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   الممخص:
االحساس بالمسؤولية في المحافظة عمى محيط مادي نقي و البيئة و الذائقة الجمالية و 

ن ىنا ة و ليست من الكماليات التي يتباىى بيا االنساجميل كميا حاجات باتت ضرور 
ىذا الموضوع و دراسة مشكمة تراجع االىتمام بالبيئة  و ىناك ، و اذ اخذت الباحثة 

مكانيا و ديمومة بقاءىا صالحة لمحياة اليومية و عمى مستوى الحرم الجامعي و خارجو 
جامعة يطغي عمى سموكيم من خالل مالحظة بالمشاركة في ىذه االجواء بأن طمبة ال

عدم وعي او ال مباالة في المحافظة عمى بيئة نظيفة و جميمة خالل مدة بقاءىم بالدوام 
اليومي داخل اقساميم  العممية، مما يعطي انطباع لضرورة ممحة لسبر غور ىذه 
السموكيات و الوقوف عمى اسبابيا و الخروج بالمعالجات الممكنة و المستقبمية . و قد 

البحث عينة من طمبة كمية االداب عمى مستوى الدراسات االولية و الدراسات العميا اخذ 
من اجل التعرف عمى درجة الوعي البيئي و المسؤولية تجاه المحافظة عمى بيئة نظيفة 

وحدة بحثية كعينة  88و آمنة و دائمة بأقل الجيود و احسن المبادرات .و تم اخذ 
سؤال يتضمن الكشف عن اخالقيات  42استبيانية بواقع توزيع استمارة ممثمة لمكمية و 

 التعامل مع البيئة المحيطة بيم و حجم  المسؤولية  التي يشعرون بيا تجاىيا . 
 .(الوعي البيئي الكممات المفتاحية:)دور، الخدمة االجتماعية،
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The role of social service in environmental awareness 

Empirical Study 

Zainab Star Jassim 

University of Baghdad / College of Arts. 

Abstract:  

The environment, aesthetic taste, and sense of responsibility in maintaining a 

pure and clear environment all of these are  necessary needs and not one of 

the luxuries that people boast about here and there. The researchers have 

tacked this topic trying to investigate the problem of the reduction of taking 

care of the environment and the permanence of its viability for daily life, and 

at the level of the university campus and outside it by observing that the 

university students have no sense of awareness and indifference in 

maintaining a clean and beautiful environment during their stay inside the 

scientific departments of the university, which gives the impression that  

by noting by participating in this urgent need to investigate such behaviors 

and identify the reasons behind such behaviors and trying to come up with  

possible future solutions. The researchers took a sample of students of the 

College of Arts at the level of preliminary and graduate studies in order to 

identify the degree of environmental awareness and responsibility towards 

maintaining a clean, safe, and permanent environment with the least efforts 

and the best initiatives. 80 research units were taken as a representative 

sample of the College and the questionnaire form with 24 questions that 

included the ethics of dealing with the environment and the extent of 

responsibility they feel towards it was distributed . 

The key words: (role, social service, environmental awareness). 
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 الفصل االول : االطار العام لمبحث .
 المبحث االول : اهمية البحث :

يعد العراق من البمدان التي عانت تراجعا خطيرا في مستويات السالمة البيئية        
م ، وبسبب تردي االوضاع الحياتية اصبحت قضية الوعي البيئي  4882خاصة بعد 

ن و الباحثين المتخصصين . وفي بحثنا من القضايا الممحة باألىتمام من قبل الميتمي
 تنصب األىمية عمى :

ألن الوعي البيئي تمتد مؤثراتو لممستقبل ، لذا وجب التعرف عمى و االىتمام بفئة  -1
المتحضرة و الطمبة الجامعيين بوصفيم ركيزة من ركائز البناء لكل المجتمعات 

 لوعي البيئي و الجمالي التي عمييا بناء المسؤوليات في كل تفاصيل الحياة و منيا ا
. 

ان الدراسات و البحوث البيئية ذات التفسير السوسيولوجي غير كافية و تكاد تكون  -4
معدومة ألن اغمب الدراسات تأخذ مشكمة الوعي البيئي عمى محمل الدراسات 

 العممية و باألخص كيميائيا و تحميميا . 
عراقية في المجال االنساني الضوء عمى الفئة الطالبية الجامعية ال يسمط  البحث   -2

الضعف ، و العمل عمى استثمارىا , من اجل نشر  لمتعرف عمى مواطن القوة وو 
 ثقافة الوعي البيئي خارج اسوار الجامعة .

 ىدف البحث :
عي البيئي في التعاطي مع  الو كمنيج دراسي طرق الخدمة االجتماعية  دور  -1

 في ظل الظروف الحالية ميدانيا. 
مؤشرات الوعي البيئي من عدمو لدى طمبة قسم عمم االجتماع /  التعرف عمى  -4

 كمية اآلداب /جامعة بغداد.
 مدى ىذا الوعي كثقافة سموك بين الطمبة تمتد خارج اسوار الجامعة  -2

 مشكمة البحث :
. و و البيئة المحيطة بو عمى حد سواءان غياب الوعي البيئي لو مخاطره عمى االنسان 

األخيرة مظاىر بين طمبة الجامعة تمفت األنتباه عمى وجود مشكمة  قد انتشرت في اآلونة
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في االىتمام بالوعي البيئي ، اوليا عدم الشعور بالمسؤولية بنظافة المكان او االىتمام 
بديمومتو الجمالية دون اساءة خاصة وانيم في مرحمة عمرية و دراسية ينبغي ان تكون 

 ة . عمى مستوى القدوة في الحفاظ عمى البيئ
ان الشباب الجامعي يركز االىتمام عمى نظافتو  ةالباحث تثانيا: لقد انتبي        

الشكمية حصرا ، و المظيرية دون مراعاة لممكان الذي يقيم فيو الساعات الطويمة من 
ن توجيو االىتمام نحو استثمار مادة خدمة الدراسي الواحد .مما حدا بالباحثتيالعام 

ي المرحمة الثالثة بوصفيا طريقة من طرق الخدمة االجتماعية في الجماعة التي تدرس ف
 دراسة ىذه المشكمة التي يواجييا المجتمع من قبل فئة  عمرية ميمة .

 . المفاهيم و المصطمحات
نستعرض المفاىيم ذات الصمة بالموضوع بغرض تحديد اليات البحث عمى وجو 

سيتطرق  وباب الجامعي . الخصوص مع مشكمة عدم الوعي البيئي بين فئة الش
 الى احدث ما توصمت اليو المفاىيم من تعريف .ثة الباح
التعريف المغوي لمدور كما في معجم المعاني الجامع وىو ) الميمة و :  دورال -1

الوظيفة و الدور االجتماعي ىو السموك المتوقع من الفرد في الجماعة ، او 
 ل مكانة معينة ( .النمط الثقافي المحدد لسموك الفرد الذي يشغ

اما تعريف الدور اجتماعيا ىو ) مجموعة العالقات التي تربط بين الفرد و المجتمع 
 أدوارىم أداءفي  لألفرادليسيل الحياة االجتماعية من خالل السموك االيجابي 

 .  (االجتماعية
وقد اىتم عمماء االجتماع بوظيفة و نمط ونوع األدوار وأىمية ذلك في التحميل 

أشير من  1جتماعي لمعالقات بين أبناء المجتمع . و العالم تالكوت بارسونزاال
 أعطى تقسيم ليذه األنواع.

 الوعي : -2
قاموس محيط المحيط، وعى الشيء والحديث يعيو وعيًا: حفظو وتدبره  فيرد و 

وقبمو وجمعو وحواه، وأوعى الشيء والكالم: حفظو وجمعو، ووعى الغالم: ناىز 
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يعنى لغة اإلحاطة بالشيء وحفظو واستيعابو والتعامل معو أو  فالوعياإلدراك. 
 4،تدبره. إنيا حالة إدراك الشيء وتعقمو
إلى أن لموعى االجتماعى ثالثة مستويات وثالثة 2ويشير عبد الباسط عبد المعطى 

وىي الوعي اليومي و الوعي االيديولوجي و الوعي العممي . ولكل منيا أبعاد،
د يتعامل بيا مع المجتمع الذي ينتمي اليو مبنية عمى مستوى وظيفة في حياة الفر 

االدراكات و التصورات التي تراكمت لدى الفرد من خالل القوانين االجتماعية و 
 الطبيعية التي تحيط بيئتو االجتماعية .

ٔآخشٌٔ  Schlitzضهٛزض ويشير 
4

أٌ " انُظشح ئنٗ انؼبنى ْٗ أحذ عٕاَت انٕػٗ ... 

ذاد ٔاالفزشاظبد ٔانًٕالف ٔانمٛى ٔاألفكبس انزٗ رطكم ًَٕرعبً ْٔٗ رطًم انًؼزم

 ضبيالً نهٕالغ،

، االجتماعيبأنو: )الصورة الذىنية لمفرد عن واقعو  االجتماعي الوعيعريف ويمكن ت
تعبر عن إدراكو ليذا الواقع،  التيمجموعة األفكار والمشاعر والسموكيات  فيوالمتمثمة 

دة من ىذا الواقع، ثم تعود لتؤثر فى فيم الفرد ليذا الواقع، غالبًا ما تكون مستم والتي
 5وُتشكل استجابتو تجاىو(.

 فيكون التعريف االجرائي لموعي  ىو : 
) مجموعة االفكار و القيم التي يمارسها الفرد مع ابناء المجتمع من اجل اشباع  

 يين الشخصي و العام . ( .الحاجات دون احداث المشاكل عمى المستو 
تمثل البيئة بعًدا أساسيا في حياة االنسان ال غنى عنو عمى االطالق. وبل أن  البيئة :

الحياة نفسيا تستحيل بدون البيئة التي تمثل المجال الذي تمارس فيو كافة انشطتيا. 
ن محاولة الفصل بين الوج ود فحياة االنسان ما ىي اال حوار متواصل مع البيئة. وا 

االنساني والبيئة ىي محاولة فاشمة. ان كافة الفالسفة الوجوديين يتفقون عمى ان دراسة 
االنسان بعيدا عن محيطو ىي دراسة قاصرة ولن تضفي الى معرفة االنسان معرفة 
جيدة. ألن المحيط يعتبر عنصرا اساسيا في تركيبة االنسان الجوىرية وبدونو لن تقوم 

سارتر(. وعالوة عمى ذلك، ينظر المفكر)ارتيجا( الى االنسان لالنسان قائمة) جان بول 
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و بل يجد نفسو منغمسا فيو بوصفو ىجرة دائمة لمبيئة. فاالنسان ال يختار محيط
 6.بالفعل

 اما الوعي البيئي : 
ىو ادراك الفرد لمتطمبات البيئة و تنمية السموكيات الصحيحة لديو تجاه البيئة ،   

 ك من خالل تعريفو بمكونات البيئة و العالقة التي تربط ىذه المكونات معا.ويكون ذل
ومعرفة المشكالت الناجمة عن االخالل بتوازنيا و طرق حميا لمعودة الى مربع التوازن 

 7البيئي السميم . 

مستوى المام المتعممين بقدر مناسب من المعمومات البيئية و القدرة )  و يعرف عمى انو
ف الصحيح في مواجية بعض مشكالت البيئة التي تواجييم . و ما يظيره عمى التصر 

  8. ىؤالء المتعممون من اختالف في اتجاىاتيم نحو القضايا البيئية المختمفة .(
 

 : الدراسبت السببقة و الفرضيبت الفصل الثبني

 :الدراسات السابقة
ة بيدف البحث او احدث الدراسات العممية ذات العالق ةتمييد : ستستعرض الباحث

القريبة من عينتو ، من اجل الوقوف عمى اىم العوامل الداعمة لموعي  البيئي او 
 المعيقة لو ، كقراءة سوسيولجية ال قراءة كيميائية او جغرافية و غيرىا من العموم .  

 بية .ثالثا : االجنبية.: العر اوال : العراقية . ثانيا 
يدات البيئية و اثرىا عمى واقع االمن االنساني في التيد اوال : الدراسات العراقية :

 العراق.
اغمب الدراسات العراقية تصب اىتماميا عمى الميددات الحيوية كالماء و الزراعة و  

ىناك دراسات تركز عمى الجانب االجتماعي الطبي كنوع من الوعي عمى االمراض 
الباحثتان دراسة )  اعي . و اخذتالمزمنة او االدمان و اثره في الوعي االجتم

استعرض الباحث ( اذ واقع االمن االنساني في العراق التيديدات البيئية و أثرىا عمى
التصحر و ادارة المياه متدرجا بين العوامل الطبيعية و البشرية و دور المموثات 
الكيماوية و الحروب في زيادة معوقات الوعي البيئي و دور التنافس التجاري عمى 
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النسان و الزراعة من خالل استعراض التكالب عمى ابراج االتصاالت حساب صحة ا
بدون اي مراعاة آلثارىا الخطيرة عمى االجيال خاصة عندما يتم استغالل المواطنين 
باالغراءات المادية و نصب ىذه االبراج لشبكات النقال و االنترنت بين الدور السكنية 

ة ىذه الممفات  بشكل غير متوازن يحفظ . مرورا الى دور الزراعة و المياه و ادار 
الثروات و البيئة من اليدر و التخريب , اضافة الى قمة وعي المواطن مع مخمفات 
الصناعات و تموث المياه ، و عدم تطور طرق الري بشكل يحافظ عمى الثروة المائية  

لوعي من كل انواع الضياع و اليدر , و استعرض الباحث االمن الغذائي و عالقتو با
انواعيا البرية و  البيئي من حيث استغالل الطاقة البشرية مع الثروات الحيوانية بكل

المائية و الطيور ، بل كان العكس اليدر الواضح و التصحر و تآكل الحزام االخضر 
حول المدن و ذلك بسبب قمة وعي المواطن بأىمية حماية البيئة و ضرورة حل 

رار في عدم تجاىل الحمول البديمة بالتنسيق بين المشاكل من خالل اصحاب صنع الق
 9المواطن و المؤسسات من خالل رفع الوعي و المسؤولية البيئية . 

 العربية:الدراسبت : ثبنيب 

ركزت الدراسة عمى العالقة بين التنمية المستدامة و التربية البيئية ، و اليدف من 
االجتماعي و التقاليد الثقافية و بين  الدراسة ىو ايجاد التوازن بين الرخاء االنساني و

استدامة الموارد البيئية و الطبيعية و تزويد االنسان بميارات تساعده في استثمار امثل 
الحمول الالزمة لقضايا البيئة من اجل جعل العالم بيئة صالحة لممعيشة الى و ايجاد

ل المناىج الدراسية و االجيال القادمة من خالل تفعيل برامج التنمية المستدامة من خال
الجزائر ،  –التربوية . اخذت الدراسة عينة من  المدارس المتوسطة في مدينة بسكرة 

ىدفت الدراسة الى الوقوف عمى العمميات العالئقية التفاعمية و اساليب التدريس التي 
تساىم في تطبيق محتوى التربية البيئية من اجل تحقيق التنمية المستدامة . و قياس 

ارف و سموكيات تمميذ السنة الرابعة من التعميم المتوسط كمخرجات نحو التنمية مع
المستدامة . صمم الباحث مقياس لالختبار المعرفي و من خالل المقابالت لمتعرف 
عمى النشاطات الصفية و الالصفية لمطمبة و قد خرجت الدراسة بعدة نتائج منيا ان 
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يسيين بسبب عدم قدرتيم عمى التأثير بسموك ىنالك خمال وظيفي بين الطمبة و التدر 
التالميذ .ال يوجد تكيف بين توقعات الطمبة و برامج التربية البيئية في االختبار 

 المعرفي لمجاالت التنمية المستدامة .
م( دراسة ىدفت الى التعرف عمى وعي واتجاه  1992اجرى المدني وابو قحوص)

تموث اليواء ومعرفة طبيعة العالقة بين  طالب الجامعة بدولة البحرين نحو موضوع
(طالبا وطالبة من 292الوعي واالتجاه نحو ىذا االتجاه وقد اجريت الدراسة عمى )

 جامعتي البحرين والخميج العربي وظيرت النتائج:
 ىناك نسبة مرتفعة من الطمبة اظيرت وعيا ايجابيا نحو موضوع تموث اليواء. -1
يا بين وعي الطمبة ترتبط بالجنس والمنطقة السكنية عدم وجود فروق دالة احصائ -4

 والمستوى الدراسي.
وجود فروق ذات داللة احصائية لوعي الطمبة نحو تموث اليواء لصالح الكميات  -2

 العممية.
واجرى العيسوي دراسة ميدانية لمتعرف عمى مدى الوعي البيئي لدى الشباب الجامعي 

( مفردة ومتطمبا االجابة عمييا 27مكون من )ولتحقيق اليدف اعد الباحث استبيان 
( طالبا وطالبة 76بموافق او غير موافق ، وتم تطبيق ىذه الدراسة عمى عينة قواميا)

 بالنسبة النيائية بكمية االداب جامعة االسكندرية وقد اظيرت نتائج الدراسة.
ومديري  م( دراسة ىدفت الى اتجاىات معممي وموجيي العموم1996كما اجرى الفالح )

المدارس الثانوية في منطقة الرياض التعميمية لمبنين نحو اىمية التربية البيئية وبعض 
 المشكالت البيئية ولتحقيق اليدف اعد الباحث استبانة تشمل اربع مجاالت وىي:

 تموث التربة. -2 تموث الماء. -2 تموث اليواء. -4اىمية التربية البيئية. -1

( من معممي وموجيي العموم ومديري المدارس الثانوية 192وقد كانت عينة الدراسة )
 ومن نتائج الدراسة:

الرٕعذ فشٔق راد دالنخ احصبئٛخ ثٍٛ انًغًٕػبد انضالصخ فٙ دسعخ انًٕافمخ ػهٗ يذٖ 

 يغبالد انذساسخ.
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ىـ( دراسة ىدفت الى معرفة اتجاىات تالميذ المرحمة 1212كما اجرى السميمان)
ض والدمام نحو المشكالت البيئية بالمممكة العربية السعودية المتوسطة بمدينتي الريا

( عبارة وذلك من اجل معرفة 42ولتحقيق اليدف اعد الباحث استبانة مكونة من )
اه وتموث اليواء ، ث الميوجيات نظر التالميذ نحو اربع مشاكل بيئية وىي تمو 

( تمميذ من تالميذ 288)، انقراض الحياة الفطرية. وتم توزيع االستبانة عمى التصّحر
( تمميذ من تالميذ الصف الثالث متوسط في كال من الدمام 288الصف االول و)

 والرياض ، وقد اظيرت الدراسة النتائج التالية:
وجود فروق ذات داللة احصائية في وجيات نظر تالميذ الصف االول متوسط  -1

 صف الثالث متوسط.وتالميذ الصف ثالث متوسط في المدينتين لصالح تالميذ ال
التوجد فروق ذات داللة احصائية في وجيات نظر تالميذ الصف ثالث متوسط في  -4

 الرياض وتالميذ الصف الثالث متوسط بالدمام نحو المشاكل البيئية.
لم تسيم مقررات المواد الدراسية بالمرحمة المتوسطة في تنمية الوعي البيئي لدى  -2

 التالميذ بشكل متميز.
م( بدراسة ىدفت الى تحديد مستوى التنّور البيئي لدى 1997م المزروعي )كما قا

الطالب المعممين والطالبات المعممات بكمية العموم التطبيقية،جامعة ام القرى ولتحقيق 
لبئّخ اٌّفب١ُ٘ اٌج١ئ١خ احزٛد صالس ِجبالد سئ١ض١خ ٟ٘)ِصبدس  ىذا اليدف صمم الباحث

المحافظة عمى البيئة من التموث( وعمى ضوئيا تم -بيئيالتموث الِصبدس  -اٌغبلخ اٌج١ئ١خ
( سؤاال من نوع االختبار من متعدد وقد تم 22تصميم اختيار تحصيمي مكون من )

( طالبة معممة من اقسام كمية 92( طالبا معمما و)82تطبيق االختبار عمى عينة قواميا)
 العموم التطبيقية وقد كان من نتائج الدراسة :

لعام لمتنّور البيئي لدى العينة حسب التخصص االكاديمية او حسب المستوى ا -1
 مجاالت التنّور البيئي اليزيد عمى مستوى الكتابة المطموب عمى االختبار الكمي.
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عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط تحصيل الطالب المعممين  -4
عدا تخصيص ومستوى تحصيل الطالبات المعممات حسب التخصص االكاديمي ما

 فيزياء تربوي الذي داللتو لصالح الطالبات.

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط تحصيل الطالب المعممين  -2
ومستوى تحصيل الطالبات المعممات وحسب مجاالت التنوير البيئي ماعدا مجال 

 مصادر الطاقة البيئية الذي داللتو لصالح الطالبات المعممات.

 االجنبية:سات الدراا:لثثا

( باعداد برنامج ييدف الى تنمية الوعي بالبيئة لالطفال Schalard،1992قام شاالرد) 
في المدارس االبتدائية في واشنطن وقد تضّمن البرنامج عددا من المخاطر منيا 
مخاطر المخمفات الصمبة ويقوم تدريس البرنامج من خالل االلعاب والفوازير والقصص 

فة الى استخدام المكتبة المدرسية وطّبقو عمى عينة من طالب واالناشيد باالضا
 المدارس االبتدائي ومن نتائج الدراسة :

ان االطفال اصبحوا اكثر وعيا فقد عكست اجاباتيم الوعي المطموب لحماية البيئة من 
 المخمفات.

( دراسة ىدفت معرفة مدى فيم الطالب في Brody، 1991وقد اجرى برودي)
( لالفكار والمفاىيم العامة الطبيعية واالجتماعية وعالقتيا بمفيوم 11-8-2المستويات )

( من طالب المدارس الحكوميةوقد 185التموث وقد كانت عينة الدراسة مكونة من )
 اجريت ليم مقابمة تركيز عمى مفاىيم التموث ، ومن نتائج الدراسة: 

راسي ان يصمم عمى يجب عند تدريس موضوع التموث البيئي من خالل المنيج الد
اساس خبرات الطالب السابقة الن ذلك يساعدىم كثيرا في فيم المشكالت البيئية 

 والتغمب عمييا والتعرف عمى بيئتيم.
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 فرضيبت البحث : 

 كهًب كبَذ انًشحهخ انؼهًٛخ اػهٗ كبٌ يسزٕٖ انٕػٙ انجٛئٙ اػهٗ .   -1

نًسإٔنٛخ ٔ انًجبدسح فٙ َطش ُْبن يؼبيم اسرجبغ رٔ دالنخ احصبئٛخ ثٍٛ انطؼٕس ثب -2

 انٕػٙ انجٛئٙ .

كبَذ انًُبْظ انزؼهًٛٛخ رحش ػهٗ انٕػٙ انجٛئٙ َظشٚب ٔ يٛذاَٛب كبٌ  كهًب -3

 انطهجخ انغبيؼٍٛٛ الذس ػهٗ َطش انٕػٙ انجٛئٙ خبسط انغبيؼخ

 الفصل الثالث
 ػٛاًِ ٔشش اٌٛػٟ اٌج١ئٟ االجزّبػ١خ ٚ اٌضمبف١خ                      

 

: العوامل االجتماعية : ارتأت  الباحثة اختيار االسرة و المؤسسة التعميمية فقط  اوال
ضمن ىذه العوامل بيدف التعرف عمى شكل االسرة التي ينتنمي ليا الطالب و دور 

 المؤسسة التعميمية بمراحميا في نشر الوعي البيئي . 
 االسرة :  -1

ولى لمطفل لكل العادات والقوانين تعد االسرة الحاضنة و الممقنة  األ              
االجتماعية ، و لكي يضمن المجتمع بيئة سميمة البد من توعية تبدأ من الطفولة من 

التربية البيئية عممية منظمة لتكوين القيم خالل مراحل التنشئة االولى . و بما ان  
وحضارتو واالتجاىات والميارات الالزمة لفيم العالقات المعقدة التي تربط اإلنسان 

 بالبيئة...
بيئتو المحيطة النواة  وحل المشكالت القائمة  والتخاذ القرارات المناسبة المتصمة بنوعية 

والعمل عمى منع ظيور مشكالت بيئية جديدة، اصبحت التوعية  البيئية جزءا ال يتجزأ 
المستدامة ، و ليذا  اصبح لالسرة مع المؤسسات التربوية و  من  برامج التنمية

 معموماتية  دورا ميما في امتداد السموك البيئي الواعي من جيل آلخر .ال
و مع  التطور التكنولوجي الذي فرض نفسو و خاصة االىتمامات بمواقع التواصل 
االجتماعي جعمت من دور االسرة ان يكون اكثر حرصا  ان تظل ىي المؤسسة االولى 

المشاركة في توجيو االطر  في الضبط االجتماعي ميما تعددت و تنوعت المؤسسات
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السموكية لمطفل و خاصة موقع االم و دورىا القيادي و القوي في تعزيز السموك 
المواكب لمتطورات الثقافية و التوعوية داخل المجتمع ، عميو فإن االسرة كمما كانت 
منعزلة عن المجتمع بسبب الظروف التي تتعرض ليا و خاصة المستوى االقتصادي اذ 

مب الدراسات و البحوث ان المستوى االقتصادي يؤثر سمبا في غرس القيم اشارت اغ
العالية لالىتمام بالبيئة و المشارة الفاعمة في البرامج التنموية لمحفاظ عمى وعي بيئي 

 سميم من التخريب عن قصد او من غير قصد. 
اذ ان كذلك كمما كان المستوى التعممي لالسرة عالي ضمن المجتمع وعي بيئي عال ، 

دورىا سيكون معززا لمسموك الواجب التعامل بو مع البيئة الطبيعية و الجمالية و غيرىا 
 من انواع التعامل . 
عميمة إعداد الطفل لمتفاعل الناجح مع بيئتو بما تشممو من موارد فالتربية البيتية ىي 

عد عمى فيم مختمفة، ويتطمب ىذا اإلعداد إكسابو المعارف والمفاىيم البيئية التي تسا
العالقات المتبادلة بين اإلنسان وعناصر البيئة، كما تتطمب تنمية وتوجيو سموكياتو 

ثارة ميولو  البيئة  اتجاه  .18والمحافظة عمييا بيئتو  واتجاىاتو نحو صيانةوا 
لالسرة دور كبير في توعية االطفال وتعميميم حسن التكيف مع الحياة باالسموب االمثل 

ق جيل يافع واعي يمتمك الشعور بالمسؤولية تجاه قضايا البيئة و والصحيح الذي يحق
اساليب حمايتيا و التعامل مع الوقائع الطبيعية و المكتسبة في تحقيق بيئة نظيفة و 
ذائقة جمالية و اسموب تعامل يبتعد عن االساءة لكل ما يحيط بنا من اليواء  و الماء 

 و العمران و الطبيعة . 
ق اتاحة الفرصة لالطفال بتنمية مياراتيم بالتعاطي مع القضايا ويتم ذلك عن طري 

البيئية و كيفية التصدي لممشكالت التي تتعرض ليا البيئة من خالل تنمية االحساس و 
المسؤولية و تييئة مساحة كافية من المشاركة في النشاطات  ذات التفاعل البناء في 

ي الحياة لكل الكائنات و بالصورتين حماية البيئة ، فمثال احترام حق االستمرار ف
الرسمية و غير الرسمية و المشاركة في التعبير عن ىذا االحترام بالعمل الجماعي 
الطوعي و اثارة الطاقات االيجابية لدى االطفال كل ذلك من شأنو ان يخمق جيال واعيا 

اطات  بأىمية البيئة و المحافظة عمييا .وىذا يتم من خالل اشراك االسرة  بالنش
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االنسانية و التوعية بالبيئة من خالل المؤسسات الرسمية و غير الرسمية لممساىمة في 
 حل المشكالت او المساىمة االيجابية في خمق الوعي البيئي.

و قد يكون الممصق الجداري و القصة المصورة او االعالن احد اىم الطرق في غرس 
 الوعي البيئي لدى الطفل . 

 

 يمية : المؤسسة التعل -8

ان الوعي بالبيئة و المشاركة في المحافظة عمييا يعد من المسممات التي تحرص عمييا  
اغمب المجتمعات و خاصة المتمدنة منيا. إذ كمما كانت السياسة االجتماعية عمى 
مستةى من المسؤولية في التخطيط الناجح و اشراك كل ابناء المجتمع في  تحمل 

اركة االيجابية في حماية البيئة كمما كان مستوى الوعي المسؤولية الواعية  و المش
البيئي اكثر استمرارا و فاعمية و تحديثا وفق المعطيات التكنولوجية المستمرة . اي ان 
المشاركة تبدأ من  مستوى المجتمع المحمي في مواجية اي عائق او المشاركة في تقديم 

المجتمع االحساس بالنتماء و تعميق الحمول ألي مشكمة بيئية ، حتى يتسنى لكل افراد 
مفيوم الوعي البيئي من خالل عدم السماح بسموكيات تسيء لمبيئة مثل حرق النفايات 
في غير االماكن المخصصة او التخمص من المخمفات الكيماوية او الصناعية بشكل 

 غير مدروس و غيرىا من القضايا ذات العالقة.
تعممة و كيفية  تطوير الميارات في ىذا الجانب من يأتي بالدرجة االولى دور الفئة الم

خالل الدورات التدريبية و وورش العمل الطوعي و االعالنات التعميمية و نشر القوانين 
، و تنظيم المسابقات و استخدام كل الوسائل التعميمية التي من شأنيا نشر الوعي 

 البيئي بين الطمبة وقبميم التالميذ .
ىذا الصدد فمن المفترض ان المجتمع ينظر و ينتظر من الجامعة  اما دور الجامعة في

ان تساىم بشكل واثق في نشر الوعي البيئي النيا تمتمك اغمب مقومات التوعية اال 
وىي الطاقة البشرية و الطاقة العممية ، فتشجيع المشاريع البحثية و الدورات التدريبية و 

ب االختصاص لو االثر االكبر و االيجابي تبادل الخبرات بين المراكز البحثية كل حس
في توعية المواطنين من خالل اعداد طمبة ضمن مشاريع مجتمعية تتعاون فييا كل او 
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اغمب الوزارات بجيود متظافرة في الحد من المشكالت التي تواجو البيئة و نشر 
 11الوسائل االيجابية لموعي البيئي .
و التوعوي في مجال البيئة زج اكبر عدد من الطمبة  فكمما كان برنامج الجامعة التنموي

و بمراحل متعددة خالل التطبيق الصيفي او التدريب السنوي يتضمن مساحة من العمل 
التطوعي داخل المدن او المؤسسات يقوم بيا الطمبة كنوع من الوعي البيئي و مشاركة 

لفائدة تعود عمى الطرفين الناس بمستوياتيم العممية و االجتماعية كافة ، كمما كانت ا
 الفرد و المجتمع و تكون الجامعة ىي المحور الفعال في ىذا النوع من الوعي . 

 

 الفصل الرابع

 اجراءات البحث الميدانية

 

 ِجزّغ اٌجحش :   -1

 

يعد قسم عمم االجتماع من االقسام العريقة في كمية االداب جامعة بغداد اذ اسس منذ  
مجموعة من الباحثين و المفكرين العراقيين المعروفين بتوجياتيم ( عمى ايدي  1958)

العممية مثال عبد الجميل الطاىر و عمي الوردي و غيرىم من ذوي االختصاصات 
الخدمة االجتماعية و  -العممية من فروع السوسيولوجيا المعروفة اال وىي االجتماع 

معة بغداد في مجمع باب المعظم جا -يقع القسم في كمية االداب فرع االنثروبولوجيا. 
 و يضم  مئات الطمبة من جميع المراحل االولية و العميا . .وسط مدينة بغداد 

 يتخرج العشرات سنويا من القسم بدراستيو االولية و العميا . 
 عينة البحث :

 
لية دراسة االو طمبة الاخذ عينة من طمبة الدراسات العميا عشوائيا و من  ةالباحث ارتئت 

 شاممة الدراسة االولية  وحدة بحثية من طمبة   55طالب موزعين عمى   88. بواقع 
 من الدراسات العميا . طالب  45من فروع القسم و كل فرع 
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 مجاالت البحث :
 المجال المكاني :

في جانب .قسم عمم االجتماع / كمية االداب / جامعة بغداد في مجمع باب المعظم 
 العاصمة .  الرصافة من مدينة بغداد

 المجال البشري :
وحدة بحثية .و  88من طمبة القسم بواقع  عمى عينة تم توزيع االستمارة االستبيانية 

 سؤال .  42من  بشكل عشوائي.
 المجال الزماني :
اي من شير تشرين الثاني  11من بداية الشير اشير  5كثر من أاستغرق البحث 

 نبيو النظري و الميداني .و بجا. 4844و حتى نياية شير اذار  4841
سؤال لمتعرف عمى  42توزيع استمارة استبيانية  من اداة جمع البيانات . تم  -

 الوعي البيئي لدى عينة البحث . واقع 
 تحميل البيانات و النتائج و التوصيات  -

 :  لتخصص العينة حسة ا -1-جذٚي سلُ  -1
 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ% اٌؼذد إٌٛع

 67.85 55  اٌذساصبد اال١ٌٚخ 

 31.25 25 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب 

 188  78 اٌّجّٛع

 
 عذد وحذات العينة تحسة الورحلة الذراسية . -2

 -2-جذٚي سلُ 

اٌّضزٜٛ  د
 اٌذساصٟ

إٌضجخ  اٌؼذد
 اٌّئ٠ٛخ %

 25  28 هرحلة اولى  1

 43,85  35 هرحلة راتعة 2

 16.25 13 هاجستير  3

 15 12  دكتوراه  4

 %188 78 اٌّجّٛع 5
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٠زضح ِٓ اٌجذٚي اػالٖ اْ اػذاد اٌّشبسو١ٓ ِٓ اٌّشحٍخ اٌشاثؼخ اػٍٝ ٔضجخ 
بسوخ ثأٞ ٔشبط ػٍّٟ داخً ِٓ ثم١خ اٌّشاحً ٚ رٌه ٌشغجزُٙ فٟ اٌّش

   .اٌجبِؼخ
ٓ عٍجخ اٌذساصبد اٌؼ١ٍب ٚ ٔضجخ ( ِ % 31.25ٚ لذ صجٍذ ٔضجخ ) 

 % ( ِٓ عٍجخ اٌذساصبد اال١ٌٚخ . 67.85)
 

 

   ؟زيادة الوعي البيئي يرتبط بالصحة العامة لإلنسانىل ان        -3

 -3-جذٚي سلُ 

إٌضجخ  ال % ٔؼُ د
اٌّئ٠ٛخ 

% 

اٌذساصبد 
 اال١ٌٚخ

38 38.5 25 31.25 

 6.25 5 25 28 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب

 78 38  58 ٌّجّٛعا

 
% لذ  38.5اْ اجبثبد اٌذساصبد اال١ٌٚخ وبٔذ ثٕضجخ ٠ش١ش اٌجذٚي اػالٖ 

) ٔؼُ ( ، ثأْ اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ٌٗ ػاللخ ثبٌصحخ اٌؼبِخ ٌألٔضبْ . ٚ ـثاجبثذ  
  38% ِٓ اصً 25وبٔذ اجبثبد عٍجخ اٌذساصبد اٌؼ١ٍب ثبال٠جبة ثٕضجخ 

اْ ٕ٘بن ػاللخ راد دالٌخ احصبئ١خ ػب١ٌخ ث١ٓ ٚحذح ثحض١خ . ِّب ٠ذي ػٍٝ 
 ثبٌٛػٟ اٌج١ئٟ .ٚ اال٘زّبَ ثبٌصحخ اٌؼبِخ ٚ ػاللزٙب اجبثبد اٌغٍجخ 

 

              ؟ إن الوعي البيئي يجب أن يبدأ من المدارس ىل     -4

 -4-جذٚي سلُ 

إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ  ال ٔؼُ 
% 

 62.5 5 58 اٌذساصبد اال١ٌٚخ

 31.25 8 25 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب

 53.85 5 85 اٌّجّٛع

 
١ٓ اال١ٌٚخ ٚ ٠ٛضح اٌجذٚي اػالٖ اْ إٌضجخ اٌؼظّٝ ٌفئزٟ اٌجحش ِٓ اٌذساصز

اٌؼ١ٍب لذ اجّؼذ ػٍٝ اْ ٠ىْٛ رذس٠ش اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ِٓ اٌّشحٍخ اٌذساص١خ 
 % ِٓ اٌؼ١ٕخ . 53.85اٌّجىشح ثٛالغ 
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        ؟ىل  إن األسرة ىي البيئة األولى المسئولة عن الوعي البيئيفي اعتقادك    -5

. 
 -5-جذٚي سلُ 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ % ال ٔؼُ د

  18 45 ١خ اٌذساصبد االٌٚ

  8 25 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب 

 78.5 18 88 اٌّجّٛع

٠زضح ِٓ اٌجذٚي اػالٖ اْ ػ١ٕخ اٌجحش رزفك ػٍٝ اْ االصشح ٟ٘ اٌج١ئخ . 
 % ِٓ اٌؼ١ٕخ .78.5االٌٚٝ اٌّضؤٌٚخ ػٓ اٌٛػٟ اٌج١ئٟ .ثٛالغ 

 

 . ؟ىل يكتسب الطالب الخبرة بالمحافظة عمى البيئة بالتدريب الميداني    -6

 -6-سلُ جذٚي 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ % ال ٔؼُ د

 38.5 25 38 اٌذساصبد اال١ٌٚخ 

 31.25 8 25 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب 

  67.85   اٌّجّٛع

رزضح ِٓ االجبثبد فٟ اٌجذٚي اػالٖ ارفبق ث١ٓ ػ١ٕزٟ اٌجحش ثشأْ اٌزذس٠ت 
ٔضجخ اجبثخ اٌذساصبد اال١ٌٚخ ثٛالغ ا١ٌّذأٟ ػٍٝ اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ، ٚ وبٔذ 

ِٓ االجبثبد ٌصبٌح اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌٛػٟ اٌج١ئٟ % 67.85
 ث١ٓ اٌغٍجخ . 

 

 :   ىل  يسيم الطمبة بالوعي البيئي من خالل خبراتيم األسرية؟          -7

 -8-جذٚي سلُ 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ % ال ٔؼُ د

 62.5 5 58 اٌذساصبد اال١ٌٚخ 

 18.5 11 14 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب 

 %78 16 55 اٌّجّٛع

 
٠ج١ٓ اٌجذٚي اػالٖ اْ ٔضجخ اٌّؤ٠ذ٠ٓ ثأْ ٚػٟ اٌغٍجخ اٌج١ئٟ  ٠ؼزّذ ػٍٝ  

 % ِٓ اٌؼ١ٕخ .78خجشارُٙ االصش٠خ ثٛالغ 

 .كمما كان الطالب الجامعي واعي كانت الجامعة أكثر بيئة نظيفة -8
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 -7-جذٚي سلُ 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ % ال ٔؼُ  د

 67.85 8 55 اٌذساصبد اال١ٌٚخ 

 31.25 8 25 اٌؼ١ٍب اٌذساصبد 

 %188 8 78 اٌّجّٛع

 

يتضح من الجدول اعاله ان نسبة من اجاب من الدراسات االولية بخصوص نظافة 
% اي كل الوحدات البحثية مع 68.75البيئة الجامعية دليل وعي الطالب  كانت 
% . مما يعني انيم يؤمنون بنظافة  21.45الوحدات البحث في الدراسات العميا بنسبة 

 البيئة الجامعية اعتمادا عمى وعي الطالب بأىمية النظافة و المحافظة عمى الذوق العام 

 

ىل التطوع بحمالت توعية بيئية  ميدانية يعني الشعور بالمسؤولية البيئية    -9
 . العالية ؟

 -5-جذٚي سلُ 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ % ال  ٔؼُ  د

 58 15 48 اٌذساصبد اال١ٌٚخ 

 6.25 5 28  اٌذساصبد اٌؼ١ٍب

 56.25 28 68 اٌّجّٛع

 
% وبٔٛا 56.25اْ ٔضجخ إجبثبد اٌّجحٛص١ٓ فٟ اٌجذٚي أػالٖ ٠زضح  ِٓ 

ِزفم١ٓ ػٍٝ اَ اٌزغٛع ثبٌحّالد اٌزٛػ٠ٛخ اٌج١ئ١خ رؼٕٟ اٌشؼٛس ثبٌّضؤ١ٌٚخ 
اٌؼب١ٌخ رجبٖ اٌج١ئخ ٚ اٌّحبفظخ ػ١ٍٙب . اٞ اْ ٕ٘بن حبجخ ٌّز٠ذ ِٓ اٌجٙٛد 

ِضزٜٛ اٌٛػٟ ث١ٓ اٌز٠ٓ ١ٌش ٌذ٠ُٙ دافغ ٔحٛ اٌّحبفظخ راد اٌؼاللخ ٌشفغ 
 ػٍٝ اٌج١ئخ .

 

بين االقسام في  ىل إعداد نشرات إعالنية و إرشادية لموعي البيئي   -  10
 .دليل عمى الطالب الواعي؟الكمية 

 -18-جذٚي سلُ 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ % ال ٔؼُ د

 61.25 6 45  اٌذساصبد  اال١ٌٚخ 

 25 5 28  اٌذساصبد اٌؼ١ٍب 

 76.25 7 65 اٌّجّٛع
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% ِٓ اٌؼ١ٕخ ٠ؤ٠ذْٚ اْ ٔشش  76.25ذي إجبثبد اٌجذٚي أػالٖ اْ ٔضجخ ر
 االػالٔبد االسشبد٠خ د١ًٌ ٚػٟ اٌغبٌت .

 

 .البيئية ؟ خال مناىج التربية البيئية ضرورة لحل المشكالتدا  -11

 .-11-جذٚي سلُ 
 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ % ال ٔؼُ د

 67.85 8 55  اٌذساصبد اال١ٌٚخ

 31.25 8 25 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب 

 %188  78 اٌّجّٛع

 
٠ٛضح اٌجذٚي اْ اٌؼ١ٕخ رؤ٠ذ ثبالعالق ضشٚسح ادخبي ِٕب٘ج اٌزشث١خ اٌج١ئ١خ 

 % . 188ٌحً ِشىالد اٌج١ئخ . ٚ ثٕضجخ 
 

 .- تموث البيئي.مالتوسع العمراني غير المخطط انعكاس ل  -12

 -12-جذٚي سلُ 

 اٌّئ٠ٛخ %إٌضجخ  ال ٔؼُ د

 56.25 18 45 اٌذساصبد اال١ٌٚخ 

 31.25 8 25 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب 

 78.58   اٌّجّٛع

 
ِٓ اٌؼ١ٕخ رؤ٠ذ اْ اٌزٛصغ اٌؼّشأٟ  78.5ٔمشأ ِٓ اٌجذٚي اػالٖ اْ ٔضجخ 

غ١ش اٌّخغظ أؼىبس ٌٍزٍٛس اٌج١ئٟ . اٞ اْ ٕ٘بن حبجخ ِبصخ ٌٍشجٛع اٌٝ 
ٕظ١ُ اٌضىٓ ٌٍّحبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ ِٓ رفؼ١ً اٌمٛا١ٔٓ االداس٠خ اٌخبصخ ثز

 اٌزٍٛس.
 

من األفضل أن يكون ىناك مادة تدريسية لموعي البيئي في المنياج     -13
 . الجامعي . 

 -13-جذٚي سلُ 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ % ال ٔؼُ  د

 52.5 13 42 اٌذساصبد اال١ٌٚخ 

 28 5 16 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب 

 82.5 48  اٌّجّٛع
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ٓ ِّٓ ٠ؤ٠ذْٚ ثأفض١ٍخ ٚجٛد ِبدح دساص١خ خبصخ ثبٌٛػٟ رذي ٔضجخ اٌّج١ج١
% ِٓ اٌؼ١ٕخ . ٚ ٘زا ٠ذي ػٍٝ  82.5اٌج١ئٟ ػٍٝ اٌّضزٜٛ اٌجبِؼٟ ٚ ثٛالغ 

اٌشؼٛس ثبٌحبجخ اٌضشٚس٠خ ٌّضً ٘زٖ اٌّبدح ضّٓ اٌّٛاد اٌذساص١خ ػٍٝ 
 اٌّضزٜٛ اٌجبِؼٟ .

 

 يئي.اعتقد ان  الحدائق العامة و االىتمام بيا  دليل وعي ب -14

 -14-جذٚي سلُ 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ % ال ٔؼُ د

 67.85 8 55 اٌذساصبد اال١ٌٚخ 

  31.25 8 25 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب 

 188   اٌّجّٛع
 

 

 %  نسبة االجبببت ببلموافقة على ان الحدائق العبمة هي دليل اهتمبم و وعي بيئي .766

 

        ات.أرى إن حرق القمامة حل جيد لمشكمة المخمف         -15

 -15-جذٚي سلُ 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ % ال ٔؼُ د

 56.25 45  18 اٌذساصبد اال١ٌٚخ 

 17.85 15 5 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب 

 %85   اٌّجّٛع

 
% ِٓ اٌؼ١ٕخ ال ٠جذْٚ فٟ حشق اٌمّبِخ ٠85زضح ِٓ اٌجذٚي اػالٖ اْ ٔضجخ 

 حً ٌّشىٍخ اٌّخٍفبد ، ٚ ٘زا د١ًٌ ج١ذ ػٍٝ ٚػٟ ػ١ٕخ اٌجحش .
 

أرى إن اإلعالم و البرامج ذات الصمة بالبيئة  ضرورية في نشر الوعي  .-16
 البيئي.

 -16-جذٚي سلُ 
 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ % ال ٔؼُ د

 67.85 8 55 اٌذساصبد اال١ٌٚخ 

  31.25 8 25 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب 

 188 8 78 اٌّجّٛع
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اللخ ثبنجٛئخ اعبثذ انؼُٛخ ثبالٚغبة انًطهك ثأٌ االػالو ٔ انجشايظ راد انؼ  

ظشٔسٚخ فٙ َطش انٕػٙ انجٛئٙ . يًب ٚذل ػهٗ اًْٛخ دٔس االػالو فٙ يغبل 

 َطش انٕػٙ نهًحبفظخ ػهٗ انجٛئخ .

 

 .كمما كان الطالب محافظا عمى نظافة القسم دل عمى تحمل المسؤولية البيئية  -18
  18جذٚي سلُ 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ % ال ٔؼُ د

 58 15 48 اٌذساصبد اال١ٌٚخ 

 8.5 6 15 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب 

 58.5 21 55 اٌّجّٛع

 
انطبنت كهًب حبفع ػهٗ َظبفخ انمسى اًَب ْٕ رذل َسجخ يٍ اعبة يٍ انًجحٕصٍٛ ػهٗ اٌ 

% يٍ انؼُٛخ نهذساسزٍٛ االٔنٛخ ٔ انؼهٛب ، 5..5دنٛم ٔػٙ ثبنًسإٔنٛخ انجٛئٛخ ٔ ثُسجخ 

يًب بفظخ ػهٗ َظبفخ انمسى . ػهٗ اٌ  ُْبن لبٌَٕ ٔ رؼهًٛبد رغجش انطبنت ػهٗ انًح

ٛش يهضيخ نجؼط ٚؼُٙ اٌ االحسبط ثًسإٔنٛخ انٕػٙ انجٛئٙ خبسط انمسى لذ ركٌٕ غ

 انطهجخ انغبيؼٍٛٛ .

 

 .ضرورة إقامة ندوات و ورش عمل بين الطمبة تيتم بالوعي البيئي -11
  11عذٔل سلى 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ % ال ٔؼُ د

 67.85 8 55 اٌذساصبد اال١ٌٚخ 

  31.25 8 25 ساصبد اٌؼ١ٍب اٌذ

 188   اٌّجّٛع
رزفك ٔحذاد انؼُٛخ ػهٗ اٌ البيخ ٔسش انؼًم ٔ انُذٔاد ثٍٛ انطهجخ دنٛم ػهٗ      

 ٔػٙ انطبنت ثأًْٛخ انًحبفظخ ػهٗ انجٛئخ ٔ ادايزٓب يٍ انزهٕس . 

 

 رصهٛحانزطغٛغ ػهٗ انحًالد انطالثٛخ فٙ رطغٛش انحذائك أٔ سفغ األَمبض أٔ  – 11

  11عذٔل سلى اػطبل فٙ انمسى انؼهًٙ . 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ % ال ٔؼُ د

 43.85 28 35 اٌذساصبد اال١ٌٚخ 

 25 5 28 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب 

 67.85   اٌّجّٛع
% ، اٌ  5..61رذل َسجخ يٍ اعبة ػهٗ فمشح انزطغٛغ ػهٗ انحًالد انطالثٛخ ٔ ْٙ 

حش ٔ رطغٛغ ػهٗ انًجبدساد  ٔ انزطٕع نؼًم ُْبن َسجخ يٍ انطهجخ ال رضال رحزبط انٗ 
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 فٙ رًُٛخ انزائمخ انغًبنٛخ ٔ انٕػٙ انجٛئٙ ثكم إَاػّ ثذٌٔ االحسبط ثبنحشط أ انخغم

. 

 ت. أن تكثر من مصانع تدوير النفايا مؤسسات الحكومة المعنية بالبيئة عمى    – 22

 22عذٔل سلى 

إٌضجخ  ال ٔؼُ د
 اٌّئ٠ٛخ %

 67.85 8 55 اٌّشحٍخ االٌٚٝ 

  31.25 8 25 اٌّشحٍخ اٌشاثؼخ 

 188  78 اٌّجّٛع
   

رإكذ ػُٛخ انجحش ػهٗ آَب ٔاػٛخ ثأًْٛخ دٔس انًإسسبد انحكٕيٛخ راد انؼاللخ           

% يٍ االعبثبد . ٔ ْزا دنٛم 122ثبنجٛئخ اٌ رضٚذ يٍ يصبَغ رذٔٚش انُفبٚبد ٔ ثُسجخ 

انُبط ٔ انجٛئخ انًحٛطخ ثٓى يٍ انًخهفبد ٔ  ٔػٙ ػهٗ انحبعخ انٗ يب ٚخفف انؼتء ػٍ

 انُفبٚبد . 

       

 أن يكون لمقانون دوره في المحافظة عمى نظافة البيئة المحيطة بنا -21

 

 إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ % ال ٔؼُ د

 55 11 44 اٌذساصبد اال١ٌٚخ 

 31.25 8 25 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب 

 76.25   اٌّجّٛع
 

% يٍ انؼُٛخ لذ اعبثذ ثعشٔسح دٔس 16.25ِ اٌ َسجخ ٚزعح يٍ َزبئظ انغذٔل اػال 

%يُٓى نى 5..13ٔ َسجخ يٍ غهجخ انذساسبد االٔنٛخ انمبٌَٕ فٙ انًحبفظخ ػهٗ انجٛئخ , 

 ٚإٚذٔا ْزا انذٔس نهمبٌَٕ ثسجت لُبػزٓى اٌ انٕظغ انؼبو غٛش يٓٛأ.

 

 من واجبي أن أحافظ عمى نظافة مدينتي من أي نوع تموث -22

 

 ٕضجخ اٌّئ٠ٛخ %اٌ ال ٔؼُ د

 67.85 8 55 اٌذساصبد اال١ٌٚخ 

  31.25 8 25 اٌذساصبد اٌؼ١ٍب 

 188 8 78 اٌّجّٛع
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يؼطٛبد ْزا انغذٔل رذل ػهٗ اٌ انطهجخ يزفمٍٛ رًبيب ثٕاعت انًحبفظخ ػهٗ َظبفخ  

ٔ ْزا ٚذل ػهٗ ظشٔسح انًزبثؼخ يٍ لجم ػًبداد ٔ سؤسبء %. 122انًذُٚخ ٔ ثُسجخ 

حذح االػاليٛخ داخم انكهٛخ ٔ رفؼٛم دٔس ٔحذح انُطبغبد انطالثٛخ فٙ ْزا انكهٛبد ٔ انٕ

 انًغبل .

 

 ْم ُْبن دٔس نٕحذح انُطبغ انطالثٙ فٙ انزٕػٛخ انجٛئٛخ خبسط انكهٛخ ؟  -23

 

 انُسجخ انًئٕٚخ % ال َؼى د

 5..61 55 2 انذساسبد االٔنٛخ 

  31.25 25 2 انذساسبد انؼهٛب 

 122 12 2 انًغًٕع

 

% ، ػهٗ اٌ انُطبغبد انطالثٛخ 122رذل االعبثبد انًجحٕصٍٛ ثبنُفٙ انزبو ٔ ثُسجخ      

رمغ ظًٍ حذٔد سسًٛخ ٔ رؼهًٛبد عبيؼٛخ فمػ ٔ ال ٕٚعذ ا٘ َطبغ رطٕػٙ أ غٛش 

 رطٕػٙ خبسط اسٕاس انكهٛخ ٚطغغ انؼًم ػهٗ َطش انٕػٙ انجٛئٙ.

ٙ داخم انكهٛخ فٙ انزضمٛف انجٛئٙ ْم ُْبن دٔس نٕحذح االسضبد االعزًبػٙ ٔ انُفس -24

 ؟ 

 انُسجخ انًئٕٚخ % ال َؼى د

 5..3 25  32 انذساسبد االٔنٛخ

 2  25 2 انذساسبد انؼهٛب

 122 12  انًغًٕع

 

% يٍ غهجخ انذساسبد االٔنٛخ ٚغذٌٔ اٌ 5..3ٚزعح يٍ اعبثبد انًجحٕصٍٛ اٌ َسجخ 

خ انجٛئٛخ ، ثًُٛب كبَذ َسجخ اعبثبد ٔحذ االسضبد االعزًبػٙ ٔ انُفسٙ نٓب دٔس فٙ انزٕػٛ

ثؼذو دساٚزٓى ثٓزِ انٕحذح ، يًب ٚؼُٙ اٌ ُْبن ظؼف فٙ َطبغبد غهجخ انذساسبد انؼهٛب 

 ْزِ انٕحذح انًًٓخ ٔ انًجبضشح يغ غهجخ انكهٛخ . 

 الفصل الخامس
 عرض النتائج و تفسيرها و المقترحات و التوصيات

 اوال : عرض النتائج و تفسيرها : 
 خالل تحميل الجداول احصائيا و سوسيولوجيا اتضح التالي : من
ان مشاركة طمبة المرحمة الرابعة اكبر في العمل التطوعي و اوليا االستعداد بمأل  -

استمارات البحث من المراحل االدنى مما يدل عمى نضوج فكرة المشاركة بالنشاطات 
 البحثية و غيرىا داخل الكمية او القسم العممي .
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لت النتائج ان الطالب في الدراسات االولية يكتسب سموك الوعي البيئي  من االسرة د -
اكثر من الكمية ، و ىذا يحث عمى زيادة النشاطات الطالبية التطوعية و االعالمية 

% 88ذات العالقة بالبيئة ، إذ بينت النتائج ان لألسرة دور في الوعي البيئي  بنسبة 
 % . 68.75بية نسبة بينما سجمت النشاطات الطال

% عمى اىمية ادخال مادة منيجية تخص 188اتفقت اجابات المبحوثين بنسبة  -
 –البيئة و حل المشكالت التي تواجييا لمحد من خطر التموث بأنواعو السمعي 

 البصري و الصحي .
اجمعت العينة عمى ضرورة وجود مادة دراسية في مناىج  الدراسة قبل المرحمة  -

 يما يخص االىتمام بالبيئة و ديمومتيا بوعي و مسؤولية .الجامعية ف
و النشرات االرشادية الخاصة بالوعي البيئي كانت نسبة من يؤيد ان لمورش التدريبية  -

 % من االجابات . 86.45دور فاعل و بنسبة 
 االىتمام بالحدائق العامة دليل وعي و مسؤولية عمى الجميع ان يحافظ عمييا . -
ة من اجاب عمى ضرورة تشجيع الطمبة عمى العمل التطوعي و المبادرات كانت نسب -

% 68.45الخاصة بالتشجير و تنظيف الحدائق في الكمية و خارج سور الجامعة ىي 
، مما يدل عمى ان ىناك حاجة ماسة لرفع عدد النشاطات الطالبية داخل و خارج 

 االقسام العممية .
الطالبية و االرشاد االجتماعي و النفسي الى النشاطات  –تحتاج وحدات االعالم  -

تكثيف نشاطاتيا و جيودىا في تقديم الورش و المبادرات بالتعاون مع الطمبة و الييئة 
التدريسية و االدارية في دعم و تشجيع العمل التطوعي و خاصة ما يزيد من الوعي 

  البيئي و يرفع مستوى الذئقة الجمالية عند الطمبة الجامعيين .
 :و التوصيبت  :المقترحبتنيب ثب
 

 عدة مقترحات منيا:  ةت اليو ىذه الدراسة تقترح الباحثمن خالل ماتوصم
ان لممدرسة دورا كبيرا تمعبو في زيادة الوعي البيئي من خالل التوجييات التربوية  -1

 لييئة التدريس من خالل المحاضرات التي يمقييا المدرس عمى طمبتو.



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ هلحق ) العذد /راتع الوجلذ ال / راتعةهجلة الذراسات الوستذاهة . . السنة ال

 

 

 
 

 
7617 

اجراء عمى رؤساء االقسام  و التدريسيين في الجامعات العراقية حث الطمبة عمى  -4
دراسات وبحوث موسعة وعمى شرائح وعينات اكبر من المجتمع لتحديد نقاط القوة 

 والضعف في الثقافة البيئية لدى العامة والخاصة من المجتمع.
سية لمعرفة المستوى التقافي اجراء دراسة تتناول الوعي البيئي لدى الكوادر التدري-2

ونسبة الوعي البيئي والعوامل المؤثرة فيو ، ومدى مساىمتيم في التاثير عمى اسرىم 
 وطمبتيم.

التشجيع عمى العمل التطوعي في مجال البيئة و خاصة النشاطات الطالبية  -2
 الالصفية . 

سائل الدعاية و تفعيل دور الوحدة االعالمية داخل كل كمية من خالل االىتمام بو  -5
االعالن و بالتنسيق مع طمبة االقسام من اجل رفع مستوى الوعي لمطمبة بأىمية 

 الذائقة الجمالية .النظافة و المحافظة عمى البيئة و 
عمى عمادة كمية اآلداب تفعيل دور وحدتي النشاط الطالبي و االرشاد االجتماعي   -6

جامعي بيدف  تطبيق الرؤى الدراسية و النفسي ضمن نشاطات تطوعية خارج  الحرم ال
 .  عمى ميدان حقيقي ضمن االختصاصات ذات العالقة بالوعي البيئي

 

 

 انٕٓايص:
                                                 

1
ٚذ، ػهى االعزًبع انُظشٚبد انكالسٛكٛخ ٔانُمذٚخ،انطجؼخ أحًذ صا• ًٚكٍ االغالع ػهٗ  

 .2226انمبْشح :َٓعخ يصش، -األٔنٗ، يصش

 
2
ػجٛش أيٍٛ، رضٚٛف ٔػٗ انطجبة ثٍٛ انؼٕنًخ ٔانذػبح انغذد، انٓٛئخ انًصشٚخ انؼبيخ   

 33. ظ2226نهكزبة، انمبْشح، 

 
3
ٛخ، داس انًٕلف جذ انجبسػ ػجذ انًؼطٗ، انٕػٗ انزًُٕٖ انؼشثٗ، يًبسسخ ثحضػ 

 56، 26، 25. ظ1113انؼشثٗ نهصحبفخ ٔانُطش ٔانزٕصٚغ، انمبْشح، 

 
4
 ])Schlitz, Marilyn Mandala, (et al.), Worldview Transformation 

and the Development of Social Consciousness, Journal of 

Consciousness Studies, 17, No. 7–8, 2010. P.18-21 
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5
 ٍٛ : انًصذس َفسّ .ػجٛش أي 
6
. انجؼذ انفهسفٙ نًفٕٓو انجٛئخ فٙ فهسفخ ) يبسرٍ ْٛذعش(، يغهخ 2212انطبيٙ، ايبل. 

 .44فكش ٔاثذاع، ػذد 

  
.
 .2216يٕلغ يٕظٕع َٕفًجش  –سُبء دٔٚكبد  
1
يحًذ ػجذ انشحًٍ انذخٛم ؛ انٕػٙ انجٛئٙ نذٖ انًزؼهًٍٛ انكجبس فٙ يُطمخ انشٚبض ،  

،  2222،  .4ٛش ، انًُظًخ انؼشثٛخ نهزشثٛخ انضمبفخ ٔ انؼهٕو ،انؼذد يغهخ رؼهٛى انغًبْ

 . 12 -41ظ
1
، يشكض انجٛبٌ نهذساسبد ٔ انزخطٛػ ،   2216 – 1-25صبدق ػهٙ حسٍ :  

https://www.bayancenter.org/ . 
12
ش خبنذ انذٔط :  األسشح.. ٔدٔسْب ُٚظًٚكٍ االغالع ػهٗ انًصبدس انزبنٛخ )  

 انٕظٛفٙ فٙ رًُٛخ انٕػٙ انجٛئٙ.

يٕلغ كهٛخ انزشثٛخ  21:44:51 24/23/2213حسٍٛ ٔحٛذ ػضٚض انكؼجٙ       

 االسبسٛخ : انزشثٛخ ٔانٕػٙ انجٛئٙ|

 كهٛخ انزشثٛخ االسبسٛخ     انمسى لسى انغغشافٛخ     

هًخ فٙ ػًهٛخ انزُطئخ االعزًبػٛخ ، يزكشح ثٍ ثشاْٛى دنٛهخ ، دٔس األو انغضائشٚخ انًزؼ

نُٛم ضٓبدح انًغٛسزٛش فٙ ػهى االعزًبع انزشثٕ٘ انضمبفٙ ، عبيؼخ انغضائش ، 

 . 2215يبسط, 12.  2221_2221
11
سٕسٍ ضبكش : دٔس انًإسسبد انزشثٕٚخ ٔاإلػاليٛخ فٙ رًُٛخ انزشثٛخ انجٛئٛخُٚظش   

  يغٛذ

  16:14 - 12/  4 / 2212 - 3614انؼذد: -انحٕاس انًزًذٌ

 .انًحٕس: انطجٛؼخ, انزهٕس , ٔحًبٚخ انجٛئخ َٔطبغ حشكبد انخعش

 

 المصـــبدر
 

يُطٕساد انهغُخ  . 1غ  . االَسبٌ ٔانجٛئخ فٙ نجُبٌ.  ( 2221. )غبص٘ ،اثٕ ضمشا -1

  . ثٛشٔد .   انٕغُٛخ انهجُبَٛخ نهزشثٛخ ٔانؼهٕو ٔانضمبفخ

 

 انزشثٛخ انجٛئٛخ فٙ انذٔل(. 2224) . ػضًبٌيحًٕد ،سؼٛذ  ،انًضاْشح ٔ ػشثٛبد -2

 . ثٛشٔد.  1غ  .انؼشثٛخ 

 . 1. غ ئٛخ فٙ انًذاسطٛاْذاف انزشثٛخ انج (. 2222. )حسٍ ،ثبثطٍٛ -3

  . يصش. داس انشسبنخ .  2غ  . انجٛئخ ٔيطكالرٓب (. 1111. )يحًذ ،اسَبؤٔغ -4

 داس االسلى.. 1غ  .نؼشثٙانٕػٙ انجٛئٙ فٙ انٕغٍ ا ( .1112. ) فبغًخ، حسٍُٛ -5

  . ثٛشٔد

 يصش. .انمبْشح . 1غ  .  انجٛئخ فٙ االسالو (.  .111. )حسٍ ػهٙ، انفمٙ -6

https://www.bayancenter.org/
https://www.bayancenter.org/
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 ثٛشٔد.. 1غ ، دٔس االسالو فٙ حم يطبكم انجٛئخ  .( 2221. )حبيذ، انؼًشٔ -.

َٓعخ . 1. غ ػهى االعزًبع انُظشٚبد انكالسٛكٛخ ٔانُمذٚخ ( . 2226.)أحًذ ، صاٚذ  -1

 . يصش. انمبْشح  .يصش 

، انٓٛئخ رضٚٛف ٔػٗ انطجبة ثٍٛ انؼٕنًخ ٔانذػبح انغذد( .  2226.)أيٍٛ، ػجٛش ـ 1

 .انمبْشح  . انًصشٚخ انؼبيخ نهكزبة

 . يًبسسخ ثحضٛخ . انٕػٗ انزًُٕٖ انؼشثٗ ( .1113. )ػجذ انًؼطٗ، ػجذ انجبسػ -12

 . ْشحانمب . داس انًٕلف انؼشثٗ نهصحبفخ ٔانُطش ٔانزٕصٚغ

انٕػٙ انجٛئٙ نذٖ انًزؼهًٍٛ انكجبس فٙ  ( . "2222.)يحًذ ػجذ انشحًٍ، انذخٛم   -13

انضمبفخ ٔ انؼهٕو ٔانًُظًخ انؼشثٛخ نهزشثٛخ  . ( يغهخ رؼهٛى انغًبْٛش. ) "يُطمخ انشٚبض

 . .4،انؼذد 

". ٛذعشانجؼذ انفهسفٙ نًفٕٓو انجٛئخ فٙ فهسفخ  يبسرٍ ْ". ( 2212. )انطبيٙ، ايبل  -14

 .44ؼذد ( : انيغهخ فكش ٔاثذاع )

دٔس األو انغضائشٚخ انًزؼهًخ فٙ ػًهٛخ انزُطئخ ( ." 2221. )دنٛهخ  ، ثٍ ثشاْٛى -15

 سسبنخ يبعسزٛش غٛش يُطٕسح. عبيؼخ انغضائش،انغضائش .   "،االعزًبػٛخ

فٙ رًُٛخ  دٔس انًإسسبد انزشثٕٚخ ٔاإلػاليٛخ ( . " 2212) .سٕسٍ ضبكش ،يغٛذ  -16

  https://m.ahewar.org/s.asp?aid=302838&r=0".انزشثٛخ انجٛئٛخ

 

األسشح.. ٔدٔسْب انٕظٛفٙ فٙ رًُٛخ  ( ."2213.)حسٍٛ ٔحٛذ ػضٚض  ،انكؼجٙ  -.1

 . االسبسٛخ  يٕلغ كهٛخ انزشثٛخ 21:44:51 24/23/2213 ." انٕػٙ انجٛئٙ

انزٓذٚذاد انجٛئٛخ ٔاصشْب ػهٗ ٔالغ االيٍ ،  ( 2216 . )صبدق ػهٙ  ،  حسٍـ 11

يشكض انجٛبٌ نهذساسبد ٔ انزخطٛػ ،  االَسبَٙ فٙ انؼشاق .  

https://www.bayancenter.org/2016/09/2448/ 

 
( .يٕلغ يٕظٕع  2216،سُبء .) ـ دٔٚكبد11

https://mawdoo3.com/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A8%D8%

%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9?q=%AD%D8%AB_

D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D8%AF%D9%88%D9%8A

%D9%83%D8%A7%D8%AA 

 

(ـ22 Schlitz, Marilyn Mandala, (et al.), Worldview 

"Transformation and the Development of Social Consciousness", 

Journal of Consciousness Studies, 17, No. 7–8, 2010. P.18-21     

 

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=302838&r=0
https://www.bayancenter.org/2016/09/2448/
https://mawdoo3.com/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9?q=%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://mawdoo3.com/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9?q=%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA
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