نسبة  شكلوا  حيث  االصدقاء  برفقة 
مشاركة  اىل  ميلهم  يف  الشباب  فئة  مايميز  وهذا 
اىل  امليل  من  اكثر  نشاطاهتم  كافة  يف  اصدقائهم 
االناث  مجيع  ان  حني  يف  العائلة.  مع  املشاركة 
يؤكد  وهذا  عوائلهم  بصحبة  كانوا  املشاركني 

التزامهن الديني واالجتامعي.
نظافة . 	 عىل  املحافظة  يف  واضح  حرص  هناك 

الزائرين حيث شكلت نسبة االجابة عىل  طريق 
ما  وهذا   %		 االول  السؤال  يف  )دائام(  اختيار 

اكده اجابة املبحوثني عن السؤال اخلامس الذي 
حيث  النفايات(  لرمي  اماكن  عن  )تبحث  كان 

اختار دائام )		( شخص وبنسبة 0	%.
طريق . 	 نظافة  محالت  يف  املبحوثني  مشاركة  قلة 

اختيار  هو  اهتم(  )ال  خيار  كان  حيث  الزائرين 
تليها   %		 وبنسبة  الدراسة  عينة  من   		
اىل  يرجع  قد  وبنسبة 		 % وهذا  دائام  املشاركة 
ان احلمالت قد تقوم هبا جهات معينة وبصورة 
منظمة قد التوفر فرصة ملشاركة االفراد يف هذه 
املشاركة يف هذه  الزائر  او عدم رغبة  احلمالت، 

احلمالت لعدم القناعة بامهيتها.
تشجري . 	 محالت  يف  باملشاركة  املبحوثون  هيتم  مل 

هو  اهتم(  )ال  خيار  كان  حيث  الزائرين  طريق 
بذلك  يرتبط   ،%		 ونسبة  شخص   		 اجابة 
)تسقي  عىل  نص  والذي  السابع  السؤال  اجابة 
النباتات بام تبقى يف قنينة املاء قبل رميها( حيث 
مل هيتم املبحوثون هبذا املوضوع وكان عدد الذين 
اختاروا خيار الاهتم 		 شخص وبنسبة 		% 
بلغت 		 %.  احيانا حيث  يقوم  نسبة من  تليها 
ان هذه االجابات تشري اىل عدم شعور املشاركني 
بامهية النباتات واملزروعات عىل البيئة وحتسينها 

كان هناك التزام واضح بالسري يف طريق الزائرين . 	
شخص   		 اختيار  هو  دائام  خيار  كان  حيث 
وبنسبة 		 % لكن كان هناك )	( من املشاركني 
كان خيالف ذلك احيانا. ان حتديد طريق واضح 
الربية وعدم  البيئة  للسري يساهم يف احلفاظ عىل 
يسهل  ذلك  ان  اىل  اضافة  فيها  السلبي  التاثري 
حيتاجون  التي  اخلدمات  وتوفري  الزائرين  محاية 

اليها خالل سريهم.



م.د. زينب �صادق م�صطفى

177

احلفاظ عىل مياه الرشب وتقدير امهية املياه حلياة . 	
صاحب    احلسني  الشهداء  سيد  وان  البرش 
من  معه  ومن  بيته  واهله  هو  استشهد  الذكرى 
الصحابة وهم يعانون من العطش كان هو سبب 
السادس والذي نص عىل )حترص عىل  السؤال 
املاء قبل رميها( وكان  قنينة  رشب اخر قطرة يف 

خيار دائام هو اختيار 		 شخص وبنسبة 		%.
اخلارجي . 0	 وهندامك  بمالبسك  )هتتم 

لبيان  كان  السؤال  هذا  الشخصية(  والنظافة 
االسالم  بتعاليم  االلتزام  عىل  الزائر  حرص 
النظافة  املحافظة عىل   يف  الكريم حممد  ونبيه 
فان  )تنظفوا  قوله  من  واملنطلقة  الشخصية 
االسالم نظيف( وكانت نسبة اختيار اخليار دائام 

.%		
كان موضوع الطعام املقدم عىل طول طريق . 		

واملتربعني  احلسينية  املواكب  قبل  من  الزائرين 
 ،	( االسئلة  اساس  هو  معه  التعامل  وكيفية 
0	، 		، 		، 		، 		( حيث مل يكن هناك اي 
نسبة 		%  الطعام وسجل  بالتزاحم عىل  اهتامم 
الواسع  االنتشار  اىل  يعود  وذلك  االجابات  من 
الزائرين  طريق  طول  احلسينيةعىل  للمواكب 
والتي تقدم الطعام اضافة اىل مسامهة اهل اخلري 
وحمبي اهل البيت يف تقديم الطعام والرشاب، اما 
هناك  ان  االجابات  فبينت  الطعام  تناول  طريقة 
وشكل  السري  اثناء  الطعام  بتناول  اهتامم  عدم 
نسبة 		% حيث يميل الزائرون اىل تناول الطعام 
يف املواكب او بيوت املحسنني املفتوحة الستقبال 
الزائرين وبذلك حيصلون عىل قسط من الراحة، 
اما االحتفاظ بالطعام املتبقي فقد كانت النسب 

متقاربة حيث كانت 		% من االجابات حتتفظ 
بباقي الطعام وكان هذا واضح بالنسبة للعاملني 
يف املواكب تلتها نسبة من حيتفظ به احيانا والتي 
شكلت 0	%. وهذا يعود اىل نوع الطعام املقدم 
اما  للتلف  تعرضه  دون  به  االحتفاظ  وامكانية 
فقد  الطعام  من  معينة  انواع  تفضيل  موضوع 
 %	0 وبنسبة  االكثر  االختيار  دائام  خيارًا  شكل 
نسبة  يف  )الاهتم(  و  )احيانا(  اختيار  وتساوى 
االختيار ومثلت 0	% لكل منهام ويعود تفضيل 
عدم  او  تناوله  لسهولة  اما  معني  طعام  اختيار 
بالزائر الذي قد يعاين من بعض  ارضاره صحيا 
املشاكل الصحية التي تنعه من تناول بعض انواع 
انواع  تفضيل  احيانا  يكون  وقد  املقدم  الطعام 
ماتعود  غري  طعام  تذوق  يف  الزائر  لرغبة  معينة 
الطعام  من  تبقى  ما  مع  التعامل  اما  تناوله.  عىل 
فقد كانت اجابة السؤال )		( حرص الزائر عىل 
الطعام يف االماكن املخصصة وبنسبة  بقايا  رمي 
		%. اما من حيمل كيس جلمع بقايا الطعام فال 
بلغ  حيث  الزائرين  قبل  من  اهتامم  هناك  يوجد 
عدد من اختار )الاهتم( 		 شخص بنسبة 		% 
الطعام دائام فهم  بقايا  اما من حيمل كيس جلمع 

0	 اشخاص جلهم من النساء. 
الوضوء واملحافظة عىل طهارة امللبس والبدن . 		

هو من اهم متطلبات املؤمن املوايل القاصد زيارة 
القامة  الوضوء  فان  وبالتايل    الشهداء  سيد 
يف  املشاركني  لكل  اساس  مطلب  هو  الصالة 
التزاحم عىل اماكن  الزيارة والذي قد يؤدي اىل 
الوضوء واملرافق الصحية، اجابة املبحوثني عىل 
بالتزاحم  اهتاممهم  عدم  بينت   )		( السؤال 
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وبنسبة  الصحية  واملرافق  الوضوء  اماكن  عىل 
والتي  احيانا  منهم  يتزاحم  نسبة من  تليها   %	0
بدائل  وجود  اىل  ذلك  يعود  وقد   ،%		 بلغت 
اخرى هلذه االماكن مثل بيوت حمبي اهل البيت 
  املفتوحة الستقبال زوار ايب عبد اهلل احلسني
او اكتفاء الزائر بالوضوء بقنينة املياه التي حيملها 
اغالق  عىل  دائام  املشاركون  حرص  وقد  معه. 
حنفيات املياه بعد الوضوء وكانت نسبتهم 		% 

املقطوعة . 		 املسافة  وطول  املسري  ايام  عدد 
تشجع املشاركني اىل مناقشة الكثري من املواضيع 
خارجها،  او  الزيارة  بمراسم  تتعلق  قد  التي 
بني  حمتدم  جدال  اىل  تتحول  قد  املناقشات  هذه 
التشاحن  من  نوع  حيدث  وبالتايل  به  املشرتكني 
نوعًا  يعد  وهو  املراسم  قدسية  عىل  يؤثر  الذي 
نفسية  يؤثرعىل  الذي  املعنوي  التلوث  انواع  من 
هيتم  ومل   ، االيامنية  االجواء  وصفاء  املشاركني 
واملشاركة  باملناقشات  االستبيان  يف  املشاركون 
فيها حيث بلغ عددهم 		 شخص وبنسبة 		% 
النقاشات  هذه  مثل  يف  احيانا  يشرتك  من  اما 
 .%  	0 وبنسبة  اشخاص   	0 عددهم  فكان 
هي  املتخاصمة  االطراف  بني  البني  اصالح  ان 
احدى خصال الشخص املؤمن وتنطلق من مبدأ 
االمر باملعروف والنهي عن املنكر وكان عدد من 
حياول دائام اصالح ذات البني 0	 شخص بنسبة 
املوضوع من  اهتامم هبذا  ذلك عدم  يقابل   %	0

قبل 		 شخص وبنسبة 		%.
التبذير . 		 وعدم  املوارد  عىل  احلفاظ 

واالستهالك العقالين هي من متطلبات احلفاظ 
باطفاء  االهتامم  عدم  وان  املحيطة  البيئة  عىل 

النهار يمثل  املصابيح الكهربائية خالل ساعات 
يف  اشخاص  حيتاجها  قد  التي  الطاقة  يف  تبذيراً 
اهتامم  يثري  كان  املوضوع  وهذا  اخرى  اماكن 
املشاركني يف املسري اىل مرقد سيد الشهداء حيث 
من  اما   %		 وبنسبة  شخصًا   		 عددهم  بلغ 
 	 عددهم  يتجاوز  فلم  املوضوع  هبذا  هيتم  مل 

اشخاص وبنسبة 	%.
االهتامم بكربالء قبلة الزائرين وبنظافتها هو . 		

من  شخصًا   		 ايده  ما  وهو  اجلميع  مسؤولية 
املبحوثني وبنسبة 		%.

ال�شتنتاجات 
املستقبل، . 	 سيقودون  من  هم  اليوم  شباب 

ويكون  البيئية،  بالثقافة  يتسلحوا  أن  وعليهم 
هلم دور ملموس عىل أرض الواقع، وباألخص 
النفايات  التعامل مع مشكلة تدوير  يف ما خيص 

والتقليل من استهالك املياه.
االنسان . 	 عمر  من  االربعني  لعقد  هتميش  هناك 

وحتديد  الدولية  املواثيق  ضمن  تضمينه  وعدم 
سن الثالثني هو سن الشباب.

اهلاّمة . 	 التثقيفّية  الوسائل  أحد  البيئي  الوعي  يعد 
إحلاق  من  واحلد  الّطبيعّية،  املوارد  عىل  للحفاظ 
الرّضر هبا نتيجة الترّصفات واملامرسات البرشّية 

غري املسؤولة.
تبدأ . 	 وهي  البيئي  الوعي  تكوين  وسائل  ختتلف 

املؤسسات  ثم  االساس  بالدرجة  البيت  من 
يليها  الدراسية  مناهجها  خالل  من  التعليمية 
ونشاطات  االعالمية  واحلمالت  االعالم 

املنظامت املجتمعية املختلفة.
مهام . 	 دورا  املنرب  وخطيب  احلسيني  املنرب  يلعب 
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الواجب  اهلل  هبة  بعدها  البيئة  بامهية  التوعية  يف 
حمارضاته  خالل  من  وذلك  عليها  املحافظة 
مستوياهتم  وباختالف  االعامر  كل  ختاطب  التي 

العلمية والفكرية.
تقديم . 	 عىل  دورها  اليقترص  احلسينية  املواكب 

بل  للزائرين  الراحة  واماكن  والرشاب  الطعام 
الثورة  بمضامني  التوعية  اعتامد  اىل  ذلك  تعدى 

احلسينية بكل ابعادها.
كربالء . 	 اىل  والسري  االربعني  زيارة  يف  املشاركة 

وعي  مدى  تبني  التي  املظاهر  من  الكثري  يفرز 
بامهية  ومشارهبم  اعامرهم  باختالف  املشاركني 

املحافظة عىل البيئة ومكوناهتا املختلفة.
يف . 	 النباتات  المهية  ادراك  وعدم  ضبابية  هناك 

حياة االنسان وبيئته املحيطة 
االربعني . 	 بزيارة  للمشاركني  كبري  وعي  هناك 

مع  والتعامل  النظافة  عىل  املحافظة  بامهية 
النفايات وكيفية التخلص منها

احلفاظ عىل املاء الصالح للرشب واستخدامه . 0	
باسلوب عقالين يبني وعي االنسان بامهية املياه 

يف حياة الكائنات احلية املختلفة 

التو�شيات 
لفئة . 	 العمري  السقف  حتديد  يف  النظر  اعادة 

عمر  من  الرابع  العقد  واحتساب  الشباب 
االنسان ضمن هذه الفئة.

يف . 	 البيئة  عىل  للحفاظ  التوعية  مواد  تكثيف 
والتعريف  املراحل  ملختلف  الدراسية  املناهج 
التقليل  او  البيئي وكيفية معاجلته  التلوث  بانواع 

من اثاره.

للحفاظ . 	 التوعية  يف  احلسيني  املنرب  دور  تعزيز 
واالستخدام  اهلدر  من  ومكوناهتا  البيئة  عىل 
اجلائر يف اخلطاب املوجه لكافة مكونات الشعب 

وملختلف االعامر.
للمحافظة . 	 والتثقيفية  االعالمية  احلمالت  زيادة 

عىل النباتات وتشجيع زراعتها لتاثرياهتا االجيابية 
عىل البيئة يف تقليل انجراف الرتبة وتنقية اهلواء.

تشجيع املواكب احلسينية املختصة بتقديم الطعام . 	
الطعام  انواع  تقديم  عىل  للزائرين  والرشاب 
من  للتقليل  الزائرون  يفضلها  التي  والرشاب 

كميات اهلدر والتبذير يف املواد الغذائية.
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الجامع���������������ة الم�شتن�ش����رية 
كلية العل�������������وم ال�شياحية 

اخي زائر الح�شين )ع(....

البيئة يف مفهومها العام تعني الوسط أو اإلطار الذي يعيش ويسكن فيه اإلنسان، وحيصل منه عىل مقومات 
حياته، حيث إّنه يؤثر فيه ويتأثر به وبالتايل فاحلفاظ عليها هو مسؤولية اجلميع. ويعد شعار سيد الشهداء ابا عبد 
اهلل احلسني يف يوم عاشوراء )انام خرجت لطلب االصالح يف امة جدي( هو منطلق املؤمن يف احلفاظ عىل البيئة 
وضامن سالمتها وعدم نضوب مواردها وديمومتها لالجيال القادمة وانتم الشباب خري من يقوم هبذه املهمة 

وهو مانسعى ملعرفته يف بحثنا هذا املوسوم )مظاهر الوعي البيئي لدى فئة الشباب يف زيارة االربعني(.

إنَّ اجابتك عىل هذا االستبيان يساعدنا يف معرفة درجة وعيك ملتطلبات املحافظة عىل البيئة املحيطة املادية 
واملعنوية خالل مشاركتك يف زيارة االربعني ومسريتك اىل قبلة االحرار ايب عبد اهلل احلسني . شاكرة لكم 

تعاونكم مع وافر احرتامي وتقديري.
الباحثة 

ف�شال ل امرا �شع ا�شارة ) √( امام اجابتك على ا�شئلة ال�شتبيان

العمر:                    		- 0	                    		-		                    		- 0	 

اجلنس:                    ذكر                    انثى                    

احلالة االجتامعية:                    اعزب                    متزوج                    ارمل                    مطلق

املستوى التعليمي: ابتدائية                 متوسطة                 اعدادية                 معهد                 كلية          

نوع املشاركة:                    زائر                    العمل يف موكب                    

تشارك بالزيارة:                    بمفردك                    مع االصدقاء                    مع العائلة                    
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ال اهتماحيانادائماالسؤالت

تحرص على نظافة طريق الزائرين 	

تشارك في حمالت نظافة طريق الزائرين	

تشارك في حمالت تشجير طريق الزائرين 	

تحرص على السير في الطريق المخصصة لسير الزائرين 	

تبحث دائما عن اماكن لرمي النفايات 	

تحرص على شرب اخر قطرة في قنينة الماء قبل رميها 	

تسقي النباتات بما تبقى في قنينة الماء قبل رميها 	

 تهتم بمالبسك وهندامك الخارجي والنظافة الشخصية 	

تتزاحم في الحصول على الطعام 	

تفضل تناول الطعام وانت تسير0	

تحتفظ بالطعام الفائض عن الحاجة 		

تفضل تناول انواع معينة من الطعام خالل سيرك الى كربالء		

تتزاحم على اماكن الوضوء والمرافق الصحية 		

عند الوضوء تهتم بغلق مصادر المياه 		

ترمي بقايا الطعام في االماكن المخصصة 		

تحمل معك كيس لجمع باقي الطعام والفضالت 		

تشارك في النقاشات المحتدمة خالل مسيرتك الى كربالء 		

تحاول اصالح البين لالطراف المتخالفة خالل المسير 		

تثير انتباهك مصابيح االنارة المضاءة خالل ساعات النهار		

تشعر ان نظافة كربالء المقدسة مسؤوليتك 0	
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دراسة   – املدن  مجال  محاية  يف  البيئي  االداري 
ط	،  والتوزيع،  للنرش  العريب  املركز  مقارنة، 

القاهرة، 		0	، ص 			-			.
الثانوي ( 		) التعليم  نوار بو رزق، دور موسسة 

رسالة  ميدانية،  دراسة   – البيئي  الوعي  نرش  يف 
علم  قسم  اىل  مقدمة  منشورة،  ماجستري 
والعلوم  االنسانية  العلوم  كلية  االجتامع، 
منتوري  –قسنطينة،  جامعة  االجتامعية، 

	00	، ص0	.
نوار بورزق، املصدر السابق، ص 		.( 		)
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من ( 		) البيئي  الدمار  اللطيف،  عبد  بن  حممد 
االمنية،  للعلوم  نايف  جامعة  اسالمي،  منظور 

الرياض، 				، ص 			.
البيئية ( 0	) الربامج  دور  حسن،  فخر  ايامن 

لدى  البيئي  الوعي  نرش  يف  املحيل  بالتلفزيون 
املراهقني، رسالة ماجستري غري منشورة  مقدمة 
جامعة   – للطفولة  العليا  الدراسات  معهد  اىل 

عني شمس، مرص، 	00	، ص 			.
للوعي ( 		) الفلسفي  املفهوم  عايص،  اسامء 

املوقع  البيئة،  املرأة يف احلفاظ عىل  البيئي ودور 
www. والتنمية،  البيئة  افاق  ملجلة  االلكرتوين 
تاريخ   ،maan-ctr.org › magazine › article

الزيارة 	/	/0	0	.
البيئة، جامعة ( 		) كرم عباس، مقدمة يف فلسفة 

القاهرة، 		0	، ص 		.
نوار بورزق، املصدر السابق، ص 		.( 		)
يوسف بن عقال املرشد، تصور مقرتح قائم ( 		)

الوعي  تنمية  يف  الذايت  التعلم  اسرتاتيجية  عىل 
باململكة  املتوسطة  املرحلة  طالب  لدى  البيئي 
للبحوث  الدولية  املجلة  السعودية،  العربية 
الرتبوية، جامعة االمارات، العدد 	 جملد 		، 

حزيران 		0	، ص			.
االعالنية ( 		) احلمالت  دور  كنزة،  ضيف  بن 

اجلامعي  الطالب  لدى  البيئي  الوعي  نرش  يف 
منشورة  ماجستري  رسالة  ميدانية،  دراسة   –
العلوم  كلية  االنسانية،  العلوم  قسم  اىل  مقدمة 
بن  العريب  جامعة  واالنسانية،  االجتامعية 

مهيدي، اجلزائر، 		0	، ص 		.

يف ( 		) البيئي  الوعي  خيطان،  الكريم  عبد  عامر 
املستدام  التخطيط  يف  ودوره  التعليمية  املناهج 
للبيئة، جملة العلوم االقتصادية واالدارية، كلية 
 ،		 العدد  بغداد،  جامعة  واالقتصاد،  االدارة 

املجلد 		، 		0	، ص			.
بن ضيف كنزة، مصدر سابق  ص 		( 		)
املصدر نفسة، ص 		.( 		)
سابق، ( 		) مصدر  املرشد،  عقال  بن  يوسف 

ص			.
التاريخ، ( 0	) الشيعة يف  حممد جواد مغنية، دول 

مكتبة نبيل، ط	، لبنان، ص 		.
احلوزة ( 		) انباء  لوكالة  الرسمي  املوقع 

  ، )واحة(  االرشف  النجف  يف  العلمية 
الزيارة  تاريخ   https://alhawzanews.com/،

.	0	0/	/		
(		 ) https://www.،اجلامع املعاين  معجم  موقع 

 ،/almaany.com تاريخ الزيارة 		/	/0	0	.

لغوي ( 		) معجم   - الرائد  مسعود،  جربان 
عرصي، دار العلم للماليني، بريوت، 		0	،  

ص 0		.




