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يؾضػػح إجابػػات السبحػػؾثيؽ حدػػب الجػػشس فيسػػا إذا كػػاف التمػػؾث البيئػػي سػػببا 

 يعدؼ إل  تفذي عاىرة البظالة
ٔٙٓ 

٘ٙ  
يؾضػػػح إجابػػػات السبحػػػؾثيؽ فيسػػػا إذا كػػػاف التمػػػؾث البيئػػػي يػػػعدؼ إلػػػ  عيػػػؾر 

 أمراض لؼ تكؽ مؾجؾدة في البيئة الحزرية
ٔٙٔ 

٘ٚ  
يؽ فيسػػػػا إذا كػػػػاف التمػػػػؾث الزؾضػػػػائي يػػػػعدؼ إلػػػػ  يؾضػػػػح إجابػػػػات السبحػػػػؾث

 انخفاض درجة األداء السدرسي لمظبلب
ٔٙٔ 

٘ٛ  
يؾضػػػح إجابػػػات السبحػػػؾث بحدػػػب الحالػػػة االجتساعيػػػة فيسػػػا إذا كػػػاف التمػػػؾث 

 الزؾضائي يعدؼ إل  انخفاض درجة األداء السدرسي
ٕٔٙ 

ٜ٘  
 يؾضػػػػح إجابػػػػات السبحػػػػؾثيؽ فيسػػػػا إذا كػػػػاف التمػػػػؾث البيئػػػػي يذػػػػكل سػػػػببا فػػػػي

 حرؾؿ السذاكل بيؽ الجيراف
ٖٔٙ 

ٙٓ  
يؾضػح إجابػات السبحػؾثيؽ حدػب مكػاف اإلقامػة فيسػا إذا كػاف التمػؾث البيئػي 

 سببا لحرؾؿ السذاكل بيؽ الجيراف
ٖٔٙ 

ٙٔ  
يؾضػػػػح إجابػػػػات السبحػػػػؾثيؽ فيسػػػػا إذا كػػػػاف التمػػػػؾث البيئػػػػي سػػػػببا يػػػػعدؼ إلػػػػ  

 البلمباالة عشد الفرد
ٔٙٗ 

ٕٙ  
كاف التمػؾث البيئػي سػببا يػعدؼ إلػ  زيػادة يؾضح إجابات السبحؾثيؽ فيسا إذا 

 ندبة الؾالدات السذؾىة
ٔٙٗ 

ٖٙ  
يؾضػػػػح إجابػػػػات السبحػػػػؾثيؽ فيسػػػػا إذا كػػػػاف التمػػػػؾث البيئػػػػي يػػػػعدؼ إلػػػػ  عػػػػدـ 

 تجانس عؾامل كأسس الزبط االجتساعي
ٔٙ٘ 



 

 

 

 

ٙٗ  
يؾضػػػح إجابػػػات السبحػػػؾثيؽ حدػػػب السدػػػتؾػ التعميسػػػي فيسػػػا إذا كػػػاف التمػػػؾث 

 عؾامل كأسس الزبط االجتساعيالبيئي يعدؼ إل  عدـ تجانس 
ٔٙٙ 

ٙ٘  
يؾضح إجابات السبحػؾثيؽ فيسػا إذا كػاف التمػؾث البيئػي سػببا فػي تػرؾ األفػراد 

 مشاطقيؼ األصمية كانتقاليؼ إل  مشاطق أخرػ 
ٔٙٙ 

ٙٙ  
يؾضح إجابات السبحػؾثيؽ حػؾؿ اآلثػار الشفدػية السترتبػة عمػ  التمػؾث البيئػي 

 في السجتسع الحزرؼ 
ٔٙٚ 

ٙٚ  
بحػػػؾثيؽ فيسػػػا إذا كػػػاف التمػػػؾث البيئػػػي يػػػعدؼ إلػػػ  انتذػػػار يؾضػػػح إجابػػػات الس

 حالة مؽ السمل كضعف الؾالء كاالنتساء
ٔٙٚ 

ٙٛ  
يؾضػػػح إجابػػػات السبحػػػػؾثيؽ فيسػػػا إذا كػػػػاف التمػػػؾث البيئػػػي يػػػػعدؼ إلػػػ  فتػػػػؾر 

 تحسس الجساىير لمسذاركة في األعساؿ العامة
ٔٙٛ 

 ٜٙٔ لتمؾث البيئييؾضح إجابات السبحؾثيؽ حؾؿ اإلجراءات السقترحة لمحد مؽ ا  ٜٙ

 
 

 فهرس ادلالحق
 

 اسم السمحق السمحق  
 في مديشة الديؾانيةكالسجالس السحمية تدييل ميسة إل   دائرة  اإلحراء   ٔ
 استسارة االستبياف  ٕ
 تدييل ميسة إل  دائرة البيئة في مديشة الديؾانية  ٖ
 كمية اآلداب تدييل ميسة إل  جامعة بغداد /  ٗ
 كمية اآلداب ة الكؾفة / تدييل ميسة إل  جامع  ٘
 كمية اآلدابعة بابل / تدييل ميسة إل  جام  ٙ

 
 



 

 

 

 

 
 

 انًمديـــح



 

 

 

 

 ادلقدمت 
برزت مذكمة التمؾث البيئي بؾضؾح مع مجيء الثؾرة الرشاعية ، كامتدت أثارىا لتذسل اإلنداف كمستمكاتو 

لسجاعات كاألكبئة لخظؾرتيا عم  أنيا الؾريث الذؼ حل محل ا بعزيؼكاألنغسة البيئية الدائدة ، كيرفيا 
 ُأفكعسق أذاىا الذؼ امتد إل  كل مجاالت الحياة البذرية كالسادية كالرحية كالشفدية كاالجتساعية . كسا 

عدة أصبحل مردر سمبيات التظؾر الحاصل في حياة اإلندانية لؼ يحسل االيجابيات فقط ، كإنسا حسل 
ا ، إذ باتل السخاطر تحيط بيا مؽ كل صؾب كحدب قمق كخؾؼ لمسجتسعات ، فمؼ تعد أمشة عم  حياتي

كتشغص استقرارىا ، كتيدد استسراريتيا ، كلعل الدبب الرئيدي في ذلػ ىؾ عجز البيئة عم  تؾفير شركط 
الحياة كمتظمباتيا لمكائشات كسا كانل في سابق عيدىا . ألنيا تعيش أزمة متعددة األبعاد ، كمتذابكة 

في عدة عؾاىر مشيا عاىرة التمؾث البيئي التي كانل السدخل األساسي  العؾامل كاألسباب ، كمسثمة
 الىتساـ اإلنداف بالسذكمة البيئية . 

كمؾضؾع التمؾث البيئي مؽ السؾاضيع السيسة التي تثير االىتساـ في العرر الراىؽ ، اذ ترشف ىذه 
تسس برؾرة مباشرة أك غير الغاىرة ضسؽ جرائؼ البيئة كتتجدد خظؾرتيا في العديد مؽ السعشرات التي 

ك مباشرة حياة اإلنداف كتعرضو لمخظر ، كلعل ما يزيد مؽ حدة ذلػ ، عدـ اعترافيا بالحدكد بيؽ الدكؿ ، 
عم  السجتسع ، زيادة عم  انو لؼ يعد مؽ السسكؽ إخفاء أثاره  أنيا أخذت في التزايد بذكل مزظرب

أف ىذه الغاىرة يسكؽ مقارنتيا سؾسيؾلؾجيًا في إطار الدمبية عم  صحة اإلنداف كحياتو االجتساعية ، إذ 
السذكبلت االجتساعية كىي االنحراؼ عؽ القؾاعد كالسعايير السحددة مؽ قبل السجتسع لتحديد الدمؾؾ 
الدؾؼ كالرحيح ، كلسا كاف الخمل في السكؾنات األساسية لمبيئة مؽ ماء ، كىؾاء ، كتربة ، ككل تغير 

سعات يسثل جؾىر مذكمة التمؾث البيئي كىؾ في األصل نتيجة النحراؼ يسس القيؼ األصمية لمسجت
السسارسات اإلندانية كخركجيا عؽ اإلطار العاـ لقؾاعد حساية البيئة ، فالتمؾث مؽ السذكبلت الفتاكة التي 
تؾاجييا السجتسعات في الؾقل الراىؽ ،  كىي بحاجة إل  تزافر الجيؾد كافة لسعالجتيا كالحد مؽ أثارىا 

لكل مخاطر التمؾث البيئي ىذه جاءت دراستشا لمتقري عؽ السذكبلت االجتساعية . الدمبية عم  السجتسع 
كمحاكلة كضع التؾصيات التي مؽ شانيا  لمتمؾث البيئي في السجتسع الحزرؼ كبحث أسبابيا كأثارىا.

 تمؾث البيئي .القزاء عم  األسباب كمعالجة اآلثار بسا يديؼ في تحجيؼ السذكبلت االجتساعية لم
أسرة، كقد  (ٔٛٗ)لقد كاف ميداف دراستشا مديشة الديؾانية ، ككانل العيشة طبقية عذؾائية تكؾنل مؽ 

استخدمل الدراسة أربع مشاىج ىي السشيج الؾصفي ، كالسشيج التاريخي ، كالسشيج السقارف ، كمشيج السدح 
البيئي ىؾ قرؾر األعبلـ في مجاؿ االجتساعي . كتؾصمل الدراسة إل  أف مؽ ابرز أسباب التمؾث 

الظرؽ الستبعة في جسع ك إشباع حاجات األفراد عم  حداب البيئة كجساليا كنغافتيا ، ك التؾعية البيئية ، 
الشقص في الخدمات االجتساعية ، ك عدـ استجابة الحكؾمة لؤلكلؾيات الشدبية لمرحة العامة ، ك الشفايات ، 



 

 

 

 

تدني السدتؾػ التعميسي ألفراد السجتسع ك لسرانع بالقرب مؽ السشازؿ ، إقامة اك التؾسع العذؾائي لمسدف ، ك 
 تفاقؼ أزمة الدكؽ ، كالحركب التي مر بيا السجتسع .ك ، 

أما عؽ السذكبلت االجتساعية لمتمؾث البيئي فيي انتذار عاىرة اإلدماف عم  الخسر كالسخدرات ، التفكػ 
تكؽ مؾجؾدة في السجتسع ، حرؾؿ مذاكل بيؽ األسرؼ ، تفذي عاىرة البظالة ، عيؾر أمراض لؼ 

عشد الفرد ، زيادة ندبة الؾالدات السذؾىة ، عدـ تجانس عؾامل كأسس الزبط  ةالجيراف ، البلمباال
االجتساعي ، ترؾ األفراد مشاطقيؼ األصمية  كاالنتقاؿ إل  مشاطق أخرػ، انتذار حالة مؽ السمل كضعف 

ىير لمسذاركة باألعساؿ العامة . ىذا كقد انتيل الدراسة بؾضع الؾالء كاالنتساء ، فتؾر تحسس الجسا
تؾصيات كمعالجات إذا ما اخذ بيا فإنيا تعسل عم  الؾقاية مؽ األسباب كالتردؼ إل  اآلثار مسا يديؼ 

 في تحجيؼ السذكبلت االجتساعية الشاتجة عؽ التمؾث البيئي .
 باإلطار األكؿالفرل اىتؼ  اذد مؽ الفرؾؿ عدمؽ مؽ جانبيؽ كل جانب يتكؾف  تكؾنل الدراسة ىذا ك 

أىسية  لثاني تشاكؿمذكمة الدراسة كالسبحث ااىتؼ األكؿ مشيا بعرض عدة مباحث  متزسشاً السرجعي لمدراسة 
الرابع تزسؽ تحديد السفاىيؼ كالسرظمحات العمسية الؾاردة بالبحث أىداؼ الدراسة ك  الثالث عرضالدراسة ك 

قريبة لدراستشا الحالية العراقية  ىتؼ بعرض نساذج مؽ دراسات سابقة مذابية أك، أما الفرل الثاني فقد ا 
كاألجشبية ، كالفرل الثالث تكؾف مؽ مبحثيؽ تشاكؿ األكؿ دكر السعسدات االجتساعية في  ،العربية ،

بعرض  الؾعي البيئي ، كالثاني تشاكؿ أنؾاع التمؾث البيئي ، ك الفرل الرابع فتكؾف مؽ مبحثيؽ اىتؼ األكؿ
أسباب التمؾث البيئي كالثاني عرض السذكبلت االجتساعية لمتمؾث البيئي ، أما الباب الثاني مؽ الدراسة 

 تاإلجراءا بعرضفيؾ الجانب السيداني كالذؼ تكؾف مؽ أربع فرؾؿ رئيدية اىتؼ الفرل الخامس 
الدراسة ، كالثاني عرض  السشيجية لمدراسة السيدانية ، حيث عرض السبحث األكؿ السشاىج السدتخدمة في

الفركض العمسية لمدراسة ، ك الثالث يتشاكؿ تحديد مجتسع البحث كعيشة الدراسة ، كالرابع تشاكؿ تحديد 
مجاالت الدراسة ، أما السبحث الخامس فتزسؽ تؾضيح أدكات جسع البيانات كالؾسائل  اإلحرائية 

خرائص االجتساعية كاالقترادية كالثقافية الفرل الدادس فتزسؽ عرض ال السدتخدمة في الدراسة ، أما
تشاكؿ السبحث األكؿ  تحميل البيانات االجتساعية ، ك الثاني تشاكؿ تحميل البيانات  اذلمسبحؾثيؽ ، 

لدابع فقد تكؾف  مؽ ثبلثة الفرل ا االقترادية ، أما الثالث فقد تشاكؿ  تحميل البيانات الثقافية ، أما
الثاني تشاكؿ  تحميل تيا نتائج الدراسة السيدانية ، ك نات الؾعي البيئي كسا حدداىتؼ األكؿ بتحميل بيامباحث 

بيانات أسباب التمؾث البيئي كسا حددتيا نتائج الدراسة السيدانية أما السبحث الثالث فتزسؽ تحميل بيانات 
تزسؽ  مؽ كاألخيرالسذكبلت االجتساعية لمتمؾث البيئي كسا حددتيا نتائج الدراسة السيدانية . كالفرل الثا

كالثاني تشاكؿ الخبلصة كاالستشتاجات أما  بسشاقذة الفرضيات العمسية ، ثبلثة مباحث اىتؼ األكؿ مشيا
 السبحث الثالث فتشاكؿ التؾصيات كالسقترحات . 



 

 

 

 

 

 

 
 انفصم األٔل

 
 عُاصس اندزاسح

 انًثذث األول: يشكهح اندزاسح وأهًٍتها وأهدافها

 اوالً : يشكهح اندزاسح

 اً : أهًٍح اندزاسحثاٍَ

 ثانثاً : أهداف اندزاسح 

 تذدٌد انًفاهٍى انعهًٍح –انًثذث انثاًَ 
 

 
 



 

 

 

 

 ادلبحج األول
 Problem Of The Study : مشكهت اندراست-أوالً 

مشذ بدأ الخميقة كاإلنداف في تفاعل مع البيئة يعثر فييا كيتأثر بيا . ككانل كال تزاؿ عبلقة اإلنداف بالبيئة 
يا قزية تثير جدال كثيرًا ألنيا ليدل عبلقة ثابتة كلكشيا متحركة تدتجيب لكل ما يمحق مؽ كمؾقفو مش

تغيرات بظرفي العبلقة ، فالبيئة أصبحل قزية الداعة كتتردر غيرىا مؽ القزايا ال عم  مدتؾػ محمي 
ؽ صشع حد كبير م إل ىي مذكمة بؾصفيا كتمؾث البيئة  .  (ٔ)فحدب بل عم  مدتؾػ الكؾف في جسمتو

ببل شػ الثسؽ الذؼ يدفعو نتيجة لتقدمو . كإذا كانل العؾامل الظبيعية أيزا  كىياإلنداف الحديث ، 
تتحسل جانبًا مؽ مدعكلية التمؾث ، إال أف السذكمة لؼ تتظؾر بذكل حاد كخظير عم  اإلنداف كبيئتو 

برؾرة ممحة إال في الدتيشات مؽ  الحيؾية أال بعد قياـ الثؾرة الرشاعية . كلؼ تغير عم  السدتؾػ العالسي
 إل القرف العذريؽ ، كقد أصبحل اليؾـ في مقدمة السذكبلت العالسية التي تيدد البذرية بالفشاء كتعدؼ 

بدأت  اذأفداد خرائص الشغاـ البيئي كعيرت ىذه السذكمة بذكل كاضح بعد الحرب العالسية الثانية ، 
. كقد اخذ الؾعي بإبعاد أثار التمؾث كأخظارىا  يشتذر بيؽ .(ٕ)السدف الرشاعية تعاني مشيا معاناة كاضحة 
بياف األساليب كدراسة الؾسائل الؾاجب اتخاذىا لمحد مؽ  إل الذعؾب كالحكؾمات كاتزحل الحاجة 

ُعقدت اتفاقات دكلية عدة مثل االتفاقية التي انبثقل عؽ معتسر األمؼ الستحدة عاـ  كالسذكبلت البيئية 
عقد معتسر في نيركبي بغية الحفاظ  ٕٜٛٔلسحيظات كحسايتيا مؽ التمؾث كفي عاـ كالخاص با ٕٜٛٔ

عم  سبلمة البيئة البحرية . لقد دفعل السخاكؼ مؽ مذكبلت البيئة الجسعية العامة لؤلمؼ الستحدة عاـ 
ات كنغاـ مرتبط بحكؾم مدتقبلً  اً ىذه المجشة جياز  كتعدّ تذكيل المجشة العالسية لمتشسية كالبيئة  إل  ٖٜٛٔ

معغؼ دكؿ العالؼ كبيرىا كصغيرىا الرشاعي مشيا كغير الرشاعي بدأت  أفكسا  .(ٖ)ىيئة األمؼ الستحدة
 إل كخظؾرة مذكمة التمؾث كأخذت تدع  جاىده مؽ خبلؿ سؽ القؾانيؽ كالتذريعات الرارمة  أبعادتدرؾ 

مق التؾعية البيئية كبذؿ كل خ فيكنذظل جسعيات حساية البيئة مؽ التمؾث ، تقميل فرص حدكث التمؾث 
ببل عؾائق مسا يعظي لمسذكمة الرفة  اً كاسع اً جيد مسكؽ لمحد مؽ ىذه السذكمة الخظيرة التي تشتذر انتذار 

فالبيئة كحسايتيا كمعالجة  .(ٗ)أك فؾاصل طبيعية بيؽ الدكؿ كالقارات ليس لمسمؾثات حدكد سياسيةاذ العالسية 
ية البذرية السدتدامة كالسحافغة عم  بيئة نغيفة تعد أحدػ مدتمزمات السيسة لمتشس األبعادمذاكميا مؽ 

القادمة . لقد تعسقل السذاكل البيئية مع التظؾر  لؤلجياؿيجب صؾنو  اً رفاىية األجياؿ الحالية كحق
 أكسعمذاكل بيئية ذات مديات  تشسؾيةكل حقبو حزاريو كمرحمة  أفرزتالحزارؼ كاالقترادؼ ، فقد 

كاالستيبلؾ غير  اإلنتاج أنساطخظؾرة مؽ سابقتيا حت  كصل التدىؾر البيئي ذركتو مع تشؾعا ك  كأكثر

                                                 

 .ٛٔص ، (ٜٜ٘ٔ، دار السعرفة الجامعية ، اإلسكشدرية)،  ٔ. البيئة كالسجتسع ، ط كآخركف د. سعاد عثساف  (ٔ)
 . ٕٓٚص ،(   ٜٗٛٔ)الكؾيل، ككالة السظبؾعات ،  ٖط ، كاإلنداف. البيئة  كآخركف د. حديؽ طو نجؼ  (ٕ)
 .ٔٓٔص ، (  ٖٕٓٓ ،  ، دار الذركؽ لمشذر كالتؾزيعاألردف )، ٔيئة كالسجتسع ، ط د. عم  فالح الذؾابكة ، الب ،سميساف مزاىرة  أيسؽد.   (ٖ)
 ، )بيػػركت ، السعسدػػة الجامعيػػة لمدراسػػات الجامعيػػة لمشذػػر كالتؾزيػػع، ٔط ارىػػاب التمػػؾث كالشغػػاـ العػػالسي ، ،عػػامر محسػػؾد طػػراؼ  (ٗ)

 . ٔٓٔص، (  ٕٕٓٓ



 

 

 

 

في البيئة يختمف في مداه كخظؾرتو  تأثيرالدائدة حاليا . فكل سياسة اك نسط تشسؾؼ معيؽ لو  السدتدامة
لسؾارد عسؾما يدتقر كيشجذب نحؾ السشاطق ذات ا كاإلندافعم  الشغاـ البيئي عؽ األنساط األخرػ ، 

ىذه السؾارد يعثر سمبا  استعساؿكاف االستغبلؿ غير العقبلني كالجؾر في ، الجيدة التي يسكؽ استغبلليا 
كتؾفير فرص  إضافيةقؾة عسل  استعساؿ إل في البيئة كيشيكيا . كذلػ فاف نسؾ الدكاف يزيد مؽ الحاجة 

ال  ذلػ فاف زيادة الدكاف تعسق  عسل كىذه تخمق بدكرىا ضغظا جديدا عم  السؾارد الظبيعية . اضافة
زيادة التمؾث الرشاعي كالتمؾث الشاجؼ عؽ ك تاميؽ مياه صالحة لمذرب ، ك  مذاكل الررؼ الرحي ،

كسيات متزايدة مؽ  يدتعسمؾف ىشاؾ عدد اكبر مؽ الدكاف الذيؽ  أف آخركسائل الشقل ..... الخ . بسعش  
لسجتسع العراقي ال يزاؿ يعاني مؽ مذكبلت التمؾث كالشػ اف ا .(٘)السمؾثات التي تيدد الرحة العامة

تحؾيل جزء كبير مؽ  إل  الذاممة أالقتراديوالبيئي فقد ادت حرب الخميج الثانية فزبل عؽ العقؾبات 
غير  أخرػ  كذخيرة كالغاـمحظسة  أسمحة. كتشاثرت في العراؽ إشعاعيابيئة ممؾثة كنذظو  إل العراؽ 
 أربعيؽعؽ يقل  سا الب. فقد قدرت مخمفات ىذه الحرب  إشعاعيانذيط  كركاـ كيساكيوكممؾثات  متفجرة

 ٜٜٓٔالحرب كاستسرار الحرار مشذ سشو  أفطؽ مؽ اليؾرانيؾـ الشاضب في مياديؽ السعارؾ السختمفة . 
في تدمير كتدىؾر  كساىسل،  مقبؾلةالسحاكالت في الحفاظ عم  بيئة  معغؼ إجياضقد عسمل عم  
مؽ خسدة  ٜٓٛٔ إل  ٜٓ٘ٔلقد زاد سكاف العراؽ مؽ سشة   .(ٙ)كل مباشر كغير مباشرالبيئة العراقية بذ
حؾالي  إل % مؽ مجسؾع الدكاف ٖ٘مميؾف ندسة كازدادت ندبة سكاف الحزر مؽ  ٖٔ إل مميؾف ندسة 

ىذه التغيرات في ندبة الدكاف في الحزر كالريف نتيجة  ، لقد جاءت% في نفس الفترة الزمشية ٓٚ
اف السذكبلت البيئة كاقع ال يسكؽ انكاره  العراؽ .لؾاسعة مؽ األرياؼ ال  السراكز الحزرية في لميجرات ا

السرض مذكمة بيئية ال تخمؾ مشيا مدتؾطشة ك الجؾع مذكمة بيئية يعيذيا اكثر مؽ ثمث سكاف العالؼ .  ،
ة الرؾر ال تخمؾ اؼ فالتمؾث مذكمة متعدد كىكذا سكانية في البمداف الرشاعية كالشامية عم  الدؾاء .

بشفدو  اإلنداف. كالتفجر الدكاني مذكمة بيئية صشعيا أحيانامشظقة في العالؼ مؽ اثارىا السعذية كالقاتمة 
اف مذكمة التمؾث مأساة ميمكو . (ٚ)العاقل الؾحيد بيؽ كل صؾر الحياة ألنوكىؾ كحده يسمػ زماـ حميا 

كتدؽ اجراس الخظر في كل  اإلندافتيدد كجؾد  كصارت اليؾـ،  متفاكتةبشدب  األرضيةتذسل الكرة 
؟  اإلندافمؽ ذلػ خظر عم  حياة  أكثرفيل يؾجد  فالغذاء ممؾث كاليؾاء ممؾث كالساء ممؾث ،، مكاف 

التمؾث الكيسيائي كىؾ احد ىذه  ىؾالكبرػ التي تيدد العالؼ كصحتو  األخظارمؽ فأف باإلضافة إل  ذلػ 
ال   أدخملمادة كيسيائية  ألف ٘ٚمؽ  أكثرؾف سشة الساضية تؼ ترشيع فخبلؿ الثبلث كالخسد،  اإلخظار

خظيرة عم   أثارمشيا  كلمكثير بيئتشا كال  ىؾائشا كمائشا كطعامشا كأدكاتشا ككل ما نتداكلو يؾميا مؽ أشياء ،
 راضبإم اإلصابةعم  ذلػ مؽ االزدياد السريع في حاالت  أدؿصحتشا الجدديو كالذىشية كالشفدية . كليس 

مؽ خسدة مبلييؽ طفل يسؾتؾف في كل سشة  كأكثرالتشفس كالحداسية كالدرطاف كالتذؾىات الخمقية . 

                                                 

 .ٛٓٔص  ،(ٕٓٔٓ، اد ، مظبعة الدار العربيةد. أحسد خميل الحديشي . الفقر كالدكلة ،) بغد (٘)
 . ٕٙ٘مردر سابق ، ص  .د. حديؽ طو نجؼ كاخركف  (ٙ)
 ٕٕٛص، (  ٜٜٛٔ) طرابمس ، مشذؾرات جركس برس ، ،ٔط ، كاإلندافد. عبد الغشي عساد ، البيئة  ،د. عاطف عظية  (ٚ)



 

 

 

 

في العالؼ  األمراضكحؾادث ليا عبلقة بالبيئة التي يعيذؾف فييا ، فحؾالي ثمث مجسل  أمراضنتيجة 
تيابات تشفدية حادة تدببيا عؾامل بيئية . كيسؾت كل سشة حؾالي مميؾني طفل تحل سؽ الخامدة نتيجة ال

. كحذرت مشغسة الرحة العالسية معخرا مؽ خبلؿ يـؾ الرحة العالسي في العاصسة اليشدية نيؾدليي في 
كالسكبات  غير السشزبظةكالسيسا مؽ الرشاعات  األطفاؿالكيسيائية كالتي تيدد  األخظارمؽ  ٖٕٓٓ/ٗ/ٚ

 اإلندافحقبة جديدة دخل فييا  اإلندانيةي تاريخ ل فغكبيذه التغيرات بز . (ٛ)العذؾائية لمشفايات الدامػػة 
كالساء كاليؾاء  األرض يذسل) عرر االيكؾلؾجيا( فالسحيط الحيؾؼ، الذؼ  أكعرر الؾعي البيئي  إل 

التي تعتسد عمييا كل الكائشات الحية يبدؼ دالئل عم  التدىؾر الذديد ، السحيظات كالبحار كالبحيرات 
صار كاليؾاء الذؼ يغمف مدف كمراكز صشاعية كثيرة ، الكثير مؽ التمؾث  اأصابيقد  كالذؾاطئ كاألنيار
مدمار بدبب عسميات الحفر ل تتعرض األراضيمؽ  شاسعةكمداحات ، بعشاصر كيسيائية خظيرة  اً مذبع

كتؾاجو . بعض السبيدات تعرض الكائشات الحية بسا فييا اإلنداف لمخظر  كبدأت كالتكشؾلؾجياكالتعديؽ 
كصارت تتجسع في اجزاء كثيرة مؽ االرض . الفزبلت كالشفايات كتراكؼ بيرة مذكبلت حادة السدف الك

ي كل ىذه السغاىر كغيرىا مسا ال يحر  ىي اعراض التدىؾر البيئي الت. كسيات ىائمة مؽ السيسبلت 
مؾجو كلؼ يكؽ االىتساـ بالبيئة في الساضي قزية ممحة فكاف االىتساـ صارت االف مؾضؾع اىتساـ شديد 

فيذه االعراض ، اما االف فالسؾقف مختمف تسامًا ، في السحل االكؿ لمشؾاحي الجسالية في البيئة الظبيعية 
التي يدببيا الدمؾؾ  كالبيؾلؾجيةالستغيرات الكيسيائية ك تيدد بقاء الشؾع االنداني ذاتو  ىي معشرات لتغيرات

عتسد تاالنداف كالكائشات الحيو ، التي لي يتعرض االنداني تعثر بقؾة في أتبلؼ البيئة كفي تدسسيا كبالتا
بذكل مباشر اك غير مباشر لمخظر ، كيكؾف مردر العمة التي تيدد البقاء اإلنداني في  اعمييا في بقائي

الزيادة السركعة في قدرة االنداف عم  تغير البيئة )بسا ك االنفجار الدكاني ، ك ، عدة مذكبلت مترابظة
كسيات ىائمة مؽ الغاز كالدؾائل كالسؾاد كغيرىا ( ،  استعساؿيثة كالتدبب في فييا التكشؾلؾجيا الحد

االستشزاؼ الدريع لمسؾارد الظبيعية . كاذا كاف لئلنداف اف يبق  فسؽ الزركرؼ حتسا أف يعالج ىذه ك 
يتزح مؽ ذلػ اف بيئة اإلنداف الحزرية في تدىؾر مدتسر نتيجة الزغط  .(ٜ)السذكبلت معالجو متزامشة 

في السدف ال  الخظر . كمؽ ىشا تبرز  البيئيالستزايد عمييا . كالؾاقع اف ىذا التدىؾر سيعرض التؾازف 
لمتخفيف مؽ الزغط  اً كافي اً الحاجة السمحة ال  ضركرة أعظاء ىذا الجانب مؽ بيئة اإلنداف اىتسام

 . شيدىا التاريخ البذرؼ  كؾنيا اكبر تجسعات بذرية، كالسذاكل السعقدة التي تؾاجييا البيئات الحزرية 
دراستشا لتدمط الزؾء عم  السذكبلت االجتساعية لمتمؾث البيئي لمسجتسع الحزرؼ  تجيءكبشاء عم  ذلػ 

، لكافة انؾاع التمؾث البيئي  الذديدفي مديشة الديؾانية فيي كغيرىا مؽ السدف العراقية تعاني مؽ تعرضيا 
االىساؿ مؽ قبل الدكائر السعشية بسعالجة عض االفراد ك دمبية كالخاطئة مؽ بكذلػ بدبب السسارسات ال

فكل ، البعض مؽ السذاكل السترابظة مع بعزيا مذكبلت التمؾث البيئي مسا ادػ ال  عيؾر العديد 

                                                 

 .ٚٔٔص ،( ٕٓٔٓالسجتسع العربي لمشذر كالتؾزيع ،  )االردف ، مكتبة، ٔط االنداف كالبيئة ،، محسؾد مرظف  عبد هللا  (ٛ)
، ( ٕٛٓٓ)عساف ، دار الؾفاء لمشذر، ، ٔط التؾافق الشفدي كاالضظرابات الشفدية كاالنفعالية ، ، أساسياتد. صالح حدؽ الداىرؼ  (ٜ)

 .ٗٔٗص 



 

 

 

 

مل معيا برؾرة سريعة مذكمة تتدبب بحدكث مذكمة اخرػ فسثبل تراكؼ الشفايات لفترة طؾيمة كعدـ التعا
كالتي تعدؼ ال  الؾفاة احيانا كتفذي عاىرة البظالة  تذار االكبئة كاالمراضيجة ال  انيعدؼ بالشتكصحية 

فسديشة الديؾانية تعاني مؽ قمة الخدمات البمدية كسؾء التخظيط كاالدارة . كالفقر كازدياد الدكؽ العذؾائي 
الىتساـ دكف ا كاحدةاف الحمؾؿ تكؾف جزئية تركز عم  مذكمة  ناتج عؽلحل مذكمة التمؾث البيئي  كذلػ 

كبالتالي استسرار التدىؾر في البيئة  كالؾقل كالسؾاردبالسذاكل البيئية االخرػ مسا يعدؼ ال  تبذير الجيؾد 
قمة الؾعي البيئي كتدني السدتؾػ الثقافي كجيل افراد السجتسع بخظؾرة  . إضافة ال  كل ذلػالحزرية 

كقرؾر كسائل االعبلـ بكافة ،  دكشؾف فيوالذارع اك الحي الذؼ ي تمػ السذكبلت كعدـ اىتساميؼ بشغافة
حتاج ال  حمؾؿ جذرية كمتكاممة فسعالجة مذكبلت التمؾث البيئي ت انؾاعيا ساىؼ في تفاقؼ حجؼ السذكمة .
بذؿ الجيؾد كاالمؾاؿ لزساف بيئة صحية كىانئة يشعؼ بيا كافة ال  كمتؾازنة كليدل جزئية اك انفرادية ك 

 نية .فئات السجتسع في مديشة الديؾا
 Importance Of The Study  :  اندراستأهميت  -حبنيًب 

 األىسيةتأتي ، التظبيقية  كاألىسيةالشغرية  األىسيةلمدراسة اىسيتيؽ ،  أفالدراسة نبلحع  أىسية إل بالشدبة 
 الشغرية لمدراسة في كؾنيا تمقي الزؾء عم  كاحدة مؽ القزايا الخظيرة التي افرزتيا حركة التقدـ العمسي

السكتبة  إثراءكالثقافي السعاصر كاالىتساـ بالسذكبلت البيئية باعتبارىا عاىرة حديثة العيد ندبيا فزبل عؽ 
 . في حقل عمؼ االجتساع الحزرؼ كالبيئي بيكذا نؾع مؽ الدراسات 

التظبيقية لمدراسة مؽ خبلؿ تذخيص السذكبلت االجتساعية لمتمؾث البيئي في السجتسع  األىسيةكتتجدد 
 كمحاكلة معالجتيا لمتقميل مؽ حدتيا عم  السجتسع .  أسبابياحزرؼ كاىؼ ال

         Objectives Of The Study   أهداف اندراست -حبنخًب :  
 تحديد اسباب السذكبلت االجتساعية لمتمؾث البيئي في السجتسع الحزرؼ . .ٔ

 تحديد اثار السذكبلت االجتساعية لمتمؾث البيئي في السجتسع الحزرؼ . .ٕ

 محاكلة كضع السعالجات التي مؽ شانيا التقميل مؽ حدة ىذه السذكبلت . .ٖ

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 خبنيادلبحج ان
 حتديد ادلفبهيم وادلصطهحبث انىاردة يف اندراست 

 متهيد 

أف الغرض مؽ تخريص مبحث لمسفاىيؼ كالسرظمحات العمسية ىؾ تحديد معاني كدالالت السرظمحات 
أك غير مختص مؽ  اً الرسالة لكي يدتظيع القارغ سؾاء كاف مخترالفشية كالعمسية التي تشظؾؼ عمييا 

لكي يدتظيع بعد ذلػ متابعة قراءة الرسالة كفيؼ مؾضؾعاتيا فيسا كامبل ، ك فيسيا كاستيعاب مزاميشيا 
تحديد السفاىيؼ كالسرظمحات العمسية خظؾة ميسة مؽ خظؾات البحث العمسي كعم   كيعدّ . (ٓٔ)كشسؾليا 

الدراسة أف يحدد السفاىيؼ كالسرظمحات بؾضؾح لكي يفيؼ القارغ السعاني كاألفكار  الباحث عشدما يعد
. ليذا تعد السفاىيؼ العشاصر األساسية لبشاء الشغرية أك الفرضية االجتساعية ، كالباحث (ٔٔ)لتمػ السفاىيؼ 

مح، كإنسا ال يكتفي في مبحث السفاىيؼ كالسرظمحات العمسية بإعظاء مفيـؾ كاحد أك مفيؾميؽ مؽ مرظ
عدة تعبر عؽ التغيرات التي طرأت عم  السفيؾـ نفدو نتيجة زيادة األبحاث كالدراسات  مفاىيؼ يذكر

العمسية ، ليذا تعد السرظمحات كالسفاىيؼ بسثابة السفاتيح الرئيدية لبشاء الفرضية أك الشغرية أك القانؾف ، 
رىا أذا تغيرت العؾامل أك القؾػ السعثرة في مؽ ىذه السفاىيؼ يسكؽ بشاء الفرضية أك الشغرية كيسكؽ تغي

 .(ٕٔ)مجرػ الغاىرة أك العسمية االجتساعية 

 Problemالسذكمة   .ٔ
َشَكَل األمر يذُكل َشكبًل، أؼ التبس األمر، كالعامة تقؾؿ َشَكل فبلف السدألة أؼ عّمقيا بسا  السذكمة لغًة:
ف يدع  فيو الفرد لمبحث عؽ كسائل فعالة ) بأنيا مؾق )سسيث(كالسذكمة كسا عرفيا  .(ٖٔ)يسشع نفؾذىا 

كالسذكمة بذكل عاـ ، ىي  .(ٗٔ)لمتغمب عم  عائق اك عؾائق تحؾؿ دكف الؾصؾؿ ال  ىدؼ ذؼ قيسة(
حالو مؽ الذػ اك الحيرة ، اك التردد ، تتظمب القياـ بعسل يرمي ال  التخمص مؽ ىذه الحالة ، كالعسل قد 

، اك مقابمة أشخاص معشييؽ بالسؾضؾع مسا يعدؼ بالتالي ال   يكؾف اجراء بحث اك قراءة في كتاب معيؽ
تؾجد . السذكمة قائبل  )تجيتذ(كيعرؼ . (٘ٔ)التخمص مؽ الذػ اك التردد اك الذعؾر باالطسئشاف كاالرتياح

                                                 

  ٔٗص،(  ٜٙٛٔميعة لمشذر كالتؾزيع، األسس العمسية لسشاىج البحث االجتساعي ،)بيركت ، دار الظ ،د . احداف دمحم الحدؽ  (ٓٔ)
 ٔٚص ،( ٕٜٛٔعبد السشعؼ الحديشي ، طرؽ البحث االجتساعي ،)جامعة بغػداد دار الكتػب لمظباعػة ، ، د . احداف دمحم الحدؽ  (ٔٔ)
. 
اطركحػػة  ،البشػػاء االجتسػػاعي لمسرػػشع ،)دراسػػة ميدانيػػة فػػي مرػػشع الشدػػيج فػػي مديشػػة الديؾانيػػة  ،د . بدػػسة رحسػػؽ عػػؾدة الرػػباح  (ٕٔ)

 .  ٘ص،( ٕٙٓٓجامعة القادسية ،  اآلدابمقدمة ال  مجمس كمية دكتؾراه غير مشذؾرة 
 ٚٚٗص ،(  ٖٜٜٔ مكتبة لبشاف ، ، ) بيركت ، ٖ، ط  محيط السحيط ،بظرس البدتاني  (ٖٔ)
،  ف ، دار السدػيرة لمشذػر)االرد، ٔسػيكؾلؾجية السذػكبلت االسػرية ،ط ،د. احسد عبػد المظيػف ابػؾ اسػعد ، سػامي محدػؽ الختاتشػة  (ٗٔ)

 . ٕٓص ،( ٕٔٔٓ

 .ٜٜٔص ،( ٕٕٓٓ،  ،) عساف ، دار السديرة لمشذر ٔالدراسات االجتساعية ، ط ،د. دمحم حسد الظيظي  (٘ٔ)



 

 

 

 

السذكمة بالشدبة لفرد ما عشدما يكؾف امامو ىدؼ محدد ال يسكؽ بمؾغو برؾر الدمؾؾ السألؾؼ لديو . 
  حل السذكمة عشدما يكؾف ىشاؾ عائق يعترض سبيل تحقيق الغرض . اما اذا كاف كتشذأ الحاجة ال
السذكمة بانيا مؾقف يحتؾؼ  (تجاريدهن ) كيعرؼ. (ٙٔ) فعشدئذ ال تكؾف ثسة مذكمة اً كمفتؾح اً الظريق مسيد

 مؾقف يؾاجو الفرد كتعجز فيو قدراتو عؽ مؾاجيتو بفاعميو مسا يعؾؽ ايزا ىي ك عم  ىدؼ يراد تحقيقيو 
ككذلػ تعرؼ السذكمة بانيا مؾقف يعثر بعدد مؽ االفراد بحيث  .(ٚٔ)ادائو لبعض كعائفو االجتساعية 

كىؾ مؾقف مؾضؾعي كتفدير في حياتيؼ يعتقدكف باف ىذا السؾقف ىؾ سبب ما يؾاجييؼ مؽ صعؾبات 
ة تحتاج ال  السذكمة بانيا حالة تتظمب بحث كدراسة كانيا صعؾب )الخاوي(كقد عرؼ  . (ٛٔ)اجتساعي ذاتي

كالسذكمة باإلنكميزية برفة عامة ىي كل مؾقف غير معيؾد ال يكفي لحمو الخبرات الدابقة ، .(ٜٔ)حل
كالدمؾؾ السألؾؼ . كالسذكمة عائق في سبيل ىدؼ مرغؾب ، يذعر الفرد ازائيا بالحيرة كالتردد كالزيق 

مة شيء ندبي فسا يعده الظفل مسا يدفعو لمبحث عؽ حل لمتخمص مؽ ىذا الزيق كبمؾغ اليدؼ . كالسذك
اما السذكمة في السعاجؼ الفمدفية ىي السعزمة الشغرية اك  .(ٕٓ)مذكمة قد ال يكؾف مذكمة عشد الكبير

كتعرؼ السذكمة ايزا بانيا عاىرة تتكؾف مؽ عدة احداث  .(ٕٔ)العسمية التي ال يتؾصل فييا إل  حل يقيشي
مؽ الؾقل كيكتشفيا الغسؾض كالمبس تؾاجو الفرد  ةلسداك كقائع متذابكة كمستزجة مع بعزيا البعض 

كالجساعة كيرعب حميا قبل معرفة اسبابيا كالغركؼ السحيظة بيا كتحميميا لمؾصؾؿ ال  اتخاذ القرار 
كتعرؼ السذكمة بأنيا طريقة الدمؾؾ التي يشغر إلييا الشغاـ االجتساعي عم  أنيا تسثل تعدؼ  .(ٕٕ)بذأنيا 

السذكمة  )روبخت ميختهن(. كيعرؼ (ٖٕ)ر كالقيؼ االجتساعية الستعارؼ عمييا عم  احد أك بعض السعايي
بأنيا ذلػ التشاقض كالتبايؽ بيؽ ما ىؾ مؾجؾد في السجتسع كبيؽ ما ترغب مجسؾعة معيشة مؽ ىذا 

.ككذلػ تعرؼ السذكمة بأنيا مؾقف أك كضع أك سمؾؾ غير مرغؾب فيو (ٕٗ)السجتسع ما يكؾف عميو 
بأنيا تمػ الغركؼ أك السؾاقف  )مايخ(ك  )فهلخ(.كعرفيا (ٕ٘)يقتزي تغييره لؤلفزل ماكمتكرر الحدكث ، 

 .(ٕٙ)أعزاء السجتسع تيديدًا بظريقة ما لقيسيؼ  يعدىاالتي 

 لمسذكمة اإلتجخائيالتعخيف 
                                                 

 .ٕٔٓ، ص  السردر نفدو (ٙٔ)
 ٜ٘ص ( ،ٜٓٛٔحديث ، مدخل ال  عبلج السذكبلت االجتساعية كالفردية ،) االسكشدرية ، السكتب الجامعي ال، دمحم سبلمة غبارؼ  (ٚٔ)
 .   ٗٙٔص ،( ٜٚٚٔمكتبة كىبة ، ، اصؾؿ البحث العمسي ،) القاىرة ، عبد الباسط دمحم حدؽ  (ٛٔ)
 .٘ص،( ٜٙٙٔ ، مذكمة الرسؾب في الثانؾيات كمرير الخريجيؽ ،) بغداد ، مظبعة العاني، الراكؼ  عمدار  (ٜٔ)

)5) http://www.en.wikipedia.org/wiki/Problem 
 .  ٜٖٚص ،(  ٕٜٛٔ) بيركت ، الذركة العالسية لمكتاب ، ،  ٕج ، السعجؼ الفمدفي  ،صمبيو  جسيل (ٕٔ)
 . ٕٖٚص ،(  ٜٚٚٔ)بيركت ، مكتبة لبشاف .  ، قامؾس مرظمحات العمـؾ االجتساعية ، د . احسد زكي بدكؼ  (ٕٕ)
 . ٕٕٚص  ،(ٕٓٓٓعربية ،، )بيركت ، دار الشيزة ال ٔساع ، طتدراسات في عمؼ االج ، دمحم صبحي قشؾص  (ٖٕ)
 .ٜٕٔالسردر نفدو ، ص  (ٕٗ)
 ٗٔص ،( ٖٕٓٓ)االسكشدرية ، دار الؾفاء ،، سيد عؾض ، السذكبلت االجتساعية  ،جبار عظية جبارة  (ٕ٘)
 .ٖٔص (،ٕٓٓٓعمؼ االجتساع كالسذكبلت االجتساعية ،)االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ،  ، عمي عبد الرزاؽ جمبي كاخركف  (ٕٙ)



 

 

 

 

ىي كل ما يذعر بو االفراد في السجتسع مؽ صعؾبة اك ضيق اك اعاقة تؾاجييؼ اثشاء حياتيؼ مسا يتظمب 
 عم  ىذه الرعؾبات كالبحث عؽ حل لسعالجتيا كالتخمص مػػؽ أثارىا . الؾقؾؼ 

 Social problem االتجتساعية كمةالسذ
انيا تسثل فجؾة غير مرغؾبة بيؽ السثاليات االجتساعية السرغؾبة السذكمة ب( ROBERSTONيعرؼ )

يات اؼ مجتسع تعتسد عم  قيؼ فسثال. عؽ التبايؽ  فالسذكمة االجتساعية تعبر، كالؾقائع االجتساعية الكائشة 
خمل في العبلقات االندانية التي بأنيا  )سمدنيك( ) السذكمة االتجتساعية (ك  )راب(كعرؼ  .(ٕٚ)افرادىا

 )شادية قشاوي(كترػ  .(ٕٛ)يدد السجتسع ذاتو تيديدًا خظيرًا، اك تعؾؽ السظامح الرئيدية لكثير مؽ االفراد (ي
نتذار انساط سمؾكية سمبية ضارة في السجتسع كتتعارض مع ما يشبغي السذكمة االجتساعية انيا تعبير عؽ ا
اسباب اجتساعية دفعل ال  عيؾرىا كانتذارىا . كتدع   كىشاؾ، اف يكؾف عميو الؾاقع السجتسعي 

سذكمة اجتساعية كذلػ بانيا الكتعرؼ  .(ٜٕ)الجساعات االجتساعية اك بعزيا لمحد مؽ اثارىا الزارة
اعي عؽ القؾاعد التي حددىا السجتسع لمدمؾؾ الرحيح طالسا اف ىذه القؾاعد تزع انحراؼ الدمؾؾ االجتس

معايير معيشة يكؾف االنحراؼ عشيا معديا ال  رد فعل كاضح مؽ الجساعة كلذلػ فيي تختمف في الزماف 
عم  كتعرؼ ايزا بانيا طريقة الدمؾؾ التي يشغر الييا الشغاـ االجتساعي  .(ٖٓ)كالسكاف باختبلؼ الثقافات

)باول يعرؼ ك  .(ٖٔ)انيا تسثل تعديا عم  احد اك بعض السعايير كالقيؼ االجتساعية الستعارؼ عمييا
السذكمة االجتساعية بانيا كضع اجتساعي غير مرغؾب فيو يعثر في عدد كبير مؽ الشاس  ههرتهن(

كعسل  اً مجيؾدبأساليب غير مرغؾب فييا ، كيذعرىؼ بزركرة القياـ بذي ما اتجاىو كمعالجتو مؽ خبلؿ 
السذكمة االجتساعية بأنيا حالة ناجسة عؽ التفاعل  )ديفج دريدمخ(يعرؼ كسا . (ٕٖ)اجتساعي جساعي

اإلنداني غير مرغؾب فييا لدػ حذد كبير مؽ الشاس يعتقدكف أف حميا يسكؽ أف يتؼ مؽ خبلؿ عسل 
 .(ٖٖ)كقائي أك عبلجي
ظرابات التي تعثر في عدد كبير مؽ أفراد السذكمة االجتساعية بأنيا االض )هارت(كيعرؼ الدكتؾر 

السجتسع بظريقة مذتركة كبالتالي فسؽ األفزل أف ُتحل السذكمة بإجراءات عامة تتظمب تشغيسا عم  
 الستسيزذلػ الغرؼ الحقيقي اك السذكمة االجتساعية بأنيا  )تجيسذ ديفد(كعرؼ  .(ٖٗ)جساعي السدتؾػ ال

                                                 

 .ٙٚٔص ،( ٕٔٔٓ)عساف، دار الفكر لمشذر، ،ٔط ، العبلقات كالسذكبلت االسرية ، مشاؿ عبد الرحسؽ د. ،ناديو حدؽ ابؾ سكيشة  د. (ٕٚ)
 .ٕٙٗص ،( ٜٔٛٔدار السعارؼ لمشذر، ،)القاىرة ،  ٘ط، دمحم الجؾىرؼ كاخركف  ترجسة د. تسييد في عمؼ االجتساع ،، بؾتؾمؾر  (ٕٛ)
 .ٙٚٔمشاؿ عبد الرحسؽ ، مردر سابق ، ص  د. ،ؾ سكيشة ناديو حدؽ اب د. (ٜٕ)
 .٘ٚ(، ص ٕٛٓٓ،) االردف ، دار الذركؽ لمشذر ، ٔعمؼ السذكبلت االجتساعية ، ط ، معؽ خميل العسر (ٖٓ)
 .ٚص ،( ٜٜٗٔ)الكؾيل ، نذر كتؾزيع مجسؾعة دلتا ، ،  ٕط ، مذكبلت اجتساعية معاصرة، عمي عيد راغب  د. (ٖٔ)
 .  ٚ، ص  ونفد السردر (ٕٖ)
 . ٚ، ص  نفدو السردر (ٖٖ)
 .ٕٚٔص ،(  ٜٜٛٔالسكتب الجامعي الحديث ،  ،السجتسع الريفي كالحزرؼ ،) الكؾيل ، حدؽ عمي حدؽ  (ٖٗ)



 

 

 

 

. كعرؼ  (ٖ٘)حمو كيجدكف صعؾبة فيًا لمحياة االجتساعية مجسؾعو كبيره مؽ الشاس تيديد تعدهالذؼ 
السذكمة االجتساعية بأنيا أنساط سمؾكية أك حاالت تعتبر مرفؾضة أك غير مرغؾب  )كخسن واين بخك(

بأنيا عاىرة اجتساعية تعكر حياة  )وليم بيفخيج(فييا مؽ قبل عدد كبير مؽ اعزاء السجتسع . كعرفيا 
ع لسا تدببو مؽ أثار سمبية عم  نسط عبلقاتيؼ كتفاعميؼ كتحتاج التخاذ عسل عدد كبير مؽ أبشاء السجتس

كتعرؼ السذكمة االجتساعية بسعشاىا .  (ٖٙ)جساعي مشغؼ يدتيدؼ القزاء عمييا كازالة اثارىا السدمرة
كمع اف  ، العريض بأنيا ىسؾـ مزمشة ، كاىتسامات متجددة مبلزمة لمسجتسعات في استقرارىا كتظؾرىا

لمسجتسعات مربكة  هياة االجتساعية فأنيا تأتي محير بلت االجتساعية مؽ طبقة مترمة بظبيعة الحالسذك
ككذلػ تعرؼ عم  انيا مؾقف يعثر في عدد مؽ االفراد بحيث يعتقدكف  .(ٖٚ)الستقرارىا كمزعجة الستسرارىا

كىكذا  .اكغ ، اك يعتقد االعزاء االخركف في السجتسع بأف ىذا السؾقف ىؾ مردر الرعؾبات كالسد
تربح السذكمة االجتساعية مؾقفا مؾضؾعيا مؽ جية كتفديرًا اجتساعيا ذاتيًا مؽ جية اخرػ . كقد ميز 

، في معلفة السذكبلت االجتساعية السعاصرة بيؽ السذكبلت اجتساعية ، كالسذكبلت العمسية  )ويخث(
حداث معركفة ، اما السذكمة تغير حيشسا ال تكؾف العبلقات بيؽ االفاألخيرة ىي مذكبلت معرفية ، 

كالسذكمة االجتساعية ىي كل مؾقف  .(ٖٛ)االجتساعية فيي مؾقف مشحرؼ عؽ مؾقف مرغؾب فيو 
كتعرؼ السذكمة االجتساعية بانيا عاىرة تحدث في السجتسعات  .(ٜٖ).اجتساعي يقتزي تغيرا ال  االفزل

بيعي اف تترف السذكبلت االجتساعية كافة اال انيا تختمف مؽ حيث طبيعتيا كسرعة انتذارىا ، فسؽ الظ
التي تحدث في الدكؿ الستقدمة صشاعيا بانيا اكثر حدية كاشد تعقيدا كسا انيا تسثل اضظرابا مسا يخمق 

كيشغر ، مفارقات بيؽ السكانات االجتساعية السرغؾبة مؽ قبل االفراد في السجتسع كبيؽ الغركؼ الؾاقعية 
عم  انيا مغير مؽ مغاىر التفكػ االجتساعي كتكؾف ذات تأثير  عمساء االجتساع لمسذكمة االجتساعية

داح حياؿ اف اً كاسع ككبير عم  الفرد كالسجتسع ، فيي عاىرة سمبية تعسل عم  تخمف السجتسع كتقف عائق
 اً متقدـ ، فزبل عؽ اف السذكبلت االجتساعية تترف برفة جسعية كالتي تذسل عددلالسجاؿ اماـ افراده 

خاص في السجتسع تحؾؿ دكف انجازىؼ لؤلدكار االجتساعية السؾكمة الييؼ مؽ  الجساعة مؽ االش اً كبير 
بأنيا جزء مؽ الدمؾؾ االجتساعي الذؼ يشتج عشو  )ويمدمي(كعرفيا  .(ٓٗ) معياكضسؽ ما ىؾ متفق عميو 

بأنيا  نك()لهرانذ فخا. كيعرفيا (ٔٗ)لسؾاجيتو  اً جساعي تعاسة أك شقاء خاص أك عاـ كيتظمب بالتالي أجراءً 

                                                 

 .  ٛ٘ٔص ،( ٜٜٓٔ)العراؽ ، جامعة بغداد ،  ، كاخركف ، مدخل ال  عمؼ االجتساع ،عبد المظيف العاني (ٖ٘)
 . ٛ٘ٔالسردر نفدو ، ص  (ٖٙ)
 . ٖٔص،(  ٕٗٓٓ) سؾرية ، مظبعة االىالي لمظباعة كالشذر،  ،ٔط  ، د. خزر زكريا ، مذكبلت اجتساعية راىشة ،سالؼ الدارؼ د.  (ٖٚ)
 . ٜٜٖص ،(  ٕٙٓٓ) االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ، ، د. دمحم عاطف غيث ، قامؾس عمؼ االجتساع  (ٖٛ)
 .  ٚٗ٘ص ،(  ٜ٘ٚٔ)مرر ، الييئة السررية العامة لمكتاب ،، د. ابراىيؼ مدكؾر ، معجؼ العمـؾ االجتساعية  (ٜٖ)
جامعػػة بغػػداد ، ، بحػػث مشذػؾر فػػي مجمػػة كميػػة التربيػة لمبشػػات ، د. عبػد الذػػييد الجاسػػؼ ، السذػػكبلت االجتساعيػة السرػػاحبة لمفقػػر  (ٓٗ)

 . ٜٔٗ، ص  ٕٔٔٓ ، لدشة ٖالعدد  ٕٕالدار الجامعية لمظباعة كالشذر ، مجمد 
 . ٓٔص ، (ٜ٘ٛٔ)مرر، مكتبة االسكشدرية ، ، مذكبلتشا االجتساعية  ،لسشعؼ دمحم بدر د. عبد ا (ٔٗ)



 

 

 

 

. ككذلػ تعرؼ (ٕٗ)أية صعؾبة أك سمؾؾ سيء لعدد كبير مؽ األشخاص ترغب في إزالتو أك ترحيحو 
السذكمة االجتساعية بأنيا خمل في الشديج االجتساعي كالقيسي يعدؼ إل  ارتباكات كاضظرابات كتذاحشات 

دة الرؾاب كال  كتعدؼ إل  صشف مؽ صشؾؼ الفؾض  كالخركج عؽ جا، تعيق مدألة نساء السجتسع 
السذكمة  )ليسخت(. كيعرؼ (ٖٗ)عكر الدكيشة االجتساعية تزعف التزامؽ كالتعاضد ك تيات اجتساعية غتذ

االجتساعية بأنيا انحراؼ يتؼ داخل إطار السجتسع كيدكر في دكائر تبدأ مؽ الفرد كتشتيي إل  الجساعة 
كؼ تتعمق بالبيئة االجتساعية كيدتمـز بأنيا مؾقف يحرل بفعل عؾامل أك عر  )فيخ اتذايمج(. كعرفيا(ٗٗ)

 )ماكي(. كيعرؼ (٘ٗ)معالجة أصبلحية تتظمب تجسيع الؾسائل كاألساليب االجتساعية لمتردؼ لو كمعالجتو
السذكمة االجتساعية بأنيا تتذكل كتتؾاجد عشدما يرػ عدد كبير مؽ الشاس أك عدد مؽ  )روبختدهن(ك 

 .(ٙٗ)كانو يسكؽ معالجة األمر بفعل جساعي  السيسيؽ اجتساعيا ىؾة بيؽ الؾاقع كالسثل
 التعخيف اإلتجخائي لمسذكمة االتجتساعية

 فيييحتاج إل  تغيير مؽ الحالة التي ىؾ عمييا إل  حالة أفزل ، كمؽ ىشا سمبي  اجتساعي ىي مؾقف
 عاىرة اجتساعية مرتبظة بسؾقف اجتساعي غير مألؾؼ يتظمب تغيرًا لسا ىؾ أفزل .

 Pollutionالتمهث  .ٕ

ككل ما ، كيقاؿ الث الذيء لؾًث أداره مرتيؽ كما قد التبس بعزو عم  بعض ، التمؾث لغًة : مؽ لؾث  
خمظتو فقد لثتو كلؾثتو . كااللتياث كاالختبلط كااللتفاؼ كالسمؾث اف االمر يبلث بو كتقرف بو االمؾر 

لغبار كالغازات كاالتربة يعرؼ التمؾث بانو ذلػ الجؾ الفاسد السستمئ با. اما اصظبلحًا :  .(ٚٗ)كتعقد
كالدخاف نتيجة لفداد كعدـ صبلحية بيئة العسل االرضية كالجؾية ، اك نتيجة كجؾد مؾاد محترقة داخل 

ككذلػ يعرؼ بانو التغير الدمبي الذؼ  .(ٛٗ)السرشع اك خارجو كسا ىؾ الحاؿ عشد العامميؽ في السشاجؼ
الشذاط االنداني الحيؾؼ  ، عؽ اك جزًء كبلً ، يظرأ عم  احد مكؾنات الؾسط البيئي كالذؼ يشتج 

بحياة االنداف اك  اً اؼ تغير في الخؾاص الظبيعية لمبيئة يدبب اضرار  بأنوكيعرؼ ايزا  .(ٜٗ)كالرشاعي

                                                 

 . ٖ٘ٗص،( ٖٜٜٔعمؼ االجتساع ، )االسكشدرية ، معسدة شباب الجامعة ،  مبادػء ،د. فاديو عسر الجؾالني  (ٕٗ)
اء ، مركػز عبػادؼ لمدراسػات كالشذػر )صػشع،  ٔمذكبلت اجتساعية مؽ مشغػؾر سؾسػيؾلؾجي ، ط ،د. سسير عبد الرحسؽ الذسيرؼ  (ٖٗ)
 .ٚٔص  ،(ٜٕٓٓ، 
 .  ٖ٘ٙص، ( ٕٓٓٓ)عساف ، دار الذركؽ لمشذر كالتؾزيع ، ، ٕط، مدخل ال  عمؼ االجتساع  ،كاخركف ، فيسي سميؼ الغزكؼ  (ٗٗ)
 ٖٚٙالسردر نفدو ، ص  (٘ٗ)
 .ٜٜٕ،ص( ٕٗٓٓلتؾزيع ، )عساف ، دار الذركؽ لمشذر كا،ٔمقدمة في عمؼ االجتساع ، ط ،ابراىيؼ عثساف  (ٙٗ)
 .ٜٕٓص،(   ٖٕٓٓ،) بيركت  ، دار الكتب العمسية ،  ٕ،جٔط ، لداف العرب ،ابؾ الفزل ابؽ مشغؾر االنرارؼ  (ٚٗ)
 .ٜٖٔص ،( ٜٗٛٔ)تؾنس ، الدار العربية لمكتاب ، ، عمؼ االجتساع في ميداف العسل الرشاعي، دمحم عبد السؾل   د. (ٛٗ)
 .ٖٗص ،( ٕٔٔٓ)القاىرة ، دار االفاؽ العربية لمشذر ،، ٔثار االجتساعية لمتمؾث البيئي ، طبذير ناعر الجحيذي ، اال (ٜٗ)



 

 

 

 

الشاجسة عؽ  )مادة او طاقة (كالتمؾث ىؾ الظرح السقرؾد اك العارض لمشفايات  .(ٓ٘) لغيره مؽ الكائشات
نتائج ضارة اك معذية مثل التغيير الكسي اك الكيفي في مكؾنات البيئة  الشذاطات البذرية التي تعدؼ ال 

إلقاء الشفايات بسا  بأنوكيعرؼ التمؾث  .(ٔ٘)بحيث تعجز االنغسة البيئية عؽ استيعابو دكف اف يختل اتزانيا
 يفدد جساؿ البيئة كنغافتيا كفي ما مز  ارتبط التمؾث بالقذارة كما تذسئز مشو الشفس مؽ معش  مادؼ

كجؾد مادة اك مؾاد غريبة في اؼ مكؾف مؽ السكؾنات مسا يجعميا غير صالحة  بأنو يعرؼ ايزا . (ٕ٘)
كيعرؼ ايزا بأنو احداث تغير في البيئة التي تحيط بالكائشات الحية  .(ٖ٘)لبلستعساؿ اك يحد مؽ استعساليا

تبلئؼ مع السكاف الذؼ يعيش يعدؼ ال  عيؾر بعض السؾاد التي ال ت اليؾمية ، مسا بفعل اإلنداف كأنذظتو
أؼ تغير غير مرغؾب في الخؾاص الظبيعية  بأنوكيعرؼ أيزا  . (ٗ٘) فيو الكائؽ الحي كيعدؼ ال  اختبللو

كالذؼ قد يدبب أضرارا لحياة اإلنداف أك لغيره  )ههاء وماء وتخبة (لمبيئة السحيظة  كالبيؾلؾجيةكالكيسيائية 
ديؼ الفزبلت اك الظاقة الزائدة مؽ قبل االنداف ال  البيئة بظريقة التمؾث ىؾ تق. (٘٘)مؽ الكائشات األخرػ 

التمؾث بأنو عبارة عؽ  (T.J.Mdoughin)كيعرؼ  .(ٙ٘)لآلخريؽ اً أضرار يدبب  مسامباشرة اك غير مباشرة 
الفزبلت التي يظرحيا االنداف ال  البيئة السحيظة بو كالتي تدبب اذػ لئلنداف كما يحيط بو بذكل 

التمؾث بأنو ادخاؿ السمؾثات في البيئة التي  )مخيام وبدتخ(عرؼ قامؾس ك  .(ٚ٘)ر مباشرمباشر اك غي
 .(ٛ٘)تدبب عدـ االستقرار كاالضظراب اك الزرر في الشغاـ البيئي أؼ االنغسة الفيزيائية لمكائشات الحية

اليؾاء اك الساء كالتمؾث يعرفو البعض بانو أؼ تغير فيزيائي اك بيؾلؾجية مسيز يعدؼ ال  تأثير ضار عم  
اك االرض اك يزر برحة االنداف كالكائشات الحية االخرػ ككذلػ يعدؼ ال  االضرار في العسمية 
االنتاجية ، كشتيجة لمتأثير عم  حالة السؾارد الستجددة كيعرؼ ايزا بأنو كل تغير كسي اك كيفي في 

تبشا  .(ٜ٘)استيعابو دكف اف يختل اتزانيا مكؾنات البيئة الحية اك غير الحية ، ال تقدر االنغسة البيئية عم 
عدد كبير مؽ الفقياء تعريف مؾحد لمتمؾث بقؾليؼ اف التمؾث يعشي ادخاؿ االنداف ال  البيئة مؾاد اك طاقة 
، قابمة الف تحدث مخاطر عم  صحتو اك اضرار لمسؾارد الحيؾية كالشغؼ البيئية محدثًة ضرًر لمسشذأة 

ككذلػ يعرؼ التمؾث  .(ٓٙ)نداني بعرقمة استخدامات مختمفة لمعشاصر البيئيةكالسرافق ، اك ىؾ التدخل اال

                                                 

 .٘٘ٔمردر سابق ، ص  ،كاخركف ،د. سعاد عثساف  (ٓ٘)
 .ٜٕٕص  مردر سابق ، د. عاطف عظية ، عبد الغشي عساد ، (ٔ٘)
 .ٕٗص ،(   ٕٙٓٓالجامعي الحديث، )االسكشدرية ،السكتب  ، البيئة كالسجتسع ،د. حديؽ عبد الحسيد رشؾاف  (ٕ٘)
 .ٜٜٔص (،ٜٚٛٔ) عساف ، دار الذركؽ لمشذر كالتؾزيع ، ، ٔط السدخل ال  العمـؾ البيئية ، يحي  فرحاف ، د. ،د. سامح غرايبة  (ٖ٘)
 ٖٗص ،( ٕٓٔٓ)مرر، معسدة طيبة لمشذر كالتؾزيع ، ٔط الحفاظ عم  البيئة كالؾعي الرحي ، ، فاتؽ سعيد (ٗ٘)
 .ٖ٘ص ، ر نفدو السرد (٘٘)
 ٘ٔ( ،صٕٜٛٔ ) البررة ، مظبعة جامعة البررة، ، خميل العسر عؽكرستؾفر ككد ، تخظيط السدف كالديظرة عم  التمؾث ، ترجسة م (ٙ٘)
 .ٜٗٔمردر سابق ، ص د. أيسؽ سميساف مزاىرة ، (ٚ٘)

(58) .http://www.merriam-webster.com/dictionary/pollution 

(59) .http://www.wikipedia.org/wiki 
 . ٓٔ،صمردر سابق  د. أيسؽ سميساف مزاىرة ، (ٓٙ)



 

 

 

 

بأنو ادخاؿ مؾاد ممؾثة باألنذظة االندانية في البيئة ، فشتج عؽ ذلػ عدد مؽ التغيرات في اليؾاء الجؾؼ 
 كيعرؼ كذلػ التمؾث بأنو عسميو تغيير في مكؾنات كعشاصر .(ٔٙ)اك الساء اك االرض اك البيئة الرؾتية

البيئة نتيجة لحدكث تغيرات غير مرغؾبة فييا فيزيائية ككيسيائية كبيؾلؾجية في األكساط الظبيعية اليؾاء 
. كيعرؼ بأنو حدكث تغيير كخمل بيؽ العشاصر السكؾنة لمشغاـ البيئي بحيث تذل فاعمية (ٕٙ)كالساء كالتربة

الزرر الحالي أك السدتقبمي الذؼ يشاؿ  . كيعرؼ بأنو(ٖٙ)ىذا الشغاـ كتفقده القدرة عم  أداء دكره الظبيعي
مؽ أؼ عشرر مؽ عشاصر البيئة كالشاجؼ عؽ نذاط اإلنداف الظبيعي كالسعشؾؼ أك فعل الظبيعة كالستسثل 

. كيعرؼ التمؾث (ٗٙ)في اإلخبلؿ في التؾازف البيئي سؾاء كاف صادرا مؽ داخل البيئة السمؾثة أك كارد عمييا
مؽ السؾاد الجديدة في كسط مؽ اكساط البيئة )الساء كاليؾاء كالتربة( لؼ بانو عاىرة تتسثل في عيؾر عدد 

 .(٘ٙ)كلكؽ زاد تركيزىا تكؽ مؾجؾده فيو مؽ قبل اك انيا كانل مؾجؾده ،

 التعخيف االتجخائي لمتمهث

تعدؼ ال  حدكث خمل كتغير في السكؾنات البيئية كتدبب مذكبلت  ممؾثات مادية كغير ماديةىؾ كجؾد  
في السجتسع الحزرؼ الذؼ يعيش فيو االمر الذؼ يتظمب كضع الحمؾؿ كالسعالجات لئلنداف اجتساعية 

  ليا.

  Environmentالبيئة   .ٖ

 . (ٙٙ)اياه كبؾاه لو بسعش  ىيئو لو كانزلو كمكؽ لو فيو بؾأُه مشزال اك  بؾأُه في المغة مذتقة مؽ بؾأ أؼ البيئة 

العػػػمؼ السختص بدراسة عبلقة الكائشات الحية مع محيظيؼ  ذير إل يلبيئة في معجؼ العمـؾ اإلندانية اكعمؼ 
كىي كل ما يحيط ، حيو  ةدث فيو االثارة كالتفاعل لكل كحدالسجاؿ الذؼ تح بأنياكتعرؼ البيئة . (ٚٙ)

باإلنداف مؽ طبيعة كمجتسعات بذرية كنغؼ اجتساعية كعبلقات شخرية ، كىي السعثر الذؼ يدفع الكائؽ 
. (ٛٙ)فالتعامل متؾاصل بيؽ البيئة كالفرد كاالخذ كالعظاء مدتسر كمتبلحق، كالدعي  ال  الحركة كالشذاط

كتعرؼ كذلػ بانيا االطار اك الحيز السكاني الذؼ يعيش فيو االنداف بكل ما فيو مؽ عشاصر حية كغير 

                                                 

 .  ٜٔٔص ،(  ٕٛٓٓدار كمكتبة االسراء لمشذر كالتؾزيع ، ، د. دمحم ياسر الخؾاجو ، عمؼ االجتساع الحزرؼ ،)القاىرة (ٔٙ)
 .ٕٗص،( ٕٛٓٓدار صفاء لمشذر كالتؾزيع،  )عساف ،، ٔط، د. عبد العباس الغريرؼ ، عداء االنداف لمبيئة ، د. سعدية عاكؾؿ الرالحي  (ٕٙ)
 . ٜٖٓص ، (ٖٕٔٓ)عساف ، دار صفاء لمشذر كالتؾزيع ، ، ٔالجغرافية الرشاعية ، ط ،د. عبد الزىرة الجشابي  (ٖٙ)
 الجديػدة ، )االسػكشدرية ، دار الجامعػة، السدعكلية السدنية الشاشئة عؽ تمؾث البيئػة ، االصػدار االكؿ ،د. ياسر دمحم فاركؽ السشياكؼ  (ٗٙ)

 .  ٗ٘ص ،(  ٕٛٓٓ
 . ٗٓٔص ،( ٕٕٔٓ)بغداد، دار الكتب كالؾثائق الؾطشية،  ، البيئة كالتمؾث دراسة لمتمؾث البيئي في العراؽ ،د. عساد مظير الذسرؼ كاخركف  (٘ٙ)
 .ٜٖص ،( ٜ٘٘ٔدار بيركت لمظباعة كالشذر ، ، السجمد االكؿ ، )بيركت  ،لداف العرب  ،ابؽ مشغؾر  (ٙٙ)
 .ٙٙٔ، ص( ٜٕٓٓالسعسدة الجامعية االمارات ، )،ٔاف فراندؾ دكرتيو ، معجؼ العمـؾ االندانية ، ترجسة د. جؾرج كتؾره ، طج (ٚٙ)
 .ٖٕ٘(، ص  ٕٓٔٓ)االردف ، دار السديرة لمشذر، ، ٔط د. دمحم الجؾىرؼ كاخركف ،عمؼ اجتساع البيئة ، (ٛٙ)



 

 

 

 

داف كتعرؼ البيئة بانيا االطار الذؼ يعيش فيو االن. (ٜٙ)حية كيسارس فيو حياتو كانذظتو السختمفة 
كيحرل مشو عم  مقؾمات حياتو مؽ غذاء كدكاء كمأكػ كيسارس فيو عبلقاتو مع اقرانو مؽ بشي 

عبارة عؽ الحيز السكاني الذؼ يذتسل عم  العشاصر الرئيدية في حياة  بأنياكتعرؼ البيئة  .(ٓٚ)البذر
تعشي البيئة كل ما يحيط  ك. (ٔٚ) الشباتات كالكائشات الحية كالظقس كالتربة كاليؾاء كالساء كالظاقة كالزؾء

مؽ  باإلنداف، كالبيئة ىي مرظمح كاسع لو جؾانب كمجاالت متعددة يذسل كل ما يحيط  بالكائشات الحية
عيش معيؼ كالشغاـ الذؼ يكالشاس الذيؽ  ،ـ كالكداء كالسدكؽ كالرؾت كالشؾراليؾاء كالساء كاالرض كالظعا

كالبيئة تسثل جسيع العؾامل الحيؾية كغير  .(ٕٚ)معو يدؾد السجتسع كالسعتقدات كالكائشات التي نتعايش
الحيؾية التي تعثر بالفعل عم  الكائؽ الحي بظريقة مباشرة اك غير مباشرة كيقرد بالعؾامل الحيؾية جسيع 

البيئة مرظمح  يعدّ ك  .(ٖٚ)(الههاء والساء والتخبه والذسذ والحخارة وغيخها الكائشات الحية كالغير حيؾية )
التي يعسل  كاألماكؽفيذسل السشازؿ التي يعيش فييا  باإلنداف في حياتو ، لكل ما يحيط شامبل اً مرظمح
ىي  (ارندل ىيكل)كالبيئة كسا عرفيا  .(ٗٚ)كاالرض التي يعيش عمييا كاليؾاء كالساء الذؼ يذربو ، فييا ،
كعل ، ع البيئة تكيفيا م كأنساطالعبلقات القائسة بيؽ الكائشات الحية التي تعيش في بقعة محددة  كل

االنداف بالبيئة الظبيعية  عبلقةالسفيؾـ يذير في دراسات عمساء االجتساع كاالنثركبؾلؾجيا ليعشي 
التي جتساعية بانيا العؾامل الخارجية كتعرؼ البيئة في معاجؼ العمؾـ اال .(٘ٚ)اسكاالجتساعية كتفاعمو معي

كذلػ كالعؾامل الجغرافية  استجابة احتسالية ، ، استجابة فعمية اك بأسرهيدتجيب ليا الفرد اك السجتسع 
كالسشاخية مؽ نباتات كمؾجؾدات كحرارة كرطؾبة كالعؾامل الثقافية التي تدؾد السجتسع كالتي تعثر في حياه 

ككذلػ تعرؼ البيئة بانيا كل ما يثير سمؾؾ الفرد  .(ٙٚ)ا بظابع معيؽسا كتظبعيسكتذكمي الفرد كالسجتسع ،
فيو. كقد ادخل عمساء الشفس في تعريفيؼ لمبيئة السرادر الداخمية لمسثيرات ،اما  اك الجساعة ، كيعثر

عمساء االجتساع بؾجو عاـ فيعكدكف دراسة الغركؼ اك الحؾادث الخارجة عؽ الكائؽ العزؾؼ سؾاء كانل 

                                                 

 .ٔٔص ،( ٕٗٓٓ)االسكشدرية ، دار الؾفاء لمظباعة كالشذر، ٔتمؾث ،طد. مرظف  عبد المظيف عباسي، حساية البيئة مؽ ال (ٜٙ)
) الكؾيػػػػل ، سمدػػػػمة كتػػػػب ثقافيػػػػة يرػػػػدرىا السجمػػػػس الػػػػؾطشي لمثقافػػػػة ،  ، دمحم سػػػػعيد صػػػػبار، البيئػػػػة كمذػػػػكبلتيا، رشػػػػيد الحسػػػػد  (ٓٚ)

 .ٕٙ(،صٜٜٚٔ
 .ٔٔص ، مردر سابق ، كاخركف ،د. حديؽ طو نجؼ  (ٔٚ)
 ٜٔٔمردر سابق ، ص  عمي فالح الذؾابكة ، ، د. ايسؽ سميساف مزاىرة (ٕٚ)
 ٖ٘ص  ،فاتؽ سعيد ، مردر سابق (ٖٚ)
ص ، ( ٕٙٓٓ)بيػػركت ، السعسدػػػة الجامعيػػة لمدراسػػات كالشذػػػر ،، ٔد. نيػػ  القػػاطرجي ، السػػػرأة فػػي مشغؾمػػة االمػػػؼ الستحػػدة ، ط (ٗٚ)

ٕ٘ٔ  . 
 . ٛٔص ،(  ٜٜ٘ٔفة الجامعية ، )االسكشدرية ، دار السعر ، البيئة كالرحة  ،د. عم  دمحم السكاكؼ  (٘ٚ)
 . ٖٓٔمردر سابق ، ص ، د. ابراىيؼ مدكؾر  (ٙٚ)



 

 

 

 

لكائشات الحية كيعرؼ عمؼ البيئة بانو يعشي دراسة العبلقات القائسة بيؽ ا .(ٚٚ)فيزيقية اك اجتساعية اك ثقافية
كالبيئة ، كيتزسؽ العبلقات بيؽ الكائؽ الحي الفرد كالبيئة ، كالعبلقات بيؽ السجسؾعات كالبيئة .اما في 
عمؼ االجتساع فيقترر استخداـ مفيؾـ االيكؾلؾجيا عم  دراسة العبلقات القائسة بيؽ السجسؾعات البذرية 

كتعرؼ البيئة بأنيا نديج مؽ التفاعبلت  .(ٛٚ)السادية اك الدكاف كالبيئة الخاصة بكل مشيا كالسيسا بيئاتيا
( كبيؽ العشاصر الظبيعية ) إندان , حيهان , نباتالسختمفة بيؽ الكائشات العزؾية الحية بعزيا البعض 

كيتؼ ىذا التفاعل كفق نغاـ دقيق ،متؾازف كمتكامل يعبر عشو  )الههاء ,الحخارة , الزهء( الغير حية
. كتعرؼ البيئة بأنيا اإلطار الذؼ يحيا فيو اإلنداف ضسؽ مجسؾعو  (ٜٚ)شغؾمة البيئيةالشغاـ البيئي أك الس

كتذكل الدكرة الحياتية لئلنداف كالكائشات الحية األخرػ كتذسل جسيع ، مؽ الشغؼ االيكؾلؾجية الظبيعية 
باشره كفي أؼ فترة العؾامل الحيؾية كغير الحيؾية التي تؾثر بالفعل بالكائشات الحية بظريقو مباشرة كغير م

. كتعرؼ أيزا بأنيا السكاف أك السحيط الذؼ تعيش فيو الكائشات الحية مؽ اإلنداف (ٓٛ)مؽ حياتيا
كالذؼ يذتسل عم  العشاصر السيسة إلدامة حياه الكائشات ، كالحيؾاف كالشبات كاإلحياء الدقيقة كيتأثر بو 

تمفة حدب السؾقع كنؾعية الحياة السبلئسة كلو خرائص كمسيزات طبيعية كحياتيو مخ، الحية السختمفة 
ؽ بأنيا ذلػ الجزء مؽ العالؼ الذؼ يؾثر فيو اإلنداف كيتأثر ي. كعرفيا بعض الباحث(ٔٛ)لشسؾ الكائشات الحية

. كعرؼ السجمس الدكلي لمغة (ٕٛ)بو ، أؼ ذلػ الجزء الذؼ يدتخدمو كيدتغمو كيؾثر فيو كيتكيف لو
عؾامل السادية كالكيسيائية كالبيؾلؾجية كالعشاصر االجتساعية القابمة في كقل الفرندية البيئة بأنيا مجسؾعو ال

معيؽ لمتأثير بظريقو مباشرة أك غير مباشرة حاليا أك في كقل الحق عم  الكائشات الحية أك الشذاط 
يـؾ فسف البيئة بانيا الشغاـ الذؼ يعيش كيعسل كيتستع فيو االنداف . ) نيكيتين (. كيعػرؼ (ٖٛ)اإلنداني

البيئة يذسل العؾامل الفيزيائية كالبيؾلؾجية التي خمقل الغركؼ الظبيعية كاالجتساعية كحت  غير الظبيعية 
كبعبارة اخرػ فيي كل تمػ الغركؼ التي تعثر برؾرة مباشرة اك غير مباشرة في . التي تحيط باإلنداف 

 .(ٗٛ)حياه االنداف

 التعخيف االتجخائي لمبيئة 

                                                 

 . ٖٗٔ، ص السردر نفدو  (ٚٚ)
 .ٛٛالسردر نفدو ، ص  (ٛٚ)
 .ٚٔ( ، ص  ٕٔٔٓ)عساف ، دار الراية لمشذر كالتؾزيع ، ،ٔط البيئة ككيفية حسايتيا مؽ التمؾث ، سيكؾلؾجيةبياف دمحم الكايد ،  (ٜٚ)
 . ٘ٔد. عبد العباس الغريرؼ ، مردر سابق ، ص  ،عاكؾؿ الرالحي د. سعديو  (ٓٛ)
 .ٜص ، (ٕٔٔٓ)بغداد ، دار الكتب لمظباعة كالشذر ، ، عشاصر البيئة كتمؾثيا  ،خيرؼ عزيز الدعد  (ٔٛ)
 .ٖٛٓد. عبد الزىرة الجشابي ، مردر سابق ، ص  (ٕٛ)
 . ٘ٔد. ياسر دمحم فاركؽ السشياكؼ ، مردر سابق ، ص  (ٖٛ)
 .ٚمردر سابق ، ص البيئة كالسجتسع ،  د. حديؽ عبد الحسيد رشؾاف ،  (ٗٛ)



 

 

 

 

كعمييا يعتسد في الحرؾؿ عم  الذؼ يدتسد مشو الكائؽ الحي مقؾمات كجؾده  ىي السحيط أك اإلطار
 متظمباتو كاحتياجاتو مؽ مأكػ كمأكل كممبس لزساف بقائو كتظؾره . 

 pollution Environmentalالتمهث البيئي  .ٗ

يعدؼ ال  التمؾث البيئي بأنو أؼ تغير فيزيائي اك كيسيائي اك بيؾلؾجي  odum)عرؼ العالؼ البيئي ادكـ ) 
ككذلػ ، تأثير ضار عم  اليؾاء اك الساء اك االرض ، كيزر برحة االنداف كالكائشات الحية االخرػ 

ىؾ أؼ ك  .(٘ٛ)لمتأثير عم  حالة السؾارد الستجددة  بؾصفيا نتيجةيعدؼ ال  االضرار بالعسمية االنتاجية 
يعثر  كسافي الكائشات الحية تغير في خؾاص البيئة يعدؼ بظريق مباشر اك غير مباشر ال  االضرار 

كيعرؼ ايزا انو كل تغير كسي اك كيفي في مكؾنات البيئة .  (ٙٛ)عم  مسارسة اإلنداف لحياتو الظبيعية
كعرؼ عمساء  .(ٚٛ)الحيو كغير الحية كال تدتظيع االنغسة االيكؾلؾجيا عم  استيعابيا دكف اف يختل تؾازنيا

ي اك كيسيائي اك بيؾلؾجي يعدؼ ال  حدكث تأثير عاىر عم  البيئة التمؾث البيئي بأنو أؼ تغير فيزيائ
كيعرؼ بأنو إدخاؿ مؾاد أك . (ٛٛ)اليؾاء اك الساء اك األرض اك يزر برحة اإلنداف كالكائشات األخرػ 

طاقو في البيئة مؽ شانيا إف تدبب مخاطر صحية لئلنداف كاإلضرار بالسرادر الحياتية كاألنغسة البيئية 
. كيعرؼ (ٜٛ)اه كالتداخل في األساليب السذركعة في االستفادة مؽ السؾارد البيئية كإتبلؼ مرادر الرف

أيزا بأنو عبارة عؽ أضافو مكؾنات جديدة لمبيئة اليؾائية كالسائية كالتربة مسا يغير مؽ خرائريا 
الظبيعية كيجعميا ال تعدؼ كعيفتيا التي مؽ اجميا كجدت ، كيشتج عؽ الشذاط اإلنداني في مختمف 

. كيعرؼ التمؾث البيئي بأنو كل ما يؾثر في جسيع عشاصر البيئة بسا فييا مؽ نبات (ٜٓ)ؾاحي الحياةن
الههاء , التخبة كل ما يؾثر في تركيب العشاصر الظبيعية غير الحية مثل )في كحيؾاف كإنداف ككذلػ 

ث اإلنداف البيئة يمؾ  بؾساطتيا. كيعرؼ بانو مرظمح يذير ال  جسيع الظرؽ التي (ٜٔ)، كغيرىا( البحار
التي تحيط بو ، فاإلنداف يقؾـ بتمؾيث اليؾاء بالغازات كالدخاف كتدسؼ السياه بالكيسياكيات كغيرىا مؽ 

ؾاء عم  سظح السؾاد كعم  سبيل السثاؿ فاإلنداف يفدد الجساؿ الظبيعي عؽ طريق إلقاء السخمفات س
تي تسبل اليؾاء بالزجيج الراخب كالسحرمة بتذغيل الساكيشات كالسركبات ال يقؾ ؾاألرض اك السياه ،كى

 .(ٕٜ)إف كل فرد مشا يديؼ في تمؾيث البيئة برؾرة ما

 التعخيف اإلتجخائي لمتمهث البيئي
                                                 

 . ٖٔ٘مردر سابق ، ص  ،د. ني  القاطرجي  (٘ٛ)
 .ٚٔص  ،د. مرظف  عبد المظيف عباس ، مردر سابق  (ٙٛ)
 .ٚٔص  ،السردر نفدو  (ٚٛ)
 .ٚٔص  ،السردر نفدو  (ٛٛ)
 .ٜٔص ،  (ٜٕٓٓ)عساف ، دار دجمة لمشذر ، ،ٔكاستجابة عمسية ، طالتمؾث البيئي مخاطر عررية  ،د. نعيؼ دمحم االنرارؼ  (ٜٛ)
 . ٕ٘ص ، ( ٜٕٓٓ)عساف ، دار الحامد لمشذر كالتؾزيع، ، ٔالبيئة في االسبلـ ، ط ،يؾنس ابراىيؼ احسد  (ٜٓ)
 .  ٜٙص ،( ٜٕٓٓ)عساف ، دار اسامة لمشذر، ، ٔالتمؾث البيئي ، ط ،د. سمظاف الرفاعي  (ٜٔ)
 . ٜٕ – ٕٛص ،( ٕٙٓٓ)القاىرة ، مكتبة االنجمؾ السررية ، ،ٔالسذكبلت البيئية لمقاىرة الكبرػ ، ط ،دمحم  د. عبلء الديد (ٕٜ)



 

 

 

 

ىؾ كل تغير كسي اك نؾعي يؾثر عم  عشاصر البيئة  كيؾدؼ ال  عيؾر بعض السؾاد التي ال تتبلءـ مع  
كبالتالي حدكث  دكث خمل يؾثر عم  التؾازف البيئييؾدؼ ال  ح ماالسكاف الذؼ يعيش فيو الكائؽ الحي ،

 تدتؾجب الحل . اجتساعية مذكبلت 

 

 

 Society  الُسْجَتَسعُ  .٘

اجتسع القؾـُ ، ،اجتسَع ، يجتسع ، اجتساًعا ، فيؾ ُمجتِسع ، كالسفعؾؿ ُمجتَسٌع بو  مؽ جسعلغًة :  الُسْجَتَسعُ 
الذيء أؼ جسع الذيء الستفرؽ كجسع امره كاجسعو كجساع .  اّتحدكا كاتَّفقؾاك انزؼَّ بعُزيؼ إل  بعض 
بانو ندق  )ماكيفخ(عرفو فقد السجتسع اما  .(ٖٜ)( َفَأتْجِسُعـهْا َأْمـَخُكْم َوُشَخَكــاءُكمْ )جعمو جسيعا فقاؿ تعال  

يحافغؾف عمييا ، مثمسا يتكؾف مؽ السرسؾمة التي يتبعيا االفراد ك مكؾف مؽ االعراؼ السشؾعة كاالجراءات 
كىؾ يذكل ، ظة كالسعؾنة الستبادلة، كمؽ كثير مؽ التجسعات كشت  كجؾه ضبط الدمؾؾ االنداني الدم
بانو االطار العاـ الذؼ يحدد العبلقات التي تشذأ  احسج الخذابكعرفو   .(ٜٗ)ضركريا ألسباب الحياة طاً شر 

 بأنو لجين ابخاهيمسعج اكعرفو  .(ٜ٘)بيؽ االفراد الذيؽ يعيذؾف في داخمو عم  ىيئة كحدات اك جساعات
تدسح باستسرار ، كياف جساعي مؽ البذر بيشيؼ شبكة مؽ التفاعبلت كالعبلقات الدائسة كالسدتقرة ندبيا 

بانو مرظمح يذير ال  االفراد  )تجهرج زمل (كيعرفو  .(ٜٙ)ىذا الكياف كبقائو كتجدده في الزماف كالسكاف 
كدة كالتي يتظمب فيسيا تحميل التفاعل الشفدي كىؼ يسارسؾف ضركبا مؽ العبلقات الستبادلة غير السحد

كيعرؼ السجتسع بأنو اجتساع االفراد كتعاكنيؼ كفق نغاـ ما يحدد عبلقاتيؼ ببعزيؼ كيدفعيؼ ال   .(ٜٚ)
كيعرؼ . (ٜٛ)تحقيق اىداؼ كاحدة كيدؾدىؼ شعؾر مذترؾ بؾحدة الركابط السعشؾية كالسادية التي تجسعيؼ 

ساعة مؽ الشاس يتعاكنؾف لقزاء عدد مؽ مرالحيؼ الكبرػ ، كالتي السجتسع بانو ج )تهماس اليهت(
التركيب ار العبلقات االرتباطية السعقدة كتذسل فكرة السجتسع عم  استسر  .تذسل حفع الذات كدكاـ الشؾع 

 .(ٜٜ)الذؼ يتزسؽ مسثميؽ في االنساط االندانية االساسية كعم  االخص الرجاؿ كالشداء كاالطفاؿ 
بأنو مجسؾعو مؽ االفراد تقظؽ عم  بقعة جغرافية محدده  ) ههب هاوس (يعرفو البركفدؾر السجتسع كسا ك 

                                                 

 .ٗٙص،( ٖٕٓٓ، )بيركت ، دار الكتب العمسية ، ٔط ، ٛابؽ مشغؾر، لداف العرب ،ج (ٖٜ)
 .ٙٔص،(  ٜٗٚٔالسررية، )القاىرة ، مكتبة الشيزة ، ٔترجسة عمي احسد عيدؾؼ ، ط السجتسع ، ركبرت ماكيفر ، (ٜٗ)
 .ٛص ،( ٜٓٚٔ)القاىرة ، دار السعارؼ  ، اصؾلو كمشاىجو عمؼ االجتساع ، احسد الخذاب ، (ٜ٘)
 .ٖٚص، ( ٜٜٙٔ ، )بيركت ، مركز الؾطؽ العربي دراسات الؾحدة العربية،ٕط، السجتسع كالدكلة  ،سعد الديؽ ابراىيؼ  (ٜٙ)
 .ٛص ،( ٖٜٛٔ ، القاىرة ، دار السعارؼ،)  ٛط ترجسة محسؾد عؾدة كاخركف ، نغرية عمؼ االجتساع ، نيقؾال تيساشيف ، (ٜٚ)
 .ٕٙص ،( ٜٓٚٔ)الدعؾدية ، ،  ٕط مازف كامل الرالح ، السجتسع كالخدمة االجتساعية ، ،تؾفيق يؾسف شتيؾؼ  (ٜٛ)
 ٕٜٔص ،(  ٜٜٓٔ ، )االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية،  ٔعمؼ االجتساع ،ج، د. دمحم عاطف غيث  (ٜٜ)



 

 

 

 

مؽ الشاحية الدياسية كمعترؼ بيا كليا مجسؾعة مؽ العادات كالتقاليد كالسعاير كالقيؼ كاالحكاـ االجتساعية 
عرؼ كذلػ بانو مجسؾعة كي .(ٓٓٔ)كاالىداؼ السذتركة الستبادلة التي اساسيا الديؽ كالمغة كالتاريخ كالعشرر

كسا انيؼ يتحدكف كيشغسؾف ، مؽ االفراد يعيذؾف معًا كتشذأ بيشيؼ عبلقات كصبلت كيتبادلؾف السشفعة 
انفديؼ لتحقيق اغراض مذتركة . أؼ اف فكرة السجتسع السعشؾية تشحرر في معش  االتحاد كتشغيؼ 

سع جساعة مؽ الشاس ليؼ ثقافة مذتركة كىشاؾ مؽ يرػ اف السجت .(ٔٓٔ)العبلقات التي تربط بيؽ االفراد 
 يعدكمتسيزة تحتل حيزًا اقميسيًا محددًا . كتتستع بذعؾر الؾحدة كتشغر ال  ذاتيا ككياف متسيز ، فالسجتسع 

نسؾذجًا خاص لجساعة تتسيز بشدق اجتساعي شامل يشظؾؼ عم  جسيع السعسدات االجتساعية االساسية ا
كيتسيز كذلػ باستقبللو ليس بسعش  انو مكتفي بذاتو مؽ ، الزركرية  البلزمة لسؾاجية الحاجات االندانية

الشاحية االقترادية اكتفاًء ضركريًا كانسا بسعش  انظؾائو عم  جسيع اشكاؿ التشغيؼ لبقائو كاستسراره لفترة 
 السجتسع بانو )جساعو مؽ الشاس أصبحؾا كحدة مكانية ، كعيفية )فخيجمان(كيعرؼ . (ٕٓٔ)طؾيمة مؽ الزمؽ 

، ثقافيو ... أؼ يذغمؾف مشظقو جغرافية محددة كيرتبط أعزاء ىذه الؾحدة بركابط االعتسادية الستبادلة كسا 
. كيعرؼ كذلػ بانو مجسؾعو مؽ االفراد يعيذؾف (ٖٓٔ)يتذاطركف تراثا ثقافيا مسيزا ىؾ تراثيؼ الخاص بيؼ(

الحداس باالنتساء بعزيؼ لبعض معتقد معيؽ كلدييؼ ا اك معا بتعاكف كتزامؽ يرتبظؾف بتراث ثقافي ،
كالؾالء لسجتسعيؼ كعقائدىؼ كيكؾنؾف مجسؾعو مؽ السعسدات تعدؼ ليؼ الخدمات البلزمة في حاضرىؼ 

. كيعرؼ السجتسع بأنو مجسؾعو (ٗٓٔ)كتزسؽ ليؼ مدتقببل مذرقا في شيخؾختيؼ كتشغؼ العبلقات فيسا بيشيؼ
، كيذسل معش  السفيؾـ القؾاعد التشغيسية ليذه  مؽ العبلقات سؾاء كانل بيؽ إفراد اك جساعات اك نغؼ

 .(٘ٓٔ)العبلقات كسا ىي في ثقافة الجساعة

 التعخيف اإلتجخائي لمسجتسع 

يعرؼ السجتسع بأنو مجسؾعة مؽ االفراد تعيش عم  رقعة جغرافية محددة كتربظيؼ مجسؾعة مؽ العادات 
أفراده يتذاركؾف ىسؾما أك اىتسامات مذتركة كالسيؼ في السجتسع اف ، كالقيؼ كالتقاليد كالسرالح السذتركة 

تعسل عم  تظؾير ثقافة ككعي مذترؾ يظبع السجتسع كأفراده برفات مذتركة تذكل شخرية ىذا السجتسع 
 .كىؾ عم  نؾعيؽ رئيديؽ مجتسعات حزرية كمجتسعات ريفية كىؾيتو

 urban societyالسجتسع الحزخي  .ٙ

                                                 

 . ٖٖٓص ،  ( ٜٓٛٔ) بغداد ، دار الحرية لمظباعة كالشذر ،، دنيكؽ ميذيل ، معجؼ عمؼ االجتساع ، ترجسة احداف دمحم الحدؽ (ٓٓٔ)
 .   ٕٗٓص ،( ٕٙٓٓ)االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ، ، عمؼ االجتساع مبادػء ،د. الديد دمحم بدكؼ  (ٔٓٔ)
 .  ٙٔٗ، ص  االجتساع ، مردر سابقد. دمحم عاطف غيث ، قامؾس عمؼ  (ٕٓٔ)
 . ٕٖص ،( ٜٙٚٔعمؼ االجتساع كدراسة السجتسع ،)القاىرة ، مكتبة االنجمؾ السررية ،  ، د. كساؿ دسؾقي (ٖٓٔ)
 .ٜٙص،( ٖٕٓٓ)عساف ، دار اليازكردؼ العمسية لمشذر كالتؾزيع ، ،ٕعمؼ االجتساع الظبي ، ط ،كاخركف ،يؾسف ابؾ الرب  (ٗٓٔ)
 .ٕٜاف ، مردر سابق، ص ابراىيؼ عثس (٘ٓٔ)



 

 

 

 

يتسيز بالحجؼ كالكثافة كاال تجانس كزيادة لسجتسع الذؼ ىؾ ااف السجتسع الحزرؼ  )لهيذ ويخث(اكضح 
كالسجتسع . (ٙٓٔ)عدد الدكاف كضعف الركابط القرابية كالسشافدة كالزبط االجتساعي الرسسي كالعمسانية 

 اً الحزرؼ ىؾ السجتسع الذؼ يعيش افراده في السدف كيستازكف بتشغيؼ اجتساعي معقد، كيدمػ االفراد سمؾك
كيعرؼ  .(ٚٓٔ)عبلقات اجتساعية مفككة كذلػ بدبب عدـ شعؾر افراده بركح الجساعة غير متذابو كتدؾده

ايزا بأنو مجسؾعة مؽ االفراد غير متجانديؽ يشتسؾف ال  اكثر مؽ كحدة اجتساعية يعتسدكف عم  
االنداف اكثر مؽ اعتسادىؼ عم  الظبيعة ، االمر الذؼ يجعميؼ غير متذابييؽ كفي حاجة دائسة ال  عسل 

كالسجتسع الحزرؼ يعرؼ بأنو  .(ٛٓٔ)االخر ، دكف اف تكؾف ىشاؾ صمة مباشرة بيشيؼ كأفراد بعزيؼ
السجتسع الذؼ يستاز بكثافة سكانية عالية كانساط مسيزة مؽ الثقافة األيدكلؾجية كالتكشمؾجية الرشاعية التي 

الحزرؼ اك  اف السجتسع (ارنؾلد)يرػ ك  .(ٜٓٔ)تتفاعل مع بعزيا لتعدؼ ال  تكؾيؽ السجتسع الحزرؼ 
السحمي ىؾ تجسع مؽ الشاس يعيذؾف في مشظقة صغيرة دائسة كيتقاسسؾف طريقة مذتركة في الحياة ، 
كلذلػ فأف السجتسع السحمي يعتبر جساعة اقميسية ، كفي السجتسعات البدائية يكؾف السجتسع السحمي 

جتسعات محمية مشفرمة كالسجتسع شيء كاحد . اما في السجتسعات الستحزرة فأف السجتسع يتكؾف مؽ م
تتقاسؼ كل مشيا بظريقة اك بأخرػ حياة اجتساعية مذتركة . كفي نفس الؾقل تكؾف ىذه السجتسعات 

 .(ٓٔٔ)السحمية شبو مدتقمة يسكؽ اف تتسيز الؾاحدة عؽ االخرػ في الزؼ اك الخمق اك القؾاعد االجتساعية 
يتكؾف مؽ الشاس الذيؽ يعيذؾف في مشظقة  السجتسع الحزرؼ اك السحمي بقؾلو انو ) tnuH)هشط كيتشاكؿ 

محمية كالذؼ تكؾف ليؼ نتيجة لمسعيذة السذتركة مرالح معيشة كمذاكل مذتركة . كنغرًا لقرب اعزاء 
السجتسع السحمي احدىؼ مؽ االخر فأنيؼ يتعاكنؾف كيشتغسؾف كيتعيؽ عمييؼ نتيجة لذلػ اف يبحثؾا عؽ 

ؾاع كاقامة كل التشغيسات االخرػ التي يتسيز بيا السجتسع ككل طرؽ تؾفير الخدمات كالدمع مؽ جسيع االن
كيعرؼ السجتسع الحزرؼ بانو يستاز عؽ السجتسع الريفي باترالو بسشابع الثقافة سؾاء كانل محمية  .(ٔٔٔ)

اك عالسية . فالسديشة ىي مركز الشذاط الثقافي كممتق  ثقافات العالؼ كقد ادػ ىذا ال  تظؾرات كبيرة في 
ات الحزرية مؽ خبلؿ استخداـ التكشمؾجيا الحديثة كمؽ حيث تبشي سكانيا ألساليب الحياة السجتسع

كيعرؼ السجتسع الحزرؼ بأنو مجتسع السديشة عشد عمساء االجتساع الحزرؼ . كيتسيز  .(ٕٔٔ)الحزرية 

                                                 

 .ٜٕمردر سابق ، ص حدؽ عمي حدؽ ، (ٙٓٔ)
،  ( ٜٕٓٓ)بغػػػداد ، الػػػدار الجامعيػػػػة لمظباعػػػة كالشذػػػػر،  ، مقدمػػػة فػػػػي عمػػػؼ االجتسػػػػاعي د. الىػػػاؼ عبػػػػد الحدػػػيؽ ، ،د. عبػػػد المظيػػػف العػػػػاني  (ٚٓٔ)

 . ٛٙٔص
 .ٓٔ، ص (  ٜٚٛٔة ، ) القاىرة ، مكتبة كىب ٕعمؼ االجتساع الحزرؼ ، طد. الديد حشفي عؾض،  (ٛٓٔ)
) الكؾيػل ، ككالػة السظبؾعػات ٔط ، االتجاىات السعاصرة في الدراسػات الحزػرية اسحاؽ القظب ، د. عبد االلو ابؾ عياش ، د. (ٜٓٔ)

 .  ٕٚٔص ،( ٜٓٛٔ،  لمشذر
 . ٓٚ، ص (ٜٜٛٔ)االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ،د. عاطف غيث ، عمؼ االجتساع الحزرؼ ،  (ٓٔٔ)
 .  ٕٚدر نفدو ، ص السر (ٔٔٔ)
،) االسكشدريػػػػػػة ، السكتػػب الجػػامعي الحػػػديث ٕط  دراسػػة فػػػي عمػػؼ االجتسػػاع الحزػػرؼ ، السديشػػة  حدػػيؽ عبػػد الحسيػػد رشػػػؾاف ،  (ٕٔٔ)
 .  ٕٔ، ص (  ٜٗٛٔ،



 

 

 

 

كتبايؽ  ىذا السجتسع بعدة سسات مثل . التعقد . التبايؽ . تقديؼ العسل . كارتفاع مدتؾػ التكشمؾجيا .
الدمؾؾ . كالعمسانية . كتقدـ التشغيؼ االجتساعي . كتعقد انداؽ التفاعل االجتساعي كالبلتجانس كشدة 

كيعرؼ كذلػ بأنو نسط مثالي اك  .(ٖٔٔ)الحراؾ االجتساعي . كالكثافة في الدكاف ككبر الحجؼ ..... الخ
كيتسيز السجتسع الحزرؼ . ي كشعب جزء مؽ ترشيفو السجتسعي ال  حزرؼ ك )روبخت ردفيمج(مجرد طؾره 

بعدد الدكاف الكبير كالعبلقات الثانؾية الغير شخرية كيدؾده العسل السعقد . باإلضافة ال  ذلػ فيؾ 
يتسيز برغبة اعزائو بتشغيؼ الدمؾؾ عم  نحؾ عقبلني مؾجو ال  اىداؼ محدده . كمؽ ابرز خرائص 

عاقدية كاف ضؾابظو االجتساعية مؽ الشؾع ىذا السجتسع اف العبلقات االجتساعية فيو غير شخرية كت
بأنو الكل االجتساعي كىؾ عبارة عؽ تركيب صشاعي معقد يتكؾف مؽ كحدات  )تهنيد(كعرفو  .(ٗٔٔ)الرسسي

بسعش  اف السجتسع العاـ يتألف مؽ جساعات كثيرة كىيئات كمشغسات متعددة ، كثيرة كعشاصر متعددة 
تمقائية . لذلػ نجد اف الركابط االجتساعية تكؾف فاترة  قامل في معغسيا عم  اساس ارادؼ كليس برفة

كغير متكاممة كالعبلقات بيؽ االفراد قائسة عم  الحذر كالسشفعة الخاصة كتخزع مغاىر سمؾكيؼ لقؾة 
القانؾف ك الركابط التعاقدية . كيديظر عمييؼ التفكر القائؼ عم  السرمحة الخاصة كالرراعات كالشزعات 

مؽ البشاءات االجتساعية الشغامية  كاؼٍ يذتسل عم  عدد  يعرؼ بأنو ندق اجتساعيك . (٘ٔٔ)االنتيازية 
إلفراد كجساعات كتشغيسات ، يدتيدؼ إشباع حاجاتيؼ خبلؿ تكؾيؽ عبلقات دكر متبادلة  تذسل بشاء 

بأنيا السركز القادر عم  تظؾير السيارات كالخبرات كاحتؾاء  )الحزخ(.كتعرؼ السديشة (ٙٔٔ)الشدق الكمي
عبلقات السعقدة التي تسيز الييكل االجتساعي في السجتسع الحزرؼ الستقدـ ، كيعتقد اف تجسيع الثركات ال

كخمق الؾسائل الستظؾرة مؽ تعميسية كاعبلمية كطرؽ االتراالت الستقدمة مؽ الرعب اف تؾجد بدكف مدف 
 .(ٚٔٔ)كبيئات حزريو

 لمسجتسع الحزخي  اإلتجخائيالتعخيف 

يعيذؾف عم  مداحة جغرافية محددة كيستيشؾف الحرؼ الرشاعية كالتجارية كتدؾد ىؾ مجسؾعة مؽ االفراد 
فيو عبلقات سظحية كىامذية كيعتسدكف في حياتيؼ عم  عدة معسدات صحية كتعميسية كاقترادية 

كتعد السذكبلت االجتساعية لمتمؾث البيئي كاحدة مؽ اىؼ كخدمية إلشباع احتياجاتيؼ كرغباتيؼ في السجتسع 
 .بلت التي يعاني مشياالسذك

 

                                                 

 . ٓٙٗص  ،د. عاطف غيث ، قامؾس عمؼ االجتساع  (ٖٔٔ)
 .  ٓٙٗالسردر نفدو ، ص  (ٗٔٔ)
 .ٛٔ٘، ص مردر سابق  ،د. ابراىيؼ مدكؾر  (٘ٔٔ)
 . ٕ٘ص ،( ٜٜٓٔعمؼ االجتساع الريفي ،)بيركت ، دار الشيزة العربية لمظباعة كالشذر ،  ، د. سامية دمحم جابر (ٙٔٔ)
 .ٗٓٔص ،( ٜ٘ٛٔ)الكؾيل ، ككالة السظبؾعات ،  ،ٔازمة السديشة العربية ، ط ،د. عبد االلو ابؾ عياش  (ٚٔٔ)



 

 

 

 

 

 انفصم انخبَٙ

يشبثّٓ أٔ قشٚجخ يٍ  ًَبرد يٍ دساعبد عبثقخ

 انذساعخ انحبنٛخ

 

 اندزاساخ انعسالٍح  -  األولانًثذث 

 اندزاساخ انعستٍح  - انًثذث انثاًَ 

  األجُثٍحاندزاساخ  - انًثذث انثانث 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 انفصم انخبني
 دراسبث سببقت

 : متهيد 
عؾامل  عّدةالدراسة يكسؽ في ىذه الدراسات الدابقة لسؾضؾع استعراض عدد مؽ مؽ  اسياألسالغرض  أف 

الدراسة الحالية تبدأ مؽ حيث انتيل الدراسات الدابقة كتزيف الييا كتغشييا بالحقائق  أف.  أىسيا أساسية
تعرؼ عم  ف الباحث يدتظيع اف يكبسعش  آخر فأالدراسي الذؼ اعتسدتو .  األسمؾبكالسعمؾمات كتظؾر 

 اً في دراستو الحالية تجشب يتعرض لياالسؾضؾعات التي عالجيا الباحثؾف في الدراسات الدابقة كي ال  أىؼ
السؾضؾعات التي لؼ يدرسيا الباحثؾف الدابقؾف لكي لمباحث لمتكرار . ثؼ اف الدراسات الدابقة تؾضح 

شا تتكامل الدراسات كالسؾضؾعات كيربح تركز عمييا الدراسة الحالية كتغشييا بالحقائق كالسعمؾمات ، كى
لكي يدتفيد مشيا في  السعتسدة مشغرياتل األىسيةاما حقل االختراص ناضًج كمتكامل ال  درجة كبيرة . 

ىؾ اف الباحث يذتق الفرضيات مؽ الدراسات الدابقة كيؾضح في  اآلخرالدراسة الحالية . كالغرض 
مرداقيتيا. مدػ  بيؽ الدراسة الحالية كالدراسات الدابقة لمتأكد مؽالؾقل ذاتو نقاط االلتقاء كنقاط االفتراؽ 

عم  الغؾاىر كالستغيرات كالقؾػ التي يتعامل معيا في دراستو  األضؾاء إلقاءكىذا ال يكؾف اال مؽ خبلؿ 
 بشاءالسيدانية . كىشا يسكؽ لو اف يقف عم  فرضيات جديدة بعد اف يشتقد نتائج الدراسات الدابقة اك يعيد 

تظؾر االختراص في مجاؿ معيؽ عؽ طريق يتشسؾ السعرفة العمسية كتتراكؼ ك  فرضيات جديدة . كىشا
 . (ٛٔٔ)فحص الفرضيات كاآلراء السذتقة مؽ الدراسات الدابقة لمتأكد مؽ مرداقيتيا 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 . ٕ٘ – ٕٗص  ،سابق . د . بدسة رحسؽ عؾدة الرباح ، مردر  (ٛٔٔ)



 

 

 

 

 
 األولادلبحج 

 دراسبث سببقت ػراقيت 
جانيـة ألثـار الحـخب عمـب البيئـة فـي السجتسـع العخاقـي االتجتساعية لمتمهث البيئـي )دراسـة مي اآلثار  -اوالً 

 . (ٜٔٔ)لمباحث بذيخ ناظخ الجحيذي (ٕٗٓٓ
 اهسية الجراسة  .ٔ
سيسا تمػ السجتسعات  ، العسؾماً  اإلندانية السجتسعاتاف مذكمة التمؾث البيئي ىي مذكمة تعاني مشيا  

شاكلتيا اختراصات التي كقعل ضحية لشذؾب الحركب عمييا ، فزبل عؽ اف قزية التمؾث قد ت
 االختيار ىذ األساسيةاف احد الدكافع  إالكمجاالت عمسية مختمفة . طبيعية كصحية كاقترادية كجغرافية . 

بذكل كاؼ مؽ زاكية الرؤية االجتساعية لتديؼ بتقديؼ  يتؼ تشاكلوالدمبية الخظيرة  كأثارهالسؾضؾع اف التمؾث 
التمؾث كمجاالتو كافة مسا يداعد بتقديؼ  أثارعؽ  تفديرا اجتساعيا كاسع فزبل عؽ محاكلة الكذف

 األكل الدراسة انو يسكؽ عدىا مؽ الدراسات  أىسيةمعالجات ألضرار التمؾث البيئي . كاف جل ما يفدر 
التي اىتسل بسؾاضيع التمؾث البيئي مؽ رؤية عمؼ االجتساع كبالتالي يسكؽ اف تعظي معمؾمات تفيد 

تمؾث كمعالجتو مؽ خبلؿ التؾصيات كالسقترحات التي خرجل بيا الدراسة . السعسدات التي تيتؼ بقزية ال
 ككذلػ تعد ىذه الدراسة كثيقة عمسية اجتساعية لكذفيا اثار العدكاف الغربي عم  السجتسع العراقي .

 هجف الجراسة  .ٕ
رض عم  الرغؼ مؽ كؾنيا مذكمة عالسية كذلػ بدبب الغركؼ التي تع آخرتأخذ مذكمة التمؾث مشحشي  

بيؾلؾجي مع اليؾرانيـؾ  أصلليا العراؽ بعد حرب الخميج الثانية فقد شسل التمؾث سسؾـ كيسائية مشتجة مؽ 
كالسمؾثات الخظرة تكؾف ذات اثر فعاؿ كساـ كتفتػ بكل ما ىؾ حي . كعم   اإلشعاعاتالسشزب كىذه 

كالشفدية كالرحية كالدياسية الف  التمؾث بسجاالتو كافة االجتساعية كاالقترادية أثارىذا ال بد مؽ متابعة 
 بأمراض اإلصابةىذا التمؾث يسكؽ اف يديؼ بفعالية في تدمير الشغاـ االجتساعي ال سيسا بعد ارتفاع ندبة 

. لذلػ  ٜٜٔٔالرئيدة ابتدأ مؽ عاـ  األسباب. حيث كاف التمؾث احد  أخرػ مزمشة  كأمراضالدرطاف 
 -: اآلتية األىداؼترـك الدراسة تحقيق 

 . كاإلندافالدمبية ليذا الشؾع مؽ التمؾث عم  البيئة  اآلثاراسة در  .أ 
 البيئة الجغرافية في الحياة االجتساعية . أىسيةبياف  .ب 
 السجتسع . أبشاءتعسيق الؾعي البيئي لدػ  .ج 
 

                                                 
)القػاىرة ،  ٔ. بذير ناعر الجحيذػي . االثػار االجتساعيػة لمتمػؾث البيئػي ، دراسػة ميدانيػة ألثػار الحػرب فػي السجتسػع العراقػي ، ط (ٜٔٔ)

 (. ٕٗٓٓدار االفاؽ العربية ، 



 

 

 

 

 
 
 عيشة الجراسة  .ٖ
اختار الباحث خسدة كميات كاقعو في ثبلثة مشاطق مؽ محافغة بغداد كىي )كمية اليشدسة في باب  

السعغؼ ككمية العمؾـ بشات ككمية العمـؾ في مشظقة الجادرية ككمية الظب البيظرؼ ككمية الزراعة في مشظقة 
 األصميطالب كطالبة مؽ مجسؾع السجتسع  ٕٓٓابي غريب( كاعتسدت الدراسة عم  عيشة تتكؾف مؽ 

عسمية تؾزيع كجسع  حيث تؼ اختيار كحدات العيشة بظريقة عذؾائية بديظة . كاستغرقل ٜ٘ٙالبالغ عدده 
 .  ٕٗٓٓ/ٔ/ٚٔال   ٖٕٓٓ/ٕٔ/ٓٔاالستسارات كالسقاببلت السيدانية خبلؿ السدة السحرؾرة مؽ 

 مشهج الجراسة  .ٗ
نغرا التداع كشسؾؿ ىذه الدراسة اتبع الباحث عدة طرؽ مشيجية لجسع البيانات كتحميميا لمكذف عؽ اثر  

ىؼ السشاىج التي استخدميا في الدراسة السشيج التاريخي التمؾث البيئي عم  ابشاء السجتسع العراقي . كمؽ ا 
 ، السشيج السقارف ، مشيج السدح االجتساعي . 

 نتائج الجراسة  .٘
بدبب  األسرؼ الكثير مؽ السذاكل في الجؾ  إل  أدتكالتي  األسرؼ الت التفكػ اعيؾر الكثير مؽ ح .أ 

، كقد  االنؾاعكافة  مؽمؽ تمؾث مؽ خبلؿ احداث الحرب كما تبعيا  األسرةكفاة اك مرض احد افراد 
 .  السبحؾثة% مؽ افراد العيشة  ٓٚعم  ىذه الحاالت  أكد

 انخفاض الؾعي كالثقافة البيئية لدػ اغمب ابشاء السجتسع العراقي . .ب 
 قمة السشاىج الدراسية السمسة في مؾاضيع البيئة كتمؾثيا .  .ج 
البيئي في  األعبلـ تعدك نذاطات كبير في مجاؿ التؾعية البيئية ، حيث ال إعبلميىشالػ قرؾر  .د 

قريرة اك بعض السقاالت العمسية في الرحف حيث لؼ  أخبارتكؾف مجرد نذرة  أف األحؾاؿ أحدؽ
 % مؽ افراد العيشة السبحؾثة . ٖٔاال  األعبلـيدتفيد مؽ كسائل 

بيئة عم  حداب ال األفرادحاجات  إشباعاضظرار الشغاـ االجتساعي ال  التكيف الدمبي مؽ خبلؿ  .ق 
 كجساليا كنغافتيا . 

 األمراضكذفل الدراسة عؽ اثر التمؾث عم  السدتؾػ الرحي ألبشاء السجتسع مؽ خبلؿ انتذار  .ك 
السزمشة كعيؾر امراض لؼ تكؽ مؾجؾدة في بيئة العراؽ ما قبل الحرب . فزبل عؽ كثرة الؾفيات بيؽ 

 .  األطفاؿ
لمعسل كترؾ الدراسة  األطفاؿال  اضظرار  دػأالعراقية كالذؼ  األسرضعف السدتؾػ السعاشي ألغمب  .ز 

 كمزاكلتيؼ لؤلعساؿ الحرة . 
 
 



 

 

 

 

انثخبهلهتجيـة فـي مجيشـة كخكـهك   –القيم الثقافيـة وتمـهث البيئـة الحزـخية )دراسـة ميجانيـة  -ثانياً 
 (ٕٓٔ)( لمباحث دمحم حدين دمحم الذهاني ٜٕٓٓعام ,

 الجراسة  أهسية .ٔ
 : تسثل بأنياالدراسة  أىسيةتكسؽ  
السياديؽ التي تدرسيا  أىؼمع البيئة التي تعد مؽ  اإلندافعمسية في ميداف عبلقة  ةإضاف .أ 

مقارنة لبيئات  أصعبالدراسة دخمل مجاؿ البيئة الحزرية كىؾ  أف إال األنثركبؾلؾجيا مشذ نذأتيا ،
 السجتسعات البديظة .

 دراسة اجتساعية. بأؼربط القيؼ الثقافية بالتمؾث حيث لؼ تحغ   .ب 
اك مادية يعاني مشيا السجتسع في كركؾؾ مع بيئتو  إندانيةليا فائدة عمسية في حل مذكمة الدراسة  .ج 

 كبذلػ تديؼ عسميا في حل مذكبلت تمؾث البيئة في مركز مديشة كركؾؾ.
 الجراسة  أهجاف .ٕ
 -الدراسة فيسا يأتي : أىداؼتتسثل  
 يشة كركؾؾ .الكذف عؽ العبلقة بيؽ القيؼ الثقافية كتمؾث البيئة الحزرية في مد .أ 
مؽ خبلؿ االقتراحات  أثارىالتمؾث البيئة الحزرية في مديشة كركؾؾ كالتقميل مؽ  أخرػ تحديد عؾامل   .ب 

 كالتؾصيات .
 عيشة الجراسة  .ٖ
الدراسة عم  مجتسع  كأجريلكؼ مربع  ٖٓٔالذؼ يبمغ  األساسياتخذت مديشة كركؾؾ في ضسؽ ترسيسو  

 ٗٔٛٚ٘ٔالقاطشيؽ في السديشة مركز السحافغة فقط كالبالغ  مديشة كركؾؾ )السركز( كيذسل جسيع الدكاف
ندسة تقريبا في الؾقل الحاضر لمتعرؼ عم  طبيعة عبلقة القيؼ الثقافية  ألف ٕٓٓٓٚٛعائمة كحؾالي 
 بالتمؾث البيئي .

 مشهج الجراسة  .ٗ
في عمؼ  استخدمل الدراسة السشيج الدديؾانثركبؾلؾجي الذؼ يجسع بيؽ السشيج االستظبلعي كالؾصفي 

االجتساع كالسشيج الؾعيفي كالبشائي كالسعرفي في األنثركبؾلؾجيا كالدراسة السيدانية لتحميل الثقافة كدراسة 
السجتسع . تمػ الدراسة التي تقؾـ عم  السشيج األنثركبؾلؾجي في كل مقؾماتو كتبدأ بالثقافة التي تذكل لب 

 كجؾىر الدراسة األنثركبؾلؾجيا . 
 نتائج الجراسة  .٘

                                                 
كؾؾ ( اطركحة  دكتؾراه غيػر مشذػؾرة )دراسة ميدانية في مديشة كر كتمؾث البيئة الحزرية،. دمحم حديؽ دمحم الذؾاني . القيؼ الثقافية  (ٕٓٔ)

 .   ٜٕٓٓ،مقدمة ال  مجمس كمية االداب جامعة بغداد 



 

 

 

 

بدبب االختبلفات السؾجؾدة في الثقافات كالعادات االجتساعية في البشية االجتساعية لمسديشة . ىشاؾ  .أ 
الدكشية كىدكئيا كجساؿ بيئتيا مؽ حيث تؾفر السشاطق الخزراء كاألبشية  األحياءاختبلؼ في مدػ نغافة 

ل  كحدات كقؾاطع محدده كالعسارات كالذؾارع السشدقة كالسشغسة كعم  الرغؼ مؽ كجؾد خظة لتقديسيا ا
لغرض تشغيؼ السديشة كالسحافغة عم  نغافتيا كإدارة عسمياتيا لمتخمص مؽ الشفايات فييا فاف حرة ىذه 

( حاكية نفايات مثبل ٓٓٙالدكشية فييا كمحبلتيا حيث كضعل ) األحياءالخدمات غير متداكية في 
 ( حاكية لمقاطع العاشر .ٓٛٔلمقاطع الثاني في حيؽ كضعل )

سا اف الكثافة الدكانية في السدف ىي مؽ العؾامل السيسة السدببة لتمؾث البيئة الحزرية كاف معدؿ ب .ب 
كىي ندبة كبيرة لتمؾث البيئة الحزرية فييا . كالسيسا اذا  أفرادحجؼ العائمة في مديشة كركؾؾ تقريبا ستة 

ندبة االىتساـ بالبيئة الظبيعية كانل الحالة االقترادية كالسدتؾػ السعيذي ليذه العؾائل غير جيدة فاف 
كالحزرية تتشاسب طرديًا مع السدتؾػ االقترادؼ لؤلفراد حيث اف العؾائل الفقيرة ال تدتظيع تخريص 
جزء مؽ دخميا ال  الجؾانب الكسالية كالتي تعتقد ) اف السدائل البيئية كالشغافة جزء مشيا في حيؽ اف 

% مؽ افراد العيشة دخميؼ  7٘ٚ٘تعمق بأفراد عيشة الدراسة فاف فيسا ي أماالعؾائل الستسكشة ليدل كذلػ . 
السديشة في الؾقل  أسؾاؽفي  األسعارالف ديشار عراقي كاذا قارنا ذلػ في مدتؾػ  ٓ٘ٗالذيرؼ اقل مؽ 

قارنا الدخل مع حجؼ العائمة يتبيؽ اف السدتؾػ االقترادؼ الستدني  أذا أخرػ الحاضر مؽ جية كمؽ جية 
كالسيسا حيشسا تكؾف لدػ العائمة  أفرادفي لدد الحاجات الزركرية لعائمة متكؾنة مؽ ستة لمعؾائل ال يك

يؾاصمؾف تعميسيؼ في السدارس كتكؾف ندبة الذيؽ ال يعسمؾف اك العاطميؽ عؽ العسل كبيرة ، اذ  أطفاؿ
 األكلؾياتذلػ مؽ كيف تيتؼ العائمة بشغافة بيئتيا حيشسا تكؾف الخمفية الثقافية غير مذجعة لذلػ كال تعد 

 الزركرية ( . 
مجتسع الدراسة كسا يتجم  في جسيع السياديؽ التي تتعمق بشغافة البيئة  أفرادانعداـ الؾعي البيئي بيؽ  .ج 

برريا كضؾضائيا كالتخمص مؽ الشفايات كغيرىا . كاف التخمف الثقافي كغياب الؾعي الحزارؼ في 
البيئية كسا عير  األميةالسجتسع يسكؽ اف نظمق عميو  دأفرامجاؿ الشغافة كاليدكء كالذكل الحزرؼ بيؽ 

مجتسع الدراسة عم  مختمف مدتؾياتيؼ الثقافية كالتعميسية كحت  مع  أفرادعشد التحدث بيذا الخرؾص مع 
ثقافاتيؼ البيئية محدكدة كغير متجذرة في  أفنبلحع  إذالذيؽ يعسمؾف في مجاؿ البيئة .  األشخاصبعض 

ذلػ في سمؾكيؼ االجتساعي . كسا الحع الباحث ىذا كرمي عقب الديكارة كبقايا  شخرياتيؼ كسا يتجم 
الزيارة السيدانية ال  الدكائر الرسسية كالسعسدات التابعة  أثشاءالسشاديل الؾرقية كغيرىا مؽ الشفايات في 

 لمبيئة في مديشة كركؾؾ . 
الحكؾمية كالسجتسعة كافو . كسا  غياب التخظيط البيئي بذكل عاـ تقريبا في السسارسات كالشذاطات .د 

يتجم  ذلػ في عذؾائية ىذه السسارسات دكف التفكير بسدتقبل البيئة كنغافة السديشة كالحالة الرحية 
كفتح الظرؽ كاستحداث  األراضيالسذاريع الخدمية كالرشاعية اك تؾزيع  إقامةلمدكاف مثبل في حالة 

 سكشية جديدة .  أماكؽ



 

 

 

 

في كركؾؾ يكؾف ىؾاء السديشة غالبا  اإلنتاجيةار مؾاقع السرانع كالسشذأة بدبب العذؾائية في اختي .ق 
ىؾاء ممؾث كمزعج . كفيسا يتعمق في مديشة كركؾؾ . يبمغ عدد السرانع كالؾرش السختمفة فييا تقريبا 

مرشع تعد مرادر لتمؾث البيئة الحزرية كتتركز بعزيا في  ٘ٓٙٔمشذأة مشيا ما يقرب  ٜٕٗٚ
السديشة كمؽ السفركض كحدب  أنحاءمؾلدة كيربائية مؾزعو في  ٕٚٗٔ إل  إضافةية . السشظقة الرشاع

الحي الرشاعي اك يخرص لكل معسل اك  إل الذركط الرحية كالبيئية اف تشقل ىذه السرانع كالسحاؿ 
 مؾلدة مؾقع مبلئؼ يتشاسب مع البيئة الحزرية . 

 
ـالة الجراسـة , مشققـة نـادر فـي مجيشـة الحمـة ( دراسـة دراسة تحميمية لسذاكل البيئة الحزخية ) ح -ثالثاً 

 : (ٕٔٔ)لمباحث دمحم عمب االنباري واخخون  ٕٓٔٓاتجتساعية 
 الجراسة  أهسية .ٔ
 أخرػ ال  عيؾر مذكبلت  أدػاف تفاقؼ مذكبلت البيئة الحزرية في مشظقة حي نادر في محافع بابل  

كتدني السدتؾػ السعاشي لؤلفراد كل ىذا يتظمب مترابظة مع بعزيا مثل البظالة كالفقر كالدكؽ العذؾائي 
حمؾؿ متكاممة كليدل جزئية متؾازنة كمتزامشة كليدل فردية  إل  ال  التحؾؿ نحؾ مشيج اكثر كاقعية يفزي

تؾفير الجيد كالؾقل كالسؾارد كتحديؽ السعشرات الشؾعية ليا كضساف  إل لحل تمػ السذكبلت مسا يعدؼ 
 بيئة صحية كنغيفة ىانئة .

 الجراسة  هجافأ .ٕ
مذكبلت البيئة الحزرية لسشظقة نادر الثالثة في جؾانبيا االقترادية كاالجتساعية  أىسيةبياف  .أ 

 بيشيسا . التفاعميةكالظبيعية كالعسرانية كالعبلقة 
التؾازف كالتزامؽ في االىتساـ  أساسيابياف كيفية تحميل ىذه السذاكل باستخداـ مشيجية عمسية متكاممة  .ب 

 ل . بيذه السذاك
بياف الدبل كالحمؾؿ الكفيمة لسؾاجية مذاكل البيئة الحزرية ك بذكل متكامل كمتؾافق مع استراتيجيات  .ج 

 التشسية الحزرية السدتدامة .
 مشهج الجراسة  .ٖ
اعتسد الباحثؾف عم  مشيج السدح السيداني كالدراسة بالعيشة كسا تؼ االعتساد عم  مجسؾعة مؽ الؾسائل  

 مؾمات في مشظقة البحث . في جسع البيانات كالسع
 عيشة الجراسة  .ٗ
 أىؼلدراستو حيث تؼ في ىذا البحث دراسة  اً اتخذت الباحث مشظقة حي نادر في مديشة الحمة نسؾذج 

 السذكبلت البيئية كالتي تسثمل في مذاكل السخمفات الرمبة كمذكمة الفقر كمذكمة الدكؽ العذؾائي 
                                                 

. د. دمحم عمي االنبارؼ . كاخركف ، دراسة تحميمية لسذاكل البيئة الحزػرية ) حالػة الدراسػة مشظقػة نػادر فػي مديشػة الحمػة / دراسػة  (ٕٔٔ)
 .   ٜٖ ص،(  ٕٔٔٓ، لدشة  ٗاجتساعية ، مجمة السشتدػ ،  العدد 



 

 

 

 

 نتائج الجراسة  .٘
ال  الشقص الكبير في عدد العساؿ مؽ السبلؾ  إضافةالتخررية   ياتاآللالشقص الكبير في عدد  .أ 

 جسع السخمفات الرمبة في مشظقو الدراسة. كفاءةالدائؼ قد اثر بذكل كبير عم  
 بعد ترميحيا.اال العاطمة التي يسكؽ االستفادة مشيا  اآللياتكجؾد عدد كبير مؽ  .ب 
بات الزراعية التي تعبئ بؾاسظة العساؿ مؽ الظرؽ الستبعة في عسميو جسع السخمفات بؾاسظة الداح .ج 

السشازؿ اك في ساحات مكدسو كفي الذؾارع مسا يترؾ تأثيرا سيئا عم  الرحة العامة لسا تتدبب بو مؽ 
 ركائح كريية كمشاعر معثرة عم  البيئة.امراض 

 جسع السخمفات . أكياسكعدـ تؾزيع  األحياءالشقص الكبير في عدد الحاكيات السؾزعة في  .د 
نتذار عاىرة البظالة في مشظقة الدراسة كبرؾرة كبيرة  حيث كاف عدد العاطميؽ في حي نادر ا .ق 

 % مؽ مجسؾع العاطميؽ .ٚ%مؽ سكاف السشظقة كشكمل ندبة ٕٚ(اذ تسثل ندبو ٖٕٕ٘)
العؾائل مجسعات الدكؽ العذؾائي كبالتالي ضعف  أصحاببيؽ  األميةتدني السدتؾػ التعميسي كانتذار  .ك 

الدمبية  كأثارهي مسا ساىؼ في   تؾسيع ىذه السجسعات مؽ دكف االىتساـ بالؾضع البيئي الؾعي البيئ
 عم  العائمة.

 تردؼ الحالة العسرانية لسشاطق الدكؽ العذؾائي لسشظقة الدراسة. .ز 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 ادلبحج انخبني

 دراسبث سببقت ػربيت
 

لمباحـث , ٕ٘ٓٓم )دراسـة ميجانيـة فـي الدـعهدية ( التمهث البيئي لسحقات الهقهد في مجيشة الجما -اوالً 
 (ٕٕٔ)عمي دمحم القحقاني

 الجراسة  أهسية .ٔ
الدراسة مؽ خبلؿ تدميط الزؾء عم  مذكمة التمؾث البيئي التي قد تتدبب فييا محظات  أىسيةتأتي  

ىذه  القرار لمحد مؽ ىذه السذكمة ككذلػ تعد أصحاب أماـالؾقؾد في السسمكة ككضع التؾصيات البلزمة 
ئل الدراسات التي تتظرؽ ال  مؾضؾع التمؾث البيئي في السسمكة الدعؾدية كتعظي صؾرة االدراسة مؽ اك 

كاقعية لمحالة التي عمييا تمػ السحظات مؽ الشاحية البيئية كسا اف الشتائج كالتؾصيات التي خرجل بيا ىذه 
البيئية التي تعاني مشيا ىذه  الدراسة يسكؽ اف تداىؼ في الؾصؾؿ ال  حمؾؿ عسمية لسجسل السذاكل

 السحظات .
 هجف الجراسة  .ٕ
 أكجوتيدؼ الدراسة ال  التعرؼ عم  حالة محظات الؾقؾد القائسة في مديشة الدماـ كمحاكلة الكذف عؽ  

القرؾر كالسذاكل في ىذه السحظات مؽ ناحية تمؾثيا لمبيئة السحيظة بيا كالتعرؼ عم  الظرؽ التي 
متخمص مؽ السخمفات الستراكسة الرمبة كالدائمة كسا تيدؼ ال  التعرؼ عم  السحظات ل أصحابيتبعيا 

الدمبية لمتمؾث البيئي الذؼ قد  كاآلثار األرضيةكسائل الكذف عؽ كجؾد تدرب لمؾقؾد كالزيؾت لمخزانات 
الستخذة مؽ قبل الجيات السخترة  اإلدارية اإلجراءاتتحدثو محظات الؾقؾد ، كتيدؼ ال  التعرؼ عم  

 كتذغيل محظات الؾقؾد كالستدببة بتمؾث البيئة السحيظة . أنذاءاؿ السحظات السخالفة لذركط حي
 عيشة الجراسة  .ٖ

                                                 
.عمي دمحم القحظاني ، التمؾث البيئي الشاتج عػؽ محظػات الؾقػؾد فػي مديشػة الػدماـ ، )دراسػة ميدانيػة فػي الدػعؾدية ، جامعػة نػايف  (ٕٕٔ)

-http://www.araburban.net/files.php?file=Petrol( عمػػػػػػػػػػػ  السؾقػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػػالي )ٕ٘ٓٓالعربيػػػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػػػـؾ االمشيػػػػػػػػػػػة 

Stations_566835329.pdf) 



 

 

 

 

السذرؼ عؽ السحظة . كالجيات ذات العبلقة بإجراءات  أك السدئؾؿيتكؾف مجتسع الدراسة مؽ فئتيؽ  
مؾزعة في مديشة الدماـ . تؼ  محظةٕٓٔعيشة الدراسة تتكؾف مؽ أماحساية البيئة الستعمقة بسحظات الؾقؾد 

محظة . مجاؿ الدراسة تؼ  ٙٓٔتؾزيع االستبانة عمييا حيث تؼ الحرؾؿ عم  استبيانات معبئة مؽ قبل 
محظة مؾزعة عم  مداحة جغرافية تغظي  ٕٓٔىذه الدراسة بسديشة الدماـ بالسشظقة الذرقية  عم   إجراء

 معغؼ السحظات السؾجؾدة في السديشة كضؾاحييا .
 هج الجراسة مش .ٗ
 اعتسد الباحث السشيج الؾصفي )السدح الذامل( . 

 نتائج الجراسة  .٘
 %( تستمكيا شركات محمية . ٖٓ%( يستمكيا افراد بيشسا )ٓٚمعغؼ محظات الؾقؾد بالدماـ بشدبة ) .أ 
محظات الؾقؾد يركف  أصحاب% مؽ ٕٙك إنذائيا%  مؽ السحظات لؼ يعسل ليا تقييؼ بيئي قبل ٖٗ .ب 

 كحساية البيئة مؽ ضسؽ الجيات السررحة. األرصاداف تكؾف رئاسة 
عؽ شبكات مياه الذرب  أمتار%( مؽ السحظات تبعد اقل مؽ عذرة ٚالشتائج اف ) أشارت .ج 

خرائص مياه الذرب مؽ لؾف  بحدكث تغير في أفادكاالسحظات  أصحاب%( فقط مؽ ٔكىشاؾ)
 كطعؼ كرائحة.

 %( مؽ العامميؽ ال يتؼ فحريؼ طبيا.ٖٚ) .د 
كمجسؾع  كيمؾ غراـ مؽ السخمفات الرمبة يؾميا ٓٓٔمؽ السحظات تشتج اقل مؽ  %(ٓٚندبة) .ق 

 في اليؾـ الؾاحد  األنؾاعكيمؾ غراـ مؽ مختمف  ٓٓٓٚالسخمفات التي تشتجيا السحظات تبمغ 
لسراقبة جؾدة السياه  أبارالسحظات بسديشة الدماـ كجؾد  أصحاب% مؽ ٜٔنف  الغالبية العغس   .ك 

 محظاتيؼالجؾفية داخل حدكد 
الستظايرة مؽ خزانات الؾقؾد  األبخرة% ال يؾجد فييا نغاـ لسراقبة كقياس ٛٚمعغؼ السحظات  .ز 

 . األرضية
 كأكثر% مؽ محظات الؾقؾد يؾجد فييا شبكة لمررؼ الرحي ٕٛمؽ  أكثركذفل الدراسة عؽ اف  .ح 

ؽ ىذه % مٓٔ% يؾجد فييا خزانات لتجسيع مخمفات الزيؾت داخل محظاتيؼ بيشسا ىشاؾ ٚٛمؽ 
 السحظات ال تحتؾؼ عم  خزانات .

% ٕٙ% بيشسا ٔ٘مؽ نرف السحظات مقامة في السشاطق الدكشية في مديشة الدماـ أؼ بشدبة  أكثر .ط 
 % مقامة في مشاطق زراعية اك صشاعية .ٓٔمؽ السحظات مقامة عم  الظرؽ الدريعة كاقل مؽ 

مؽ  إمافي محظاتيؼ  ربآخالسحظات بحدكث تدرب لمؾقؾد بذكل اك  أصحاب% مؽ ٕٔ أشار .ؼ 
 .  األرضيةتعبئة الخزانات  أثشاءمزخات الؾقؾد اك 

 



 

 

 

 

مذكالت تمهث البيئة الحزخية بالشفايات السشدلية في مجيشة قدشقيشه )دراسة ميجانية بحـي قـجور  -ثانياً 
 (ٖٕٔ)لمباحث رادف لقسان (.ٕٙٓٓبه مجوس في الجدائخ 

 الجراسة  أهسية .ٔ
السشاطق العذؾائية كانتذار الرشاعة مؽ اثر عم   كإقامةالتكدس العسراني  الدراسة فيسا يخمفو أىسيةتكسؽ  

ىذه الدكؿ  إحدػالبيئة الحزرية ال  جانب انعداـ الشغافة بالسدف كخاصة في دكؿ العالؼ الثالث كالجزائر 
سديشة الحزرية لم األحياءالتي تعاني مؽ ىذه السذكمة حيث اف عاىرة الشفايات السشزلية مشتذرة في معغؼ 

كخاصة في السدف الجزائرية الكبرػ . حيث تعاني مديشة قدشظيشة مؽ تجسعاتيا الدكانية سؾاء كانل 
في  كاألكساخكتمؾث السحيط كانتذار القسامة  األكساخمؽ تراكؼ  أخرػ عسرانية  أنساطعسارات خاصة اك 

لبيئي بحيث تعد مذكبلت . كسا تمقي ىذه الدراسة الزؾء عم  ابرز مغاىر التمؾث ا كاألحياءالظرقات 
اتجاه الدكلة في الؾقل  إل  إضافةالسذكبلت التي زاد االىتساـ بيا في الؾقل الحاضر  أىؼالتمؾث مؽ 

الحاضر نحؾ زيادة االىتساـ بسذكبلت التمؾث بسا ليا مؽ اثر عغيؼ عم  كافة عسميات التشسية السدتدامة 
 هجف الجراسة 

 ت تمؾث البيئة الحزرية مؽ الشفايات السشزلية في مشظقة البحث مذكبل أىؼتيدؼ الدراسة لمؾقؾؼ عم   .أ 
 محاكلة التعرؼ عم  مرادر التمؾث مؽ الشفايات السشزلية كمدبباتيا . .ب 
السترتبة عم  التمؾث بالشفايات السشزلية كذلػ مؽ اجل خمق كعي بيئي  اآلثارمحاكلة التعرؼ عم   .ج 

 . األقلعم   أثارىاكالتقميل مؽ 
 مؾاجية التمؾث بالشفايات السشزلية .  أساليبعم   محاكلة التعرؼ .د 

 عيشة الجراسة  .ٕ
مؽ  آسرة ٓٗٙتزسشل العيشة حي )قدكر بؾ مدكس(الؾاقع ضسؽ مخظط قدشظيشة حيث بمغ حجؼ العيشة  

 ىذا الحي تؼ اختيارىؼ لمدراسة .
 مشهج الجراسة  .ٖ
قائق الراىشة الستعمقة بظبيعة عاىرة اك تشتسي الدراسة ال  نسط الدراسات الؾصفية التي تقؾـ عم  دراسة الح 

تظبيقات السداخل  إحدػمؾقف اك مجسؾعة . كاعتسدت الدراسة عم  مشيج السدح االجتساعي بالعيشة كىي 
عمسية عؽ الغاىرة التي بردد دراستيا في  أكصاؼالسشيج الؾصفي كذلػ لجسع  أساليب كإحدػالؾصفية 

 . اإلحرائيةسبادغ كقتيا الراىؽ ال  جانب االستعانة عم  ال
 نتائج الجراسة  .ٗ
 يؾضح السذاكل السترتبة عؽ عدـ التخمص مؽ الشفايات. أدناهالجدكؿ  .أ 

                                                 
 لقساف ، مذكبلت تمؾث البيئة الحزرية بالشفايات السشزلية في مديشة قدشظيشة )دراسة ميدانية بحي قدكر بؾ مدكس، .رادؼ  (ٖٕٔ)

الرابط ( عم   ٕٙٓٓالجزائر ، جامعة مشتؾرؼ ،
 (.http://bu.umc.edu.dz/opacar/opac_css/index.php?lvl=more)االلكتركني،



 

 

 

 

 انؼُٛخ

 تشتٛت انًشكالد

 انخبنخخ انخبَٛخ االٔنٗ

 انُغجخ % انؼذد انُغجخ % انؼذد انُغجخ % انؼذد

 84 21 72,84 82 57,34 82 وجىد انسوائخ انكسٌهح نهشازع وانًُصل

 43,73 72 23,22 22 87,57 24 األيساضُفاٌاخ تؤدي انى َمم اٌ ان

اٌ انُفاٌاخ تؤدي انى شٌادج َكااثس انذشاساخ 
 وانمىازض

82 78,22 77 42,41 22 24,18 

 222 15 222 15 222 15 انًجًىع

 مؽ حيث ترتيب السذاكل إحرائيااف عيشة الدراسة تتؾزع تؾزيعا  إل  أعبلهتذير البيانات في الجدكؿ  
ىؾ السرتبط بؾجؾد الركائح الكريية  األكؿالسترتبة عم  عدـ التخمص مؽ الشفايات . حيث تبيؽ اف السعشر 

مؽ باقي السعشرات العاكدة في السذاكل السترتبة عم   أكثربالذارع كالسشزؿ . كقد حرل عم  تكرارات 
. في حيؽ  األكل ػ السرتبة % محتل بذل7ٖٚ٘ٗمفردة بشدبة  ٕٛعدـ التخمص مؽ الشفايات كلقد تكرر بػػ 

% كجاءت ىذه الشدبة متقدمة عم  7٘ٙٔ٘مفردة بشدبة  ٖٖحرل السعشر الثالث عم  السرتبة الثانية بػػ 
صحية كبيئية . اما  أضرارالعيشة نغرا لسا تحدثو ىذه السذكمة مؽ  ألفرادبقية الشدب في الترتيب الثاني 

فقد احتل السرتبة الثالثة . اما بقية الشدب  األمراضؼ ال  نقل السعشر الثاني كالذؼ مفاده اف الشفايات تعد
فيي تدؿ عم  الشتائج الدمبية الشاجسة عؽ انتذار الشفايات كتزايد معدالتيا في  أكزانيارغؼ اختبلؼ  األخرػ 

 البيئة الحزرية .
ايات في الحي. كالستعمقة في مرادر التمؾث بالشف أدناهالؾاردة في الجدكؿ  اإلحرائيةتذير البيانات  .ب 

لمتمؾث بالشفايات كذلػ بشدبة  األساسيىؾ السردر  األخبلقيعم  اف الفداد  أكدكاالعيشة  أفراد أغمبيةاف 
% مؽ 7ٖٖٚٗحؾؿ قمة الؾعي بالسذكمة البيئية قدرت ندبتيؼ  إجاباتيؼ% بيشسا الذيؽ كانل 7ٕٖٔ٘
في معشر قسامة السشازؿ  أساسايؽ لمعيشة كمؽ السبلحع اف ىذيؽ السردريؽ مرتبظ اإلجساليالسجسؾع 

% . بشاء عم  ما تقدـ فاف انتذار القسامة كاكتغاظ السشاطق 7ٕ٘ٓٔكاكتغاظ السشاطق الدكشية بشدبة 
نحؾ البيئة التي يعيذؾف فييا كبالتالي تعدؼ ىذه الدمؾكيات السشافية لمبيئة  األفرادالدكشية يعكس سمؾؾ 

 .  الحزرية لعرقمة السدار الحدؽ لمشفايات

 الشدبة العجد العيشة االحتساالت

 7ٕ٘ٙ ٗ  قسامة السشازؿ



 

 

 

 

 7ٕ٘ٙ ٗ  اكتغاظ السشاطق الدكشية

 7ٕٖٔ٘ ٖٗ  الفداد االخبلقي

 7ٖٖٚٗ ٕٕ  قمة الؾعي بالسذكمة البيئية

 ٓ ٓ  الفقر كتدىؾر السدتؾػ السعيذي

 ٓٓٔ ٗٙ  السجسؾع

بالسدعكلية مؽ طرؼ  اإلحداسغتراب كعدـ تذير نتائج الدراسة عم  انتذار قيؼ االمباالة كاال .ج 
الدكاف . باإلضافة ال  عدـ ضبط سياسة لمسحافغة عم  نغافة السحيط كحسايتو مؽ طرؼ الدمظات 

االنتذار الؾاسع  إل  أدػالسحمية . ىذا ما الحغو الباحث مؽ خبلؿ زيارتو االستظبلعية لمحي بحيث 
 ة . لمشفايات لتذؾيو السحيط كتدىؾر البيئة الحزري

 آخر إل كذفل الدراسة مؽ خبلؿ السقاببلت السيدانية لسجتسع البحث اف عسمية االنتقاؿ مؽ مكاف  .د 
كالبشاء االجتساعي الحزرؼ كىذا راجع لسا يحسمو الفرد مؽ قيؼ في بيئات  األفراديعثر عم  سمؾؾ 

ر التبايؽ السؾجؾد حؾؿ اجتساعية مختمفة مسا يشتج عؽ ذلػ سمؾكيات مشافية لمبيئة الحزرية كبالتالي يغي
 األنداؽمدة الدكؽ في الحي كخرائص كسسات تجعل طريقة الحياة الحزرية تتدؼ بالتعقيد في 

% كذفل 7ٕٓٙبالحي لسدة تقل عؽ عذرة سشؾات بشدبة  أقامؾاالعيشة الذيؽ  أفراداالجتساعية . كتبيؽ اف 
% كندبة الذيؽ كاف محل ميبلدىؼ ٚٛدبة العيشة كاف محل ميبلدىؼ بالسديشة بش أفرادالدراسة اف غالبية 
العيشة يقيسؾف بالسجتسع الحزرؼ الذؼ  أفراد% بشاًء عم  ذلػ يتزح اف غالبية ٔٔفي القرية اك الريف 

التغير  أبعاديستاز بالكثافة الدكانية العالية كالحجؼ الكبير كاال تجانس االجتساعي كبالتالي تتحدد 
االجتساعية كالثقافية  األكضاعرتبط بيذا التغير مؽ تكيف مع االجتساعي كالثقافي كالذخري كما ي

الستغيرة في البيئة الحزرية كما تجره تمػ التغيرات مؽ مذكبلت التمؾث التي تتعمق بالفرد كالسحيط الذؼ 
% تكذف 7ٛٔٚ% ك 7ٙٛٙريفية كقركية شكمل ندبة  أصؾؿيعيش فيو . بيشسا السفردات التي تشحدر مؽ 

حياة السغاير لحياة السدنية كطبيعة البشاء االجتساعي لمتشغيسات االجتساعية الدائدة في ال أسمؾبلشا عؽ 
 كالعؾامل السعدية لتمؾث البيئة الحزرية . األسبابالريف كالقرية كبالتالي يداعد ىذا التحميل عم  تحديد 

ايات في محدده لمتخمص مؽ الشف أماكؽعم  كجؾد  أكدكا% مؽ السبحؾثيؽ ٜٓكذفل الدراسة اف  .ه 
% مؽ 7ٙٙٙٙبشدبة  أجاب% بػػ ال كعشدما سئمؾا عؽ الدبب 7ٖٜٚالسبحؾثيؽ كبشدبة  إجاباتحيؽ كانل 

عدد مؽ  أجابالسخررة لرمي الشفايات غير كافية . بيشسا  األماكؽالسجسؾع الجزئي ألفراد العيشة باف 
 أنيانجد  األسبابىذه  ل إالدكؽ . كبالشغر  أماكؽبعد الحاكيات عؽ  إل % 7ٖٖٖٖالسبحؾثيؽ بشدبة 

مرتبظة ارتباط مباشر بعامل الكثافة كالحجؼ المذاف ليسا دالالت في الؾاقع الحزرؼ بحيث كمسا كانل 



 

 

 

 

لمحد مؽ  كاإلمكانياتصعؾبة التحكؼ في الؾسائل  إل ذلػ  أدػالكثافة عالية كحجؼ السديشة كبير كمسا 
 مذكبلت التمؾث. 

 (ٕٗٔ)لمباحثة بايه بهزغاية ٕٚٓٓمجيشة بدكخة في الجدائخ  التشسية وتمهث البيئة في -ثالثاً 
 الجراسة  أهسية .ٔ

العبلقة بيؽ الدياسة التشسؾية كتمؾث البيئة في مديشة بدكرة لعمشا ندتظيع  إيجادالدراسة في  أىسيةتكسؽ 
 سمبية تجعل مؽ عسمية تشفيذ السذاريع أثاركضع ترؾر عمسي لؾاقع مديشة بدكرة التي تعاني مؽ عيؾر 

الؾعائف التي تقدميا السديشة لسؾاطشييا كمدػ  أىسيةخدارة اقترادية تؾازؼ الخدارة البيئية كتؾضح مدػ 
 كسديريؽ اك كأعزاء مداىسيؽ في تشغيؼ مديشتيؼ . األفرادىعالء  أىسية

 هجف الجراسة  .ٕ
 ية .السبالغ فيو عم  السؾارد البيئ اإلندافمذكمة تمؾث البيئة الشاجؼ عؽ ضغط  أبعادتؾضيح  .أ 
 الزؾء عم  الدياسة التشسؾية التي طبقل في مديشة بدكرة كتأثيرىا عم  البيئة  إلقاء .ب 
لفل انتباه الدمظات الرسسية كالغير الرسسية لمسذكبلت البيئية مؽ اجل تحقيق تشسية السدتديسة  .ج 

 السفقؾدة . 
 

 عيشة الجراسة  .ٖ
التقشيات  أىؼجتساعية عم  العيشات مؽ االعتساد في البحؾث السيدانية في مجاؿ العمـؾ اال أصبح لقد 

السدتخدمة في معرفة الؾاقع االجتساعي فيي تيدؼ ال  الحرؾؿ عم  معمؾمات كمعظيات عؽ طريق 
معظيات يسكؽ استغبلليا كتكسيسيا مباشرًة .  أعيار إل  األحيافتسثيل الكل بالجزء كىي تعدؼ في اغمب 

السكمفيؽ بالدياسة التشسؾية  األفراداية البيئة ال  جانب السكمفؾف بسجاؿ حس األفرادمجتسع الدراسة ىؼ 
الذيؽ يشذظؾف  أكلئػعم  مدتؾػ التخظيط كالتييئة مؽ خبلؿ السعسدات السعشية بذلػ .  آلياتيابجسيع 
غير رسسية اك باألحرػ جسعيات لسعرفة مذاركتيؼ اك  أخرػ السعسدات الرسسية في تشغيسات  أطارخارج 

 كمتزرركف برؾرة مباشرة مؽ مذكمة التمؾث البيئي .  أفرادؾد مشظقة محددة بيا رأييؼ فييا كلعدـ كج
 عؽ الدياسة السدئؾلة السجاؿ السكاني الذؼ تقؾـ عميو الدراسة ىؾ مديشو بدكرة كبعض األجيزة أف 

 البيئة في السديشة .  حسايةالتشسؾية كالييئات السعشية بسجاؿ 
 مشهج الجراسة  .ٗ
 في ىذه الدراسة ىؾ السشيج الؾصفي كمشيج السدح السيداني .السشيج السدتخدـ  أف 

                                                 
عمػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػرابط التػػػػػػػػػػػػػالي .  ٕٚٓٓالجزائػػػػػػػػػػػػػر ، ، ئػػػػػػػػػػػػػة ، جامعػػػػػػػػػػػػػة مشتػػػػػػػػػػػػػؾرؼ . بايػػػػػػػػػػػػػو بؾزغايػػػػػػػػػػػػػو ، التشسيػػػػػػػػػػػػػة كتمػػػػػػػػػػػػػؾث البي (ٕٗٔ)
(http://bu.umc.edu.dz/opacar/opac_css/index.php?lvl=more) 



 

 

 

 

 نتائج الجراسة  .٘
 معاناةيعبر عؽ  % يركف اف السديشة تعاني مؽ مذاكل بيئية معقده ىذا مآٙندبة  أفالدراسة  أعيرت .أ 

 تأـز الؾضع كتدني الؾضعية الحالية ليذا الؾاقع الحزرؼ. إل  أدػالسديشة كمذاكميا الستفاقسة مسا 
السظاؼ ىي الخاسر في ىذا الزخؼ  آخرفالبيئة في .  تؾجد بيئة في السديشة % يركف انو الٓٗبةكند
اإلدارية التي تزيع السدعكلية كتتذتل فييا بيؽ مسثمي الدكلة كالييئات الحكؾمية  اإلجراءاتمؽ 

 تفتعل لتفاقؼ مذكمو البيئة . أفالسخترة فزبل عؽ الدمؾكيات التي يسكؽ 
حزرية بيئية  أزمةيركف اف السديشة تعيش في  %٘٘السبحؾثيؽ تبيؽ اف ندبو  إجاباتمؽ خبلؿ  .ب 

%  كاف رأييؼ عدـ كجؾد كعي ٘ٗك عارمة% يركف اف الؾضع متدىؾر كالفؾض  ٕٓك شائكة
 بحساية البيئة بسجاؿ التمؾث كالشغافة . خاصة كإجراءاتكدراسات كبحؾث 

سبب تمؾث الجؾ في السديشة نتيجة النتذار  أف أكدكا% مؽ مجتسع البحث ٘٘تذير الدراسة اف ندبو  .ج 
% يركف اف سمؾؾ السؾاطشيؽ مؽ ٘ٗالرشاعية كندبو  الغازات في الجؾ كالسشاطق السحيظة بالسشذاة

في كثير مؽ  اإلشغاؿ إتساـغيرىا كدكف  جانب كثره الحفر كالتشقيب إلصبلح قشؾات صرؼ السياه اك
 الذؾارع الرئيدية.  أىؼحت  في  كاألكساخمسا نتج عؽ كثره الغبار  األحياف

سبب الزؾضاء ىؾ قرب السرانع مؽ التجسعات الدكشية  أف% يعكدكف ٘٘الدراسة اف ندبو  أشارت .د 
الستسثمة في استعساؿ مكبرات الرؾت  األفرادمؽ سمؾؾ  ناتجة أخرػ  أسبابىشاؾ  أف أكدكا% ٘ٗكندبة
 الؾعي البيئي. مةلقكالسحبلت ،نتيجة  األسؾاؽكالسأتؼ كحت  في  األفراحفي 

 اف السياه الرالحة لمذرب تعاني مؽ التمؾث كالستسثل باألمراض أكدكامجتسع البحث  أفرادجسيع  .ق 
عؽ عسمية الكذف كالستابعة ىؾ  السدئؾلةالسبحؾثيؽ باف الييئة  كأكدالدكاف  إل السشتقمة عؽ طريقيا 

 مديرية العسراف كالبيئة .  إل مكتب حفع الرحة البمدؼ التابع 
كاف مذكمة غياب الغابات  اإلندافالغابات تمعب دكر كبير في التأثير عم  صحة  أفالدراسة  أثبتل .ك 

اف  أكدكا% مؽ مجتسع الدراسة ٘ٗ% كاف ندبة ٘٘ىي مذكمة حزرية تعاني مشيا السديشة بشدبة 
 كعي السؾاطؽ كسمؾكو الخاطئ  . ىؾ قمةسبب غيابيا 

نغيفة كيرجع الدبب في رأييؼ ال  غياب السراقبة  % يركف اف شؾارع السديشة غيرٓ٘اف ندبة  .ز 
% مؽ مجتسع البحث يركف اف شؾارع السديشة ٘ٔكالتشغيؼ كالتشديق بيؽ الييئات السخترة . كندبة 

 .  أخرػ % يركف اف شؾارع السديشة نغيفة في مشظقة دكف ٖ٘نغيفة ك 
ظؾير السديشة كتشسيتيا يكؾف مذاركة العشرر البذرؼ في حل السذكبلت البيئية كت أفالدراسة  أكدت .ح 

مؽ خبلؿ تحميو بالسدعكلية سؾاء كاف مدير اك مدتفيد باحتراـ قؾانيؽ حساية البيئة كالقزاء عم  
 الفؾض  . 

% ٖ٘العيشة ال يستمكؾف كعي بيئي كثقافة بيئية كندبة  أفراد% مؽ ٘ٙتذير الدراسة ال  اف ندبة  .ط 
 يركف العكس . 



 

 

 

 

سة معيشة يسكؽ اف تتكفل بيا الدمظات السحمية الرسسية بالسديشة % يركف اف ىشاؾ سيآٙندبة  أف .ؼ 
لمحد مؽ مذكمة تمؾث البيئة كىي تعسل عم  حساية البيئة مؽ التمؾث كتشغيسيا يتؼ ذلػ مؽ خبلؿ 

% ٓٗلسؾاردىا كندبة  األمثلاالعتساد عم  السؾارد البذرية كالسادية كالتديير العقبلني كاالستغبلؿ 
تذيد غياب سياسة محددة مؽ طرؼ الدمظات السحمية لحل مذكمة التمؾث البيئي .  السديشة أف رأييؼ

السؾاطشيؽ في ىذه الحالة لمحد مؽ تمؾث  كإدماجلذلػ يجب السؾازنة بيؽ سياسة الدمظات السحمية 
 البيئة في السديشة . 

ي السسمكـة العخبيـة البيئة واالندان )عالقات ومذكالت من مشظهر اتجتسـاعي , دراسـة تحميميـة فـ -رابعًا 
 (ٕ٘ٔ)لمباحث سعيج الدهخاني ( .ٕٚٓٓالدعهدية 

 الجراسة  أهسية .ٔ
تشبع أىسية ىذه الدارسة عمسيًا مؽ ندرة ما كتب عؽ اإلنداف كعبلقتو ببيئتو ككذلػ إثراء عمؼ االجتساع  

مزمات العاـ بذكل عاـ كعمؼ اجتساع البيئة بذكل خاص بشتائج ىذا البحث باإلضافة إل  األخذ بالسدت
العمسية التي تجعل نتائج ىذا البحث مؽ حيث التعسيؼ أكثر قابمية كتجعل مفاىيسيا مؽ حيث التفدير أكثر 

 شسؾلية.
كسا تشبع أىسية ىذه الدارسة عسميًا مؽ كؾنيا تدتيدؼ في نياية السظاؼ التؾصل إل  حمؾؿ مشاسبة  

ىذه الغاىرة كالتخفيف مؽ مترقباتيا مثل  كآليات عسمية لجعل تمػ الحمؾؿ قابمة لمتشفيذ، كذلػ لمحد مؽ
تكؾيؽ الؾعي البيئي لؤلفراد كالجساعات كالسجتسعات مؽ خبلؿ تؾضيح الحاجات اإلندانية كالسذكبلت 
البيئية ككيف يسكؽ مؾاجية ىذه السذكبلت كإشباع االحتياجات، باإلضافة إل  تعريف السؾاطؽ بحقؾقو 

ية ككذلػ قيامة بؾاجباتو نحؾ الحفاظ عم  العشاصر الظبيعية البيئية سؾاء كانل اجتساعية أك اقتراد
السؾجؾدة بالسجتسع مؽ ثركات عاىرة أك باطشو ككيفية االستفادة مشيا بأسمؾب ال يزر بدبلمة البيئة 

 باإلضافة إل  تكؾيؽ كعي بيئي لؤلفراد كالجساعات.
 هجف الجراسة  .ٕ
بيؽ البيئة كاإلنداف في السجتسع الدعؾدؼ، كيشظمق مؽ اليدؼ العاـ ليذه الدراسة ىؾ التعرؼ عم  العبلقة  

 ىذا اليدؼ العاـ مجسؾعة مؽ األىداؼ الفرعية ىي:
التعرؼ عم  كعي أفراد السجتسع بالسذكبلت البيئية كمدػ ارتباطيا برحة اإلنداف كسبلمتو ككيفية  .أ 

 تحرؾ اإلنداف لسؾاجية ىذه السذكبلت.
اتيؼ كقدرة السعسدات غير الحكؾمية كالحكؾمية عم  مؾاجية التعرؼ عم  قدرة أفراد السجتسع كإمكان .ب 

 مذكبلت البيئة السحيظة بيؼ.

                                                 
.سػعيد الزىرانػػي ، البيئػػة كاالندػػػاف ، )عبلقػػات كمذػػكبلت مػؽ مشغػػؾر اجتسػػاعي ، دراسػة تحميميػػة فػػي السسمكػة العربيػػة الدػػعؾدية (  (ٕ٘ٔ)
 (http://www.ejtemay.com/showthread.php?p=741عم  السؾقع التالي )،



 

 

 

 

 مشهج الجراسة  .ٖ
 التحميمي الشغرؼ لمدراسة .  األسمؾباعتسد الباحث عم   

 نتائج الجراسة  .ٗ
أف مكؾنات أك معظيات البيئة ميسا كانل ضخسة كمتجددة إال أنيا في الشياية محددة كمعرضة برؾرة  .أ 

أخرػ إذا ما أسيئ استخداميا لخظر التدىؾر كاالستشزاؼ . كسا أنيا ال تدتظيع أف تدتسر إل  أك ب
نياية مردر عظاء متزايد، بل يجب أف ندرؾ أف ىذا العظاء سؾؼ يتؾقف في الشياية عشد حجؼ معيؽ 
ىا كىذا ما حرل في دكلة ألسانيا عشدما كجدت نفديا في مؾقف خظر مؽ بيع األخذاب لزيادة مؾارد

السالية، كىذا يعشي إنشا نعيش في عالؼ محدكد السؾارد كاإلمكانات كمؽ ثؼ فالشسؾ الدكاني االقترادؼ 
غير السحدد يربح مدتحيبل فؾؽ ىذا العالؼ كىذا يبرر أىسية التخظيط البيئي كأسمؾب امثل لمتعامل مع 

الحكؾمية التكاتف مؽ اجل مؾارد البيئة بأسمؾب سؾػ كمتؾازف، كعم  السعسدات كالذركات كالؾزارات 
التعامل مع بيئتشا في عل مؾاردىا السحدكدة كدكف اإلضرار بالبيئة بذكل عاـ كالبيئة االجتساعية 

 الدعؾدية بذكل خاص . 
كسا كذف لشا ىذا البحث أف السذكبلت البيئية إذا كانل ترجع في أصؾليا إل  أسباب طبيعية كأخرػ  .ب 

عية خمقيا هللا سبحانو كتعال  متؾازنة كخمق فييا مؽ القدرات الذاتية ما بذرية، فقد رأيشا أف البيئة الظبي
يسكشيا مؽ السحافغة عم  ىذا التؾازف إذا استخدمل االستخداـ السعقؾؿ كمؽ ثؼ فيي بريئة كل البراءة 
مؽ تبعة ما نعانيو اليؾـ مؽ مذكبلت أك كسا يقاؿ ىي بريئة براءة الذئب مؽ دـ يؾسف كىذا يعشي أف 

نداف ىؾ صانع السذكبلت بالدرجة األكل  كانو السدئؾؿ أكال كأخيرا عؽ اإلخبلؿ بالتؾازف االيكؾلؾجي اإل
. كلذا عميو أف يعيد حداباتو كسمؾكو تجاه بيئتو. كأال يكؾف بتفؾقو العمسي كالتكشؾلؾجي معؾؿ ىدـ 

مع بيئتو بسا يشبغي  كتخريب لسكؾنات كمعظيات البيئة، كمؽ خبلؿ ذلػ نؾد الفرد الدعؾدؼ إف يتعامل
لكي نعيش جسيعا في بيئة متؾازنة الشسؾ كالعظاء مؽ قبل جسيع األطراؼ سؾاء مؽ قبل البيئة أك 

 اإلنداف.
كسا تبيؽ أف الشسؾ الدكاني الدريع غير السقشؽ في كثير مؽ البيئات كخاصة السجتسع الدعؾدؼ يعتبر  .ج 

بط الشسؾ الدكاني كتثبيتو بتخفيض الخرؾبة سببا رئيدا كمباشرا لسذكبلت البيئة، كمؽ ىشا يربح ض
اإلنتاجية كالؾصؾؿ بيا إل  مدتؾػ اإلحبلؿ فقط أك ما يدس  صفر الشسؾ الدكاني كباألخص في الدكؿ 

 الشامية، اك عسل دراسات اجتساعية بذلػ لسعرفة الحمؾؿ السقترحة.
الب مراكز البحؾث في نجد أف البحؾث في مجاؿ البيئة مؽ الشاحية االجتساعية نادرة كعميو نظ .د 

الجامعات كالسعسدات التي تيتؼ بأمؾر البيئة كمراكز البحؾث االجتساعية العسل عم  دراسات حؾؿ 
 البيئة مؽ جسيع الشؾاحي بذكل عاـ كمؽ الشاحية االجتساعية بذكل خاص.

كسا كذف لشا ىذا البحث أف السذكبلت البيئية عم  اختبلفيا متداخمة كمتكاممة مع بعزيا  .ه 
بعض ككذلػ أف حمؾليا أيزا متداخمة فبعض العؾامل قد تديؼ في حل مذكمة ما قد تكؾف سببا في ال



 

 

 

 

خمق مذكبلت أخرػ. كىذا يعكد ضركرة تشاكؿ مذكبلت البيئة مجتسعة كليدل مشفردة حت  يكؾف الحل 
 جذريا كسميسا إذ يجب أف تحل ىذه السذكمة في حزؾر باقي السذكبلت.

 
 (.ٕٓٔٓالبيئي بكهرنير مجيشة تججة من مشظهر تجغخافية الدياحة والتخويح ) عشاصخ التمهث -خامدًا 

 (ٕٙٔ)لمباحث اسامة رشاد تجدتشيه
 الجراسة  أهسية .ٔ
عؽ الفشادؽ كالسرانع كالقرػ الدياحية  السدئؾليؽبزركرة نذر الؾعي البيئي بيؽ  األىسيةتكسؽ  

 لية مؽ عشاصر التمؾث البيئي .كمدتخدمي الكؾرنيش بأىسية السحافغة عم  شؾاطئ جدة نغيفة كخا
 هجف الجراسة  .ٕ

  عم  كأضرارىا عشاصر التمؾث البيئي بكؾرنيش مديشة جدة ، كمعرفة العشاصر السدببة لو  أعيار
 تأثر . أكثرالسشاطق  كأؼالدياحة كالتركيح مع تحديد االختبلفات السكانية لعشاصر التمؾث 

 مشهج الجراسة  .ٖ
 السشيج السؾضؾعي ، السشيج التحميمي . أىسيامفة ، اعتسدت الدراسة عم  مشاىج مخت 

 نتائج الجراسة  .ٗ
كؾرنيش مديشة جدة يعتبر مؽ الذؾاطئ السمؾثة كاف اختمفل شدة التمؾث مؽ  أفنتائج الدراسة  أعيرت .أ 

 . أخرػ  إل مشظقة 
 أىؼ إحدػتدفق مياه الررؼ الرحي في الذؾاطئ البحرية لسديشة جدة ىي  أفالدراسة  أعيرت .ب 

 ليذا التمؾث .  اباألسب
كسا كذفل الدراسة انو كمسا زادت قيؼ التحاليل الكيسيائية عؽ الحد السدسؾح بو يغير زيادة في  .ج 

 مشو العيشة . أخذتالخظؾرة كالتمؾث الذديد في السؾقع الذؼ 
كالكائشات البحرية  اإلندافالدراسة اف ىشاؾ تمؾث شديد في شؾاطئ مديشة جدة تذكل خظر عم   أثبتل .د 

 . اإلندافيتغذػ عمييا  التي
بيا زكار الكؾرنيش عؽ رأييؼ في  أدل التي  اإلجاباتنتائج الدراسة مؽ خبلؿ  أعيرتكسا  .ه 

عشاصر التمؾث البيئي لذؾاطئ جدة البحرية كمدػ مداىسة كل عشرر عم  حده في تمؾث الذؾاطئ . 
% كناقبلت 7ٕٛ% كمحظات التحمية 7ٜٖ% )كالسحظات الحرارية  7ٕٙ٘الررؼ الرحي بشدبة 

                                                 
)الدػعؾدية ، جامعػة السمػػ عبػد العزيػز ، كميػة اآلداب ، قدػؼ ،.اسامة رشاد جدتشية ، عشاصر التمؾث البيئي لكؾرنيش مديشػة جػدة  (ٕٙٔ)

السكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االفتراضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية العراقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط ،(  ٕٓٔٓالجغرافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، 
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk//libhub?func=search&query=resid:7b2

9936b287a67a8c48ebff0f5e5b4e1. 



 

 

 

 

% (. كجسيع 7ٕٗ الكيساكية كاألسسدة% 7ٔٛٔ أنؾاعو% كالررؼ الرشاعي باختبلؼ 7٘ٙالبتركؿ 
 % .7ٕٚٗىذه السرادر 

% مؽ الزكار يركف اف شؾاطئ مديشة جدة ممؾثة كبذكل كبير 7ٛٚٗكسا كذفل الدراسة اف ندبة  .و 
اف شؾاطئ مديشة جدة غير % مؽ الزكار يركف 7ٕٚممؾثة بذكل متؾسط ك  أنيا% يركف  7ٜ٘ٗكندبة 
 ممؾثة . 

 
 



 

 

 

 

 ادلبحج انخبنج
 دراسبث سببقت اجنبيت

البيئي لمتشسية الحزخية السدتجامة لجدر مشققة البحخ الكـاريبي ومعالجـة ميـال الرـخف  التخقيط -اواًل 
 (ٕٚٔ)لمباحثين رونالج وليسد , بهرد اوف سبين (.ٕٓٓٓالرحي )

 الجراسة  أهسية .ٔ
، أخرػ الكاريبي جشؾب شرؽ خميج السكديػ كمشاطق نامية  في مشظقة البحرتشاكلل الدراسة التحزر  

كالتجسعات الدكانية في نسؾ السدف عم  حد سؾاء كمرادر التسركز لمسذاكل البيئية حيث يتزاحؼ الشاس 
في السشاطق الحزرية لمبحث عؽ العسل كالترفيو كالتدؾؽ كمدتؾيات عالية مؽ العيش . كفي نفس الؾقل 

لتحتية البيئية لمعسل كالخدمات غير كافية لتخدـ ىذه الزيادة في الدكاف كالكثافة الدكانية البش  ا
يسكؽ تشفيذىا سعة اك حجؼ الشسؾ  اناالحتباس السحتؾـ يدبب مخاطر بيئية كتدىؾر الستراتيجيات الٓ

،الرشاعات ،  الدكاني في السشاطق الحزرية في البمداف الشامية ىؾ معشر مباشر لدرجة التركيز لمدكاف
. كعسؾما  أخرػ التجارة ، السركبات ، استيبلؾ الظاقة، استخداـ الساء ، تؾليد السخمفات ، ضغؾط بيئية 

تتعدػ  أفتفاقؼ السذاكل التي يسكؽ  إل  أدػمعغؼ البمداف تبحث عؽ زيادة التظؾر االقترادؼ كالذؼ 
الغركؼ  لذدة آخرية الظبيعية . محدد القدرة االستيعاب لػككذسعة الحمؾؿ كالؾقاية مؽ قبل الحكؾمة 

االيكؾلؾجية  مثل الداحمية ، الرطؾبة  لمشغؼ اإلقميسيالبيئية في داخل كحؾؿ السشاطق الحزرية ىؾ الشؾع 
تأتي أىسية الدراسة  عشاصر ميسة ، أيزاااليكؾلؾجية الحزرية األنؾاع االستؾائية ، الجبمية ، الشيرية ىذه 

 .عم  تظؾر حزرؼ خاص كمدتداـ يئية كالتخظيط لمحرؾؿلتحديد االستراتيجيات الب
 هجف الجراسة  .ٕ
كرفع معايير الحياة  محؾر التظؾر اإلندافتحقيق التشسية السدتدامة كتحديؽ رفاىية  إل تيدؼ الدراسة  

كتظؾر التعميؼ كالرحة كتكافع الفرص . كىذه كميا ضركرية كمرغؾبة لمتظؾر االقترادؼ . ككذلػ تيدؼ 
ة تمؾث اليؾاء كالزؾضاء كالحد مؽ الشفايات الرشاعية كالتقميل مؽ معدؿ الشسؾ الدكاني كزيادة مكافح إل 

 االستثسار كالخدمات االجتساعية في السشاطق الريفية كالحزرية . 
 نتائج الجراسة  .ٖ
في مديشة ريؾ مشذ عاـ  Uncedبعد كل الؾعؾد الحريرة التي قظعيا القادة الؾطشييؽ في مشظقة  .أ 

ف مؽ الؾاضح اف القميل مؽ ىذه الؾعؾد حفغل في الثسانية سشؾات الساضية حيث عبد كا ٕٜٜٔ
الظريق بالعركض الفاشمة لتكامل العؾامل االجتساعية كالبيئية في ىيكمة االقتراد لمتشسية الؾطشية كمؽ 

امايكا ك عم  التظؾر السزعؾـ ىؾ التظؾر الحديث لمدمظات البيئية لمبمداف الكاريبية مثل ) ج األمثمة
                                                 

(1).Ronald Williams, Board of Spain, environmental planning for sustainable urban 

development, (the annual conference of the Caribbean in Haguar Lamas, Trinidad, 

2000)http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cwwa9/will.pdf 



 

 

 

 

 اآلفكلحد  OECDالشفايات الرمبة في بمداف  إدارةغياف ك تريشداد ك تؾباغؾ ( ككذلػ سمظات 
البرنامج ،  إدارةالذكؾػ القديسة ال تزاؿ قائسة بدبب عد كفاية التسؾيل كعدـ اليقيؽ . كالتأخير في 

السشاسبة . كىذه ال  لتكشؾلؾجياكاالدياسية كاالجتساعية ، كعدـ كفاية السؾارد البذرية ،  اإلرادةانعداـ 
الحكؾمات  أحجاـتزاؿ معؾقات كبيرة لبلستجابة الكافية لحل السذاكل البيئية . لكؽ الفذل الحقيقي ىؾ 

التظؾر السدتداـ ، مؽ كسية الحياة ال  نؾعية الحياة كمؽ  إل مؽ الشقمة مؽ التظؾر االقترادؼ 
 السستمكات السادية لبلرتياح الشفدي . 

لترحيح تدىؾر البش  التحتية  أكثرالسدتدامة تتظمب مجتسعات مدتدامة كمرادر مالية  التشسية .ب 
 كالخدمات .  كاألعساؿالحزرية 

 الحياة الحزرية . أعادةتتغير لتدييل  أفالقؾاعد يسكؽ كمؽ البلـز  .ج 
 .  األمداالستدامة تعشي انجاز تشسية برؾرة مختمفة لتحقيق مشافع طؾيمة  .د 
ىؾ مشع التمؾث كىدر السرادر في السكاف  األىؼدفع تكاليف السعالجة لكؽ  السمؾثؾف يجب عمييؼ .ق 

 .  األكؿ
 تقؾض التشسية السدتدامة . السداكاة . كعدـ  أساسيةالعدالة االجتساعية ىي ليدل فقط مرغؾبة بل  .ك 
 لمتشسية السدتدامة .  إستراتيجيةىي بحد ذاتيا  كالسدئؾليؽالسذاركة العامة لرشاع القرار  .ز 
فأف السجتسعات السدتدامة كاعتساد مجسؾعة جديدة مؽ السبادغ التؾجييية كالسسارسات السشاسبة  أخيرا .ح 

في مشظقة ال تزاؿ غير مدتدامة .  أفزلىي الخظؾة التالية القتراح كجية نغر بديمة مؽ اجل حياة 
ي البحر الكاريبي التشسية البذرية ف آفاؽالف اذا لؼ نشجح في خمق مدف مدتدامة بيئيًا كاجتساعيًا تبق  

 قائسة . 
لمباحــث ,  ٕٗٓٓ تــجابيخ مكافحــة التمــهث البيئــي )دراســة مذــكالت التمــهث البيئــي فــي اليابــان( . -ثانيــاً 

 .(ٕٛٔ)روس ماكيشي
 الجراسة  أهسية .ٔ

بيشسا تؾاجو السجتسعات الحديثة قمق متزايد حؾؿ القزايا البيئية العالسية ، كتعاني الدكؿ الشامية مؽ 
مؽ  أكثرالسعقدة كالخظيرة كالدريعة الشسؾ في السشاطق الحزرية . كالتمؾث البيئي ىؾ  مذاكل التمؾث

ترتبط ارتباطًا كثيقَا مع كضع التشسية اك التظؾر في  أكسعمجرد قزية صحية بل ىؾ قزية اجتساعية 
لسكافحة التمؾث  البمداف الشامية . كعم  الرغؼ مؽ ىذا فاف العديد مؽ الدكؿ الشامية ال تستمػ تدابير متظؾرة

البيئي اك لؼ تقدـ ىياكل تشفيذ كافية لزساف فعالية الدياسات . كخبلؿ فترة مؽ التظؾر االقترادؼ الكبير 
بعد الحرب العالسية الثانية شيدت الياباف مجسؾعة متشؾعة مؽ السذاكل البيئية الرىيبة عم  نظاؽ غير 

                                                 

(1).Ross McKinney, environmentalpollution control measures, New York, 

MarcelDekkerCompanyforPrintingandPublishing, 2004) at the following 

location(http://bookos.org/g/Ross%20E.%20McKinney) 



 

 

 

 

ال  التركيز عم  الشسؾ االقترادؼ عم  حداب  مدبؾؽ في العالؼ تمػ السذاكل البيئية يسكؽ اف تعزػ 
تفاقؼ  إل  أدػالرحة . ليذا الدبب كانل الحكؾمة غير راغبة في متابعة االستراتيجيات البيئية مسا 

السذكبلت البيئية كعيؾر مجسؾعات كبيرة مؽ الزحايا . كتحؾؿ تيار الرأؼ العاـ ، لذلػ فاف الحكؾمات 
العسل في نياية السظاؼ كبعد الكثير مؽ التجارب  إل ضظرت في السدف عم  السدتؾػ الؾطشي ا

ككضع استراتيجيات فعالة كضعل لمتعامل مع التمؾث البيئي . كبالتالي بدأت البيئة في التحدؽ  كاألخظاء
فزبل عؽ الشجاح في السبادرات البيئية البلحقة كتقديؼ السداعدة لسشع التأـز كالتفاقؼ لمسذكبلت الرحية 

 مية كتعزيز التشسية االجتساعية الدميسة . لمدكؿ الشا
 هجف الجراسة  .ٕ

التعرؼ عم  تاريخ مذاكل التمؾث كالتدابير السزادة في الياباف كالكذف عؽ مدببات  إل تيدؼ الدراسة 
في تشفيذ مبادراتيؼ كالدكر  السدئؾليؽالرحية كتبحث في الرعؾبات التي تؾاجو  كأضرارهمرض )ميشاماتا( 
 الحمؾؿ ليذه السذكمة . إيجادسع مؽ اجل االجتساعي الؾا

 نتائج الجراسة  .ٖ
كذفل الدراسة عؽ سبب حدكث مرض ميشاماتا ىؾ التدسؼ بالسثيل الزئبقي الذؼ يتراكؼ تدريجيا ال   .أ 

الدسػ كالسحار الذؼ يعيش في بيئات ممؾثة بسياه  آكلمدتؾيات سسية مؽ الزئبق العزؾؼ نتيجة 
 السخمفات الرشاعية . 

التمؾث ككيف  أنؾاعالستخررة . اكال لمتعرؼ عم   األبحاثؽ التمؾث البيئي يتظمب الحد م إف .ب 
كتتبع الدراسة لمؾقؾؼ عم   األنؾاعفعالية لمتعامل مع تمػ  األكثرتؾلدت كثانيا لمتعرؼ عم  الظريقة 

 .  اإلندافتأثر التمؾث البيئي عم  جدؼ 
  نتائج فعالة ميسة بالشدبة لمرأؼ العاـ . مدتؾػ االلتزاـ بزؾابط مكافحة التمؾث كالحرؾؿ عم إف .ج 

الياباني كباألخص التمفزيؾف كالراديؾ تعسل عم  رفع مدتؾػ الؾعي العاـ لمتمؾث كالقزايا  كاإلعبلـ
 البيئية . 

البلزمة لسكافحة التمؾث البيئي في البمداف الشامية مع تدميط  كاإلجراءاتكذفل الدراسة عؽ التدابير  .د 
 ياباف .الزؾء عم  تجربة ال

الدكؿ الشامية اليؾـ تسيل لمتركيز عم  الشسؾ االقترادؼ كالتظؾر عم  حداب ضؾابط التمؾث  إف .ه 
مذاكل صحية عامة في الياباف  إل البيئي كفي نفس الظريقة التي اتبعتيا الياباف فأف ىذه الحالة تقؾد 

مة كالرشاعة . كمشذ ذلػ ترعيد الدبات العسيق في االستجابة مؽ قبل الحكؾ  إل  أدتكمذاكل التمؾث 
 الحيؽ فاف معالجة التمؾث تتؼ بشجاح مؽ خبلؿ مجسؾعة مؽ السبادرات .

عدـ كجؾد تؾافق في اآلراء داخل الحكؾمة عم   إل يعزػ  أفضعف االستجابة لمتمؾث يسكؽ  .و 
 الذركات .  كأرباحالشدبية لمرحة العامة كقيسة الحياة مقابل التقدـ االقترادؼ  األكلؾيات
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 ( .ٕٚٓٓنيهيهرك لمقب ) أكاديسيةالسخاطخ الرحية والبيئية في السشاطق الحزخية دراسة في  -ثالثًا 
 (ٜٕٔ)لمباحث طهرد كمدتخوم , واخخون 

 الجراسة  أهسية .ٔ
الدراسة في الحرؾؿ عم  بيئة صحية في السشاطق الحزرية كالتؾصل لبلستشتاجات التي تحد  أىسيةتأتي  

ؽ السركبات كالسشذأة الرشاعية كالتؾصل لمتدابير اليادفة لؤلنراؼ في السجاؿ مؽ تمؾث اليؾاء الشاجؼ ع
 أفرادالرحي كالتقميل مؽ تعرض السبلييؽ مؽ سكاف الحزر لمتمؾث كمحاكلة نذر الؾعي البيئي بيؽ 

 السجتسع.
 هجف الجراسة  .ٕ
ة السعيذية يسكؽ اف الكذف عؽ السخاطر الرحية التي تدببيا البيئة ككيف اف البيئ إل تيدؼ الدراسة  

تعثر عم  الرحة كتؾضح الترابط بيؽ السحددات االجتساعية كالبيئية لمرحة في السشاطق الحزرية 
كالدياسات التي تتعامل  األعساؿكالتدخبلت الرامية لتحديؽ العدالة الرحية مؽ خبلؿ البيئة التي تذسل 

 األكضاعؾفير مياه الذرب كتحديؽ مع عؾامل الخظر القريب في السشاطق الحزرية السحركمة مثل ت
السعيذية لمفقراء في الدكؿ الشامية كالتقميل مؽ تمؾث اليؾاء كالحد مؽ انبعاثات الغازات كتؾفير مؾارد مالية 
مؽ الدكؿ الغشية تررؼ عم  الدكؿ الفقيرة لمتدخبلت الظارئة مؽ اجل العدالة الرحية . ككذلػ تيدؼ 

الحرارؼ  اإلجيادجة مؽ التمؾث الزؾضائي كتحديؽ بيئة العسل كتقميل الشات اإلصاباتلمتقميل مؽ مخاطر 
استدامة كعدالة كالكذف عؽ نقاط الزعف  أكثربدبب تغير السشاخ العالسي لخمق عركؼ معيذية 

 كالفؾارؽ كتقميل الفؾارؽ بيؽ مختمف السجاميع في السجتسع . 
 نتائج الجراسة  .ٖ
الدميسة لمشفايات  كاإلدارةي مشاسب كترريف السياه السمؾثة مياه الذرب الشغيفة كالكافية ، ترريف صح .أ 

الرحي اك العدالة الرحية لمسشاطق الحزرية السحركمة كتؾاجد حمؾؿ  األنراؼالرمبة ىي مفتاح 
 فعالة مؽ اجل التكمفة .

الظاقة السشزلية ىؾ اكبر قزية في البيئة الرحية بدبب التأثيرات الزارة لمكتمة الحيؾية  إمدادات .ب 
 دخاف الفحؼ كبدائل الؾقؾد لمظبخ كالتدفئة . ك 

                                                 

(1).Tords Klstron and et,al,apublication of the New York Academy of Medicin . Journal of 

urban Health. Volume 84 lessue.1.2007.at the following location ( http //link 

springer.com/article /10.1007%2fs11524-007-9171-9) 



 

 

 

 

تحدؽ في الؾقل السشاسب لمبيئة السعيذية لجسيع السحركميؽ ضركرؼ لئلنراؼ الرحي كىذا يتظمب  .ج 
 ثراء .  األقل إل  األثرياءمزيد مؽ نقل السؾارد السالية مؽ 

% في ٜٕارات ندبة حدكث السرض كالؾفيات بدبب تمؾث اليؾاء لسحركات الدي إفكذفل الدراسة  .د 
السؾت ، كالسذكمة تزداد في الدكؿ الشامية لتداىؼ في  أسباب أكثركالذباب ىي  األطفاؿبانكؾؾ كلدػ 

 انعداـ السداكاة الرحية .
% مؽ الدكاف في الدكؿ الشامية الزالل تشعدـ لدييؼ تظبيق القؾانيؽ ٔ٘كذفل الدراسة اف  .ه 

الكافية في السشاطق الحزرية كال يستمكؾف  كمياه الذرب األمؽ% يشعدـ لدييؼ ٕٔالرحية بيشسا 
 كافية لمعيش كالتعرض لؤلمراض كىذا ما يزيد مؽ التيديدات عم  الرحة في ىذه السشاطق . إمكانيات

لمسذكمة كىي انعداـ الفرص كانعداـ  أبعادمذكمة الفقر ليس فقط الساؿ ، بل ىشاؾ خسدة  أبعاد أف .و 
اك التسكيؽ كانعداـ الرحة التي تدعؼ البيئة السعيذية السادية ،  كانعداـ التذجيع األمؽالقدرات كانعداـ 

 الخسدة تشبع مؽ عدـ السداكاة التي ىي جذكر مذكمة الفقر . األبعادىذه 
 
عمـــب الحيـــاة وســـبل معالجتـــه ) دراســـة تحميميـــة عـــن التمـــهث فـــي الســـجن  أثـــارلالتمـــهث البيئـــي  -رابعـــاً 

 (ٖٓٔ)لمباحث احسـج خـان  (.ٕٔٔٓالباكدتانية 
 الخالصـــة  .ٔ
البيئية  اآلثارتمؾث البيئة ىي مذكمة كاسعة الشظاؽ كقزية مجتسع عالسي ، تشاكلل ىذه الدراسة  أف 

 الشاتجة عؽ تمؾث اليؾاء ، تمؾث السياه ، تمؾث الغذاء . 
 اآلثارالتمؾث ، ككذلػ التعرؼ عم   أثارالحمؾؿ السشاسبة كمعالجة  إل تشاكلل الدراسة كيفية التؾصل  .أ 
رحية كالخظيرة لمدكاف كاف اخظر الشدب لمتمؾث ىي في السشاطق الرشاعية الحزرية ألكثر كثافة ال

% مؽ الدكاف يعيذؾف في بيئة صشاعية ممؾثة . كخبلؿ فترة العقؾد ٓٛ أف إل سكانية . تؾصمل الدراسة 
الرحية لتمؾث البيئة  اآلثارالثبلثة الساضية كاف ىشاؾ تزايد مؽ االىتساـ العالسي كتؾجو الدكؿ لسعالجة 

سبب الرماد البركاني في أيدمشدا ال  تمؾث الجؾ حدب  ٕٙٓٓعم  الدكاف . كعم  سبيل السثاؿ في عاـ 
( . بعدىا عبرت الخظؾط الجؾية البريظانية عؽ  WHOالتقارير السقدمة مؽ مشغسة الرحة العالسية ) 

ؽ مؽ االزدحاـ في السدف كتدىؾر نؾعية اليؾاء البيئة . كالسدف الباكدتانية اليؾـ تؾاجو السح إزاءقمقيا 
الغابات كالتشؾع  إزالةالشفايات . في حيؽ اف السشاطق الريفية تذيد خدارة سريعة في  كإدارةكالساء 

كمياه الذرب الشغيفة كالتمؾث الزؾضائي كالررؼ الرحي  األراضيكالترحر كتدىؾر  البيؾلؾجي
 األرضالرئيدية لتمؾث البيئة. ككذلػ تمؾث  األسبابي كاحدة مؽ الغير سميسة ى اإلدارةالردؼء . كتعتبر 
 .  اآلفالرئيدية لمكؾارث البيئية التي يذيدىا العالؼ  األشكاؿيعتبر شكل مؽ 

                                                 

(1).Ahmed Khan, environmental pollution and its effects on life and the ways of treatment, 

(Pakistan, International Journal of Research, Volume II, Issue 2, 2011) P.63 



 

 

 

 

كزيادة معدالت الؾفيات ككيفية الخظيرة الشاجسة عؽ تمؾث اليؾاء الرحية  اآلثاركذلػ تشاكلل الدراسة  .ب 
 حد مؽ ىذه السذكمة الخظيرة . الحمؾؿ كالدبل الكفيمة لم إيجاد

حدكث مذاكل كبيرة  إل  أدػ مسامذاكل التمؾث البيئي متذابكة مع التشسية البذرية الغير مدتدامة  أف .ج 
. 
الحرؾؿ عم  مياه  أمكانيةبميؾف ) أؼ سدس سكاف العالؼ ( ليس لدييؼ  7ٔٔتؾصمل الدراسة اف  .د 

التمؾث البيئي تعتبر  أثار. فأف  األساسيةية مميار يعانؾف مؽ نقص السرافق الرح 7ٕٗصالحة لمذرب 
العالؼ مسا يجعميا مردر قمق كاسع الشظاؽ عالسيا  أنحاءالرئيدية لؾفاة البذر في جسيع  األسبابمؽ 

 كتحديًا في باكدتاف بدبب الترشيع كزيادة الدكاف ، حيث تدتشزؼ مؾاردىا عم  حداب البيئة الرحية.
السشاطق الحزرية كالترشيع الستزايد كارتفاع الظمب عم  الظاقة الشسؾ الدريع في عدد الدكاف في  .ق 

الرئيدية لتمؾث اليؾاء كاعتبلؿ الرحة في السجتسع كالسؾت مؽ السرادر  األسبابكالسركبات تعد مؽ 
كتذتسل تمؾث اليؾاء كدخاف التبغ كحرؽ الؾقؾد الرمب كالؾقؾد  اإلندافالسمؾثة كالتي ىي مؽ صشع 

ـ ألغراض الظيي كالتشغيف كالتدفئة . ككذلػ استخداـ السبيدات الحذرية كصشاعة الدائل كالتي تدتخد
 الديارات . 

تعرضل لمتمؾث اثر اختبلطيا  إذالديشا كىذه السياه  لمرفاهالسياه التي نذربيا ىي السكؾف الرئيدي  أف .ك 
نداف كالشبات مادة قاتمة لئل إل فمؤلسف تتحؾؿ ىذه السياه  األمظارفي مياه الررؼ الرحي كمياه 

التمؾث البيئي . لذلػ عم  الحكؾمات في جسيع القارات كمشغسات  أنؾاعكالحيؾاف ، كىي مؽ اخظر 
مثل ىكذا تمؾث يكؾف  أفتمػ السخاطر البيئية حيث  إل  االلتفات األكربيةالرحة العالسية كالسشغسات 

 .  بأسرهمردر قمق لمعالؼ 
فاؿ باليـؾ العالسي لسكافحة التدخيؽ حؾؿ العالؼ في ( باالحتWHOقامل مشغسة الرحة العالسية ) .ز 

في كل عاـ . حيث يعشي مؽ خبللو التذجيع عم  االمتشاع عؽ استيبلؾ  أيارالحادؼ كالثبلثيؽ مؽ شير 
العالؼ . كسا يدع  ىذا اليؾـ بذكل اكبر لجذب  أنحاءساعة في جسيع  ٕٗالتبغ لسدة  أشكاؿجسيع 

بذكل كاسع عم  بيئة خالية مؽ مغاىر التمؾث البيئي كالذؼ يدبب االىتساـ العالسي حؾؿ الديظرة 
العالؼ . كقد  أرجاءالتأثيرات الرحية الدمبية ، كالتي باتل تعدؼ حاليًا ال  كثرة حاالت السؾت سشؾيًا في 

( عم  اليؾـ العالسي لسكافحة التدخيؽ WHOفي مشغسة الرحة العالسية ) األعزاءصادقل الدكؿ 
(WNTDفي عاـ ) ٜٔٛٚ  كخبلؿ الدشؾات العذريؽ السشررمة ، قؾبل ىذا اليؾـ بالحساسة كالسعارضة .

 مرانع التبغ .  إل  إضافةحؾؿ العالؼ مؽ قبل الحكؾمات كمشغسات الرحة العامة كالسدخشيؽ كالسزارعيؽ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 منبقشت اندراست احلبنيت مغ دراسبث سببقت

الدػػابقة التػي تشاكلػل مذػػكمة التمػؾث البيئػػي فػي مجتسعػػات  تزػسؽ ىػذا الفرػػل استعراضػا لػػبعض الدراسػات 
الدابقة مؽ خبلؿ زمشية مختمفة ، كأالف نؾد مشاقذة ىذه الدراسات  مدةمختمفة كفي نفس السجتسعات خبلؿ 

 :عدة محاكر مشيا 
 من حيث السكان .ٔ

لشدػػػبة لمدراسػػػات فبا،فييػػػا الدراسػػػات السيدانيػػػة  أجريػػػلالتػػػي  األمػػػاكؽتشؾعػػػل الدراسػػػات الدػػػابقة مػػػؽ حيػػػث  
 االجتساعية لمتمؾث البيئي في مديشة بغداد لمباحث بذير نػاعر الجحيذػي اآلثارالعراقية ىشاؾ  دراسة حؾؿ 

ثؼ دراسة حؾؿ القيؼ الثقافيػة كتمػؾث البيئػة الحزػرية ككانػل فػي مديشػة كركػؾؾ لمباحػث دمحم الذػؾاني ، ثػؼ  ،
 . رية  لمباحث دمحم االنبارؼ جاءت دراسة في مديشة الحمة حؾؿ مذاكل البيئة الحز

فػي الجزائػر كىػي كػل  أجريػلفييػا فيشػاؾ دراسػات  أجريػلالتي  األماكؽفقد تشؾعل  ،الدراسات العربية  أما 
ثػػؼ دراسػػة  بؾزغايػػة السؾسػػؾمة التشسيػػة كتمػػؾث البيئػػة الحزػػرية فػػي مديشػػة بدػػكرة ، بآيػػةمػػؽ دراسػػة الباحثػػة 

فػي الدػعؾدية مثػل  أجريل كأخرػ الحزرية بالشفايات السشزلية ، الباحث رادؼ لقساف السؾسؾمة تمؾث البيئة 
كالدراسػة  الدراسة السؾسؾمة التمؾث البيئي لسحظات الؾقؾد لمباحث دمحم القحظاني ككانل في مديشة الػدماـ ،

ثؼ الدراسة السؾسؾمة  رشاد جدتشية ككانل في مديشة جدة ، أسامةالسؾسؾمة عشاصر التمؾث البيئي لمباحث 
 عبلقات كمذكبلت مؽ مشغؾر سؾسيؾلؾجي لمباحث سعيد الزىراني . كاإلندافة البيئ
فػػي السشػػاطق الحزػػرية فػػي نيؾيػػؾرؾ حػػؾؿ السخػػاطر  األكلػػ الدراسػػة  أجريػػل. فقػػد  األجشبيػػةالدراسػػات  أمػػا

لتمػؾث البيئػي في الياباف حؾؿ تػدابير مكافحػة ا أجريلثؼ دراسة  الرحية كالبيئية لمباحث طؾرد كميدتركـ .
تشاكلػػػل التخظػػيط البيئػػي لمتشسيػػػة الحزػػرية السدػػػتدامة فػػي البحػػػر   اخػػرػ  كدراسػػػة ،لمباحػػث ركس مػػاكيشي 

في باكدػتاف حػؾؿ التمػؾث البيئػي  أجريلدراسة  كأخيرا ،ؽ ركنالد كليسز، كبؾرد اكؼ سبيؽ الكاريبي لمباحثي
فػي مديشػة الديؾانيػة  أجريػلفقػد دراسػتشا الحاليػة  أمػا ،ف عم  الحياة كسػبل معالجتػو لمباحػث احسػد خػا كآثاره

 حؾؿ السذكبلت االجتساعية لمتمؾث البيئي في السجتسع الحزرؼ .



 

 

 

 

 أهجاف الجراسات .ٕ
مشيػػا الدراسػػات العراقيػػة  فقػػد ىػػدفل دراسػػة ،اختمفػػل أىػػداؼ دراسػػتشا الحاليػػة عػػؽ بعػػض الدراسػػات الدػػابقة  

إمػػػا   افيػػػة كتمػػػؾث البيئػػػة الحزػػػرية ،الباحػػػث دمحم حدػػػيؽ الذػػػؾاني إلػػػ  الكذػػػف عػػػؽ العبلقػػػة بػػػيؽ القػػػيؼ الثق
بؾزغاية إل  لفل انتباه الدمظات الرسسية كغير الرسػسية لمسذػكبلت  بآيةالدراسات العربية فقد ىدفل دراسة 

البيئية ، كىدفل دراسة عمي دمحم القحظاني إل  التعرؼ عم  اآلثار الدمبية لمتمؾث البيئي ، كدراسة الباحث 
ؼ عم  مرادر التمؾث مػؽ الشفايػات كمدػبباتيا ، كدراسػة أسػامة رشػاد ىػدفل رادؼ لقساف ىدفل إل  التعر 

إل  إعيار عشاصػر التمػؾث البيئػي بكػؾرنيش مديشػة جػدة ، كىػدفل دراسػة سػعيد الزىرانػي إلػ  التعػرؼ عمػ  
الدراسػات األجشبيػة  أمػا قدرة أفراد السجتسع كالسعسدػات الحكؾميػة كغيػر الحكؾميػة لسؾاجيػة التمػؾث البيئػي . 

 فقد ىدفل دراسة الباحث طؾرد كميدتركـ كآخركف إل  الكذف عؽ السخاطر الرػحية التػي تدػببيا البيئػة ،
الكذػػف عػػؽ مدػػببات مػػرض ميشاماتػػا ، كدراسػػة البػػاحثيؽ ركنالػػد  إلػػ كدراسػػة الباحػػث ركس مػػاكيشي ىػػدفل 

 أمػا ف نحػؾ التظػؾر .كبؾرد اكؼ سبيؽ ىػدفل إلػ  تحقيػق التشسيػة السدػتدامة كتحقيػق رفاىيػة اإلندػا كليسز ،
كتحديػػد السذػػكبلت االجتساعيػػة لمتمػػؾث البيئػػي ،  دراسػػتشا الحاليػػة ىػػدفل إلػػ  تحديػػد أسػػباب التمػػؾث البيئػػي ،

  أثارهىذا التمؾث كالحد مؽ  أسبابككضع التؾصيات كالسعالجات التي مؽ شانيا القزاء عم  
 السشهج وأدوات الجراسة السدتخجمة .ٖ

مشيػػا ،عػػدة مختمفػػة  عػػؽ دراسػػتشا الحاليػػة مشػػاىج  دػػابقة تبػػيؽ أنيػػا اسػػتخدمل عشػػد استعراضػػشا لمدراسػػات ال 
الدراسػػات العراقيػػة حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث دمحم حدػػيؽ الذػػؾاني السػػشيج الددػػيؾانثربؾلؾجي كالسػػشيج الػػؾعيفي 

كالدراسػػات العربيػػة اعتسػػدت دراسػػة أسػػامة رشػػاد جدػػتشية عمػػ  السػػشيج السؾضػػؾعي كالتحميمػػي ،  كالبشػػائي .
إما الدراسات األجشبية فقد اعتسدت دراسة طؾرد  عتسد سعيد الزىراني في دراستو عم  األسمؾب التحميمي .كا 

كفػي دراسػتشا الحاليػة اعتسػدنا عمػ   عمػ  السػشيج اإلحرػائي . اما الباحث احسد خاف فقد اعتسد كميدتركـ ،
 كمشيج السدح االجتساعي . ، كالسشيج السقارف  أربع مشاىج كىي السشيج الؾصفي ، كالسشيج التاريخي ،

 العيشات  .ٗ

 -:يتراكح حجؼ عيشة الدراسات الدابقة كسا يأتي  
( طالػب كطالبػة مػؽ كميػات ٕٓٓدراسات سابقة عراقية فقد بمغ حجؼ العيشة لدراسة بذػير نػاعر الجحيذػي ) 

يؽ في مركز ( عائمة مؽ القاطشٗٔٛٚ٘ٔأما دراسة الباحث دمحم حديؽ الذؾاني بمغ حجؼ عيشتو ) مختمفة ،
محظة كقؾد  فػي مديشػة  (ٕٓٔالدراسات العربية فقد كانل عيشة الباحث عمي دمحم القحظاني )أما  السديشة ،

( أسػػرة بحػػي قػػدكر بؾمػػدكس فػػي الجزائػػر . كفػػي ٓٗٙالػػدماـ ، كبمػػغ حجػػؼ العيشػػة فػػي دراسػػة رادؼ لقسػػاف )
 ناث .مبحؾث مؽ الذكؾر كاإل (ٔٛٗدراستشا الحالية فقد بمغ حجؼ العيشة )

 نتائج الجراسات  .٘

اختمفل نتائج دراستشا الحالية عؽ نتائج بعض الدراسات الدابقة مشيا نتػائج الدراسػات العراقيػة فقػد تؾصػمل 
اختبلؼ في مدػ  إل  أدػاالختبلؼ في الثقافات  كالعادات االجتساعية  إف إل دراسة دمحم حديؽ الذؾاني 

الػػشقص الكبيػػر فػػي عػػدد اآلليػػات التخررػػية  أف إلػػ بػػارؼ نغافػػة الحػػي ، كتؾصػػمل دراسػػة  دمحم عمػػي االن



 

 

 

 

نتػػائج الدراسػػات  أمػػا كعػػدد العسػػاؿ مػػؽ السػػبلؾ قػػد اثػػر بذػػكل كبيػػر عمػػ  كفػػاءة جسػػع السخمفػػات الرػػمبة  .
،  اإلندػافعمػ  صػحة  التػأثيرالغابات تمعب دكر كبير في  فأِ  إل بؾزغاية  بآيةالعربية فقد تؾصمل دراسة 

شؾارع السديشة غير نغيفة بدبب غياب السراقبة كالتشديق مؽ قبػل الييئػات السخترػة  أفالدراسة  أكدتكسا 
مذػػػاركة العشرػػػر البذػػػرؼ فػػػي حػػػل السذػػػكبلت البيئيػػػة يكػػػؾف مػػػؽ خػػػبلؿ تحميػػػو  أفالدراسػػػة  أكػػػدت، كسػػػا 

د ىشاؾ سياسة معيشة تتكفل بيا الدمظات السحمية الرسسية في السديشػة لمحػ أفبالسدعكلية ، كأشارت الدراسة 
ندبة عالية مؽ محظات الؾقؾد لؼ  أف إل مؽ مذكمة تمؾث البيئة . كقد تؾصمل دراسة عمي دمحم القحظاني 

كذػفل الدراسػة ك كاف معغؼ السحظات ال يؾجد فييا نغاـ لقيػاس األبخػرة الستظػايرة ،  يعسل ليا تقييؼ بيئي ،
ة مػؽ العػامميؽ ال يػتؼ فحرػيؼ كاف ندػبة كبيػر  مؽ نرػف السحظػات مقامػة فػي السشػاطق الدػكشية ، أكثر أف

الفدػػاد األخبلقػػي ىػػؾ السرػػدر  أفالعيشػػة أكػػدكا  أفػػرادغالبيػػة  أف إلػػ تؾصػػمل دراسػػة رادؼ لقسػػاف ك  طبيػػا .
انتذار قيؼ أالمباالة كاالغتػراب كعػدـ اإلحدػاس  أف إل  األساسي لمتمؾث بالشفايات ، كأشارت نتائج الدراسة

عسميػة االنتقػاؿ مػؽ  أفتذار الؾاسػع لمشفايػات ، ككذػفل الدراسػة بالسدعكلية مؽ طرؼ الدكاف أدػ إل  االن
 إلػ رشػاد  أسػامةمكاف إل  آخػر يػعثر عمػ  سػمؾؾ األفػراد كالبشػاء االجتسػاعي الحزػرؼ . كتؾصػمل دراسػة 

مؽ  الذؾاطئ إل تدفق مياه الررؼ الرحي  أفالسمؾثة ، كسا  الذؾاطئكؾرنيش مديشة جدة يعتبر مؽ  أف
أسػباب طبيعيػة  إلػ السذػكبلت البيئيػة ترجػع أصػؾليا  أف، كدراسة سعيد الزىراني أكػدت أىؼ أسباب التمؾث 

كاختمفػل نتػائج دراسػتشا  سمػة بعزػيا الػبعض ،كالسذػكبلت البيئيػة متداخمػة كم أفكذفل الدراسة ك كبذرية ، 
عسػػػل بيئػػػة ال أف إلػػػ فقػػػد تؾصػػػمل دراسػػػة الباحػػػث طػػػؾرد كميدػػػتركـ كآخػػػركف  األجشبيػػػةعػػػؽ نتػػػائج الدراسػػػات 

تكػػؾف معذيػػة لرػػحة الفقػػراء كالزػػعفاء ،  أفككجػػؾد تػػدخبلت معيشػػة لكػػل أنػػؾاع الشذػػاطات الرػػشاعية مسكػػؽ 
مذػكمة  أبعػادالسػؾت ، كاف  أسػباب أكثركقد كذفل الدراسة انو بدبب تمؾث اليؾاء بسحركات الديارات ىي 

%( مػؽ ٔ٘ندػبة ) أفلدراسػة أعيػرت ا كالتذػجيع ، كسػا كاألمػؽالفقر ليس فقػط بالسػاؿ بػل بانعػداـ القػدرات 
الدػػكاف ال زالػػل تشعػػدـ لػػدييؼ تظبيػػق القػػؾانيؽ الرػػحية ، كإف تػػؾفير ميػػاه الذػػرب الشغيفػػة كترػػريف السيػػاه 

 إف إلػػ العدالػػة الرػػحية . كقػػد تؾصػػمل دراسػػة ركس مػػا كيشػػي  أكالسمؾثػػة ىػػي مفتػػاح اإلنرػػاؼ الرػػحي 
ف الحػػد مػػؽ التمػػؾث البيئػػي يتظمػػب األبحػػاث سػػبب حػػدكث مػػرض ميشاماتػػا ىػػؾ التدػػسؼ بالسثيػػل الزئبقػػي ، كا

ضػػعف االسػػتجابة   أفكسػػا  التركيػػز عمػػ  الشسػػؾ االقترػػادؼ ، إلػػ الستخررػػة ، كاف الػػدكؿ الشاميػػة تسيػػل 
كقد تؾصمل دراسة الباحثيؽ ركنالػد كليسػز ،  عدـ كجؾد تؾافق في الرأؼ داخل الحكؾمة . إل لمتمؾث يعزػ 

لسدػتدامة تتظمػب مرػادر ماليػة لترػحيح البشيػة التحتيػة ، كاف القؾاعػد التشسيػة ا أف إل  كبؾرد اكؼ سبيؽ ،
،  تتغيػػر لتدػػييل أعػػادة الحيػػاة الحزػػرية ، كسػػا يجػػب دفػػع تكػػاليف السعالجػػة لمسرػػابيؽ بػػالتمؾث أفيجػػب  

السذػػاركة العامػػة لرػػشاع القػػرار ىػػي بحػػد ذاتيػػا  كالعدالػػة االجتساعيػػة ىػػي ليدػػل فقػػط مرغؾبػػة بػػل أساسػػية ،
كاف اعتسػػػاد مجسؾعػػػة جديػػػدة مػػػؽ السبػػػادغ التؾجيييػػػة ىػػػي الخظػػػؾة التاليػػػة  لمتشسيػػػة السدػػػتدامة ، ةاسػػػتراتيجي

غيػر اإلدارة  أف  إلػ دراسػة احسػد خػاف فقػد تؾصػمل  أمػاالقتراح كجية نغػر بديمػة مػؽ اجػل حيػاة أفزػل ، 
كاف  ف الفقيػػرة ،%( مػؽ السػاء ممػؾث فػي البمػدآٛدػميسة مػؽ األسػباب الرئيدػة لتمػؾث البيئػة ، كاف ندػػبة )ال



 

 

 

 

الشسػػؾ الدػػريع فػػي عػػدد الدػػكاف مػػؽ األسػػباب  أف مذػػاكل التمػػؾث البيئػػي متذػػابكة مػػع التشسيػػة البذػػرية ، كسػػا
 الرئيدة لتمؾث اليؾاء . 

تحجػػيؼ السذػػكبلت االجتساعيػػة لمتمػػؾث  أكىػػذا كقػػد كضػػعل التؾصػػيات كالسعالجػػات التػػي مػػؽ شػػانيا الحػػد 
جسيػػع الدراسػػات الدػػابقة التػػي تشاكلتيػػا دراسػػتشا  أف إلػػ ؽ اإلشػػارة كالبػػد مػػ البيئػػي فػػي السجتسػػع الحزػػرؼ ،
كاسػػتفدنا مشيػػػا لمتعػػرؼ عمػػ  جؾانػػػب ميسػػة مػػؽ أسػػػاليب البحػػث فػػػي  األىسيػػػةالحاليػػة عمػػ  قػػػدر كبيػػر مػػؽ 

 مؾضؾع دراستشا الحالية .
 

 

 

 انفصم انخبنج

 األَٕاع( –انتهٕث انجٛئٙ )انٕػٙ 

 انٕػٙ انجٛئٙانًجحج األٔل / 

 شح فٙ انٕػٙ انجٛئٙ دٔس األع .1

 دٔس انًذسعخ فٙ انٕػٙ انجٛئٙ  .2

 دٔس اإلػالو فٙ انٕػٙ انجٛئٙ  .3

 

 انًجحج انخبَٙ : إَٔاع انتهٕث انجٛئٙ

 تًٓٛذ 

 انتهٕث انًبد٘  -أٔالً  

 تهٕث انٕٓاء   .أ 

 تهٕث انًبء  .ة 

 تهٕث انتشثخ   .د 

 تهٕث انغزاء  .د 

 انًبد٘  انتهٕث غٛش -حبَٛبً 



 

 

 

 

 انتهٕث انضٕضبئٙ  .أ 

 بػٙ انتهٕث اإلشؼ .ة 

 انتهٕث االرتًبػٙ  .د 

 

 
 

 ادلبحج األول
 انىػي انبيئي

 انىػي انبيئي
الؾعي البيئي ىؾ فيؼ العبلقة التأثيرية الستبادلة بيؽ اإلنداف كالبيئة ، كتقدير قيسة السكؾنات البيئية 
، األساسية السحيظة ، كالتعرؼ عم  السذاكل كاإلشكاليات البيئية ، كالتدريب عم  حميا كمشع حدكثيا 

كمع  .كتجشب الؾقؾع في الكؾارث البيئية قبل كقؾعيا كما يترتب عمييا مؽ أزمات اجتساعية كاقترادية 
زيادة الزغؾط االجتساعية كاالقترادية عم  البيئة كعشاصرىا خبلؿ نيايات القرف العذريؽ كبدايات القرف 

دت الحاجة إل  إكداب األفراد ازدا، الحادؼ كالعذريؽ عم  السدتؾػ اإلقميسي ، كفي العالؼ بذكل عاـ 
الؾعي البيئي  فأفكالجساعات الخبرة كالدراية الكافيتيؽ بعشاصر كمكؾنات كقزايا كإشكاؿ البيئة . كعسؾما 

ىؾ مدعكلية معسدات السجتسع السدني كالقظاعات الحكؾمية كالخاصة في السجتسعات العربية ، ليربح 
كالؾعي البيئي يتكؾف  . القادمة كمدركا الحتياجاتيا السدةظمبات القرار البيئي كاعيا بست اف يتخذالفرد قبل 

اإلعبلـ ك الثقافة البيئية ك  نفدو ىي التربية كالتعميؼ البيئيمؽ ثبلث حمقات مشفرمة كمتداخمة في الؾقل 
 .  (ٖٔٔ)البيئي

ية في تؾفير يقرد بالتربية البيئية ىي تمػ الجيؾد التي تبذليا الييئات كالسعسدات الرسسية كغير الرسس
قدر مؽ الؾعي البيئي لكافة السؾاطشيؽ في مختمف األعسار كالغركؼ البيئية بحيث يديؼ ىذا الؾعي 
البيئي إسياما مباشرا في تؾجيو سمؾؾ ىعالء األفراد نحؾ السحافغة عم  بيئتيؼ الظبيعية كالسذيدة بذت  

ل جسيع األعسار كمختمف فئات السجتسع األساليب كالؾسائل التي تسكشيؼ مؽ ذلػ . كالتربية البيئية تذس
التربية البيئية ك حت  يتدش  لكافة أفراد السجتسع السذاركة برؾرة فردية كجساعية في الحفاظ عم  البيئة، 

                                                 
ص ،(  ٕٓٔٓ، )طػػرابمس ، السعسدػػة الحديثػػة لمكتػػاب ، ٔد. ايػػاد عاشػػؾر الظػػائي . د. محدػػؽ عبػػد عمػػي ، التربيػػة البيئيػػة ، ط.  (ٖٔٔ)

ٕٗ – ٖٗ  . 



 

 

 

 

ىي تسكيؽ اإلنداف مؽ التعاكف برؾرة سؾية ككاعية مع الشغؼ البيئية السحيظة بو مؽ خبلؿ فيؼ ما تتسيز 
 . (ٕٖٔ)كالظبيعية كاالجتساعية كالثقافية  البيؾلؾجيةجة لمتفاعل بيؽ جؾانبيا بو البيئة مؽ طبيعة معقدة نتي

 -هي :أهجاف التخبية البيئية  .ٔ
 اإلندافكاف ،الثقافة كالبيئة  مشو ىؾ كمؽجزء ال يتجزأ مؽ نغاـ يتألف  بأنوالفرد فيسا صحيحا  إكداب .أ 

 لو القدرة عم  تغيير العبلقات في ىذا الشغاـ .
تؾعية ك  ،ساعي كدكرىا في السجتسع السعاصر سا كاسعا لمبيئة بذقييا الظبيعي كاالجتفي األفراد إكداب .ب 

بيئية  أخبلؽتشسية  مؽ اجل السجتسع باف مؽ حق كل مؾاطؽ اتخاذ القرارات بذاف مذكبلت البيئة
 .لؤلفرادالتؾازف البيئي كرفع مدتؾػ السعيذة  إيجاد إل تيدؼ 

السيارات البلزمة لحل السذكبلت البيئية ، كتظؾير عركؼ  كالجساعات عم  اكتداب األفرادمداعدة  .ج 
السذاركة  إل  األفرادالبيئة ، التي تدفع  إزاءتكؾيؽ االتجاىات االيجابية ك  ، أفزلالبيئة عم  نحؾ 

كالتؾجيات التي يشبغي مراعاتيا عشد  األسسكىشاؾ عدد مؽ  . (ٖٖٔ)السذكبلت البيئية  حل الفعالة في
التربية  أىداؼالبيئية في التعميؼ الشغامي كتظعيؼ السشاىج بيا مؽ اجل تحقيق  برامج التربية إعداد

 -ا يمي :ػػػػالبيئية نؾجزىا في م
 
  اخذ السدائل الستعمقة في  أؼمشغار شسؾلي كامل ،  عم  كفقالشغرة لمبيئة في برامج التربية البيئية

كشؾلؾجية كاالجتساعية كالتذريعية كالثقافية البيئة مؽ جؾانبيا االيكؾلؾجية كالدياسية كاالقترادية كالت
 كالجسالية .

  قبل سؽ السدرسة ثؼ تدتسر  تبدأتكؾف التربية البيئية عسمية مدتسرة مدػ الحياة لمشاس جسيعا بحيث
 خبلؿ مراحل التعميؼ السختمفة .

 . االىتساـ بالسذكبلت البيئية الحالية كالستؾقعة معا 
 ظؾير كالتشسية .تزسيؽ مذكبلت البيئة في خظط الت 
 . يجب اف تتجو التربية البيئية ال  الرغار كالكبار معا في جسيع السدتؾيات العسرية 
  اف يسشح الستعمسؾف فرصة االستكذاؼ في حل السذكبلت البيئية كفرصة تخظيط تجاربيؼ كاتخاذ

 القرارات كتحسل الشتائج .
 جة ال  تربية ممكة الشقد كالسيارة في حل القؾؿ باف السذكبلت البيئية تتدؼ بالتعقد ، كالحا تأكيد

 .(ٖٗٔ)السذكبلت
                                                 

 ،(ٕٗٓٓالسدػػيرة لمشذػػر كالتؾزيػػع ، ،) عسػػاف ، دار  ٔبيػػة البيئيػػة فػػي الظفؾلػػة السبكػػرة كتظبيقاتيػػا ، طمشػػ  دمحم عمػػي جػػاد ، التر .  (ٕٖٔ)
 .  ٜٙ – ٜ٘ص 

 .  ٛٔٔص ،(  ٕٛٓٓد. طارؽ احسد ، قزايا بيئية كاسرية ، )االسكشدرية ، معسدة شباب الجامعة ، .  (ٖٖٔ)
، ) مرػػر مركػػز ٔجيات حديثػػة لتػػدريس الدراسػػات االجتساعيػػة ، طد. جييػػاف كسػػاؿ الدػػيد . د. عبػػد الحسيػػد صػػبرؼ ، اسػػتراتي.  (ٖٗٔ)

 .  ٖٓٔ – ٕٓٔص ،(  ٕٚٓٓالكتاب لمشذر ، 



 

 

 

 

 البيئة بالشدبة لستظمبات التشسية االقترادية كاالجتساعية كالثقافية بحيث  بأىسيةكعي كطشي  إيجاد
كفعالة في صياغة القرارات التي تسس  مدئؾلةالدكاف كافة طؾعا ال كرىا كبظريقة  أشراؾتعدؼ ال  

 .(ٖ٘ٔ)اتيا نؾعية البيئة بكافة مكؾن
 في الهعي البيئي  األسخةدور  .ٕ

البيئة السحيظة سؾاء كانل بيئة  فيالفرد الثقافة التي تداعده عم  التأمل  إكدابلؤلسرة دكر في  إف
كمحتؾػ تمػ الثقافة يتزسؽ القيؼ كالسبادغ كالسعايير الدمؾكية التي تحدد اتجاىات ،طبيعية اك مذيدة 

ما تزاؿ  أنيا إال األسرة  الرغؼ مؽ التغيرات التي طرأت عم  حياة . كعم(ٖٙٔ)الفرد مع الؾسط السحيط 
 األبشاءالفعاؿ في حياة الفرد مؽ الشاحية التربؾية. اذ يكتدب  األثرالسعسدات االجتساعية ذات  أحدػتسثل 

ئة ليا دكر في معالجة ما اعترػ البي فاألسرة،  أمياتيؼكبالذات  أسرىؼسمؾكيات خبلؿ تعايذيؼ اليؾمي مع 
مثل ، اف يتعامل  األطفاؿلبث الؾعي البيئي لدػ  تدتعسمياالتي  األساليبمؽ مذكبلت كليا بعض 

كتذكير  كاإلرشادالشرح  األبؾافيسل  ال أفمع السياه بسثالية فبل إسراؼ كال تمؾث في السياه ،  األبؾاف
تديؼ في بشاء  شيء فاألسرةقيسة الشغافة في كل  األبشاءفي  اآلباءيغرس  أفبأىسية السياه ،  األبشاء

نحؾ البيئة كمكؾناتيا كدعؼ قيؼ الشغافة كثسة كثير مؽ السفاىيؼ البيئية  أطفاليااتجاىات ايجابية عشد 
في السشزؿ مثل كيفية التخمص مؽ الشفايات الرمبة كمقاكمة الحرائق كاالعتشاء بشباتات  األطفاؿيتعمسيا 
كمؽ ىشا فاف سبلمة  ،شيء كل كالخالق كلٍمكؾف قتو بالحياة . كعبلقة الظفل بالبيئة ىي عبل(ٖٚٔ)الحدائق 

يجد اف احترامو  اذيتعمؼ الظفل كثير مؽ البيئة لعربية تتؾقف عم  ىذه العبلقة . صحتو الجدسية كا
تقديره ليا يعؾد عميو بالسشفعة كاف إىداره كإىسالو يرجع لو بالزرر كالخدارة كيشذا الظفل عم  معرفة حق ك 

ككاجباتو نحؾىا ، كعم  تزحيتو مؽ اجل الحفاظ عمييا كفي الؾقل نفدو يذعر بقيسة العائد  البيئة عميو
 فالظفلعميو مؽ البيئة ، كبذلػ يكؾف االنتساء لمبيئة ىؾ انتساء لمؾطؽ كاألرض كالحياة برؾرة اشسل . 

د لمبيئة كانو يحب ذاتو كيتعرؼ عم  شخريتو خبلؿ حبو كاحترامو لبيئتو ، ألنو بذلػ يذعر انو امتدا
مالػ ليا ، كاف التفاعل السزدكج بيشيسا ىؾ سر سعادتو كارتياحو ، كانو قادر عم  الحفاظ عمييا كصيانتيا 

 . (ٖٛٔ)كتغييرىا إل  األفزل 
 دور السجرسة في الهعي البيئي .ٖ

 : سياأى عدة أسباب ناتج عؽ كرعايتيؼ  األبشاءفي الؾقل الحالي في تربية كتشذئة  األسرةلتقمص دكر  إف
لمعسل لتحقيق  السرأة اك سفره لمعسل خارج الببلد ، اتداع دائرة خركج  أضافيةلفترات  األسرةعسل رب 

عسؾما في تربية  األسرةمؽ قبل كتراجع دكر ،مياـ التشذئة كسا كانل  ألداءذاتيا، عدـ كجؾد كقل كافي 
                                                 

 .  ٗٓٔص ( ، ٖٕٓٓ،)القاىرة،مظبعة ابشاء كىبة،ٔا لتربية كقزايا السجتسع السعاصر،ط حافع فرج احسد ،.  (ٖ٘ٔ)
 ٕٛٓٓكقزايا البيئة ، )االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعيػة ،  ، دراسات في العمـؾ االندانيةد. حدؽ دمحم محي الديؽ الدعدؼ .  (ٖٙٔ)
 .  ٕٓٗص ،( 
 .   ٘ٓٔص ،(  ٜٕٓٓ، ) عساف ، مكتبة السجتسع العربي لمشذر كالتؾزيع ،  ٔد. عادؿ مذعاف ربيع . التؾعية البيئية ، ط.  (ٖٚٔ)
 .  ٕٗ٘ص ،(  ٕٔٓٓة ، مكتبة االنجمؾ السررية ، د. مجدؼ عزيز ابراىيؼ ، التربية البيئية في مشاىج التعميؼ ، )القاىر .  (ٖٛٔ)



 

 

 

 

 العبءبالسجتسع ، لذلػ فيقع  األسربيؽ  كاسعةانتذار األمية بيؽ قظاعات  فزبل عؽالظفل كتشذئتو 
تعد السدرسة البيئة الخارجية اذ. (ٜٖٔ)كالسدرسة كدكرىا في الؾعي البيئي األخرػ عم  عاتق السعسدات 

، كيعد انتقالو ىذا حدث ميؼ في حياتو ،اذ انو يشتقل مؽ األسرية التي يشتقل الييا الظفل مؽ بيئتو  األكل 
في  نذئؾاالذيؽ  األطفاؿراال بالحياة كيمتقي فييا عدد كبير مؽ ات كأكثركاعقد  أكسعبيئة  إل بيئة ضيقة 

تيدؼ  سديؾلؾجيةالسجتسع ىي عسمية  ألبشاء. كالتربية التي تزكدىا السدرسة (ٓٗٔ)بيئات اجتساعية مختمفة 
. كلمسدرسة في (ٔٗٔ)الدمؾؾ جسيعيا  كأنساطإل  تظبع األفراد بقيؼ كعادات السجتسع مؽ مبادغ الديؽ 

 -ث كعائف رئيدية ىي :السجتسع ثبل
السدرسة أداة استكساؿ اذ تقـؾ باستكساؿ ما بدأتو السعسدات االجتساعية األخرػ كفي مقدمتيا األسرة  .أ 

 أعساؿ كتؾجييات تربؾية . مؽ
اذ تقـؾ بترحيح األخظاء التربؾية التي قد ترتكبيا السعسدات كالييئات ،السدرسة أداة ترحيح  .ب 

 شاؾ نقص تبلفتو ، كاف كاف ىشاؾ فػػػراغ مؤلتو .االجتساعية األخرػ ، فاف كاف ى
السدرسة أداة تشديق اذ تقـؾ بتشديق الجيؾد التي تبذليا سائر السعسدات كالييئات االجتساعية في سبيل  .ج 

الشػ فيو اف  كما، كتغل عم  اتراؿ دائؼ بيا إذ ترشدىا إل  أفزل األساليب التربؾية  الشذأةتربية 
 .(ٕٗٔ)سي في كل ما يتعمق بعسمية التربية السدرسة ىي السرجع األسا

لقد تشبو الجسيع ألىسية الدكر اإلصبلحي الذؼ تقؾـ بو السدرسة في حل السذكبلت البيئية مثل مذكمة  .د 
بزركرة تزسيؽ  األصؾاتكليذا تعالل ،التمؾث البيئي كالترحر كمذكمة تجريف التربة كإزالة الغابات 

مؽ مقررات التربية الديشية  أنؾاعياالسقررات التعميسية عم  اختبلؼ  السذكبلت البيئية كقزايا البيئة داخل
التعميسية  السراحلالرياضيات كالتربية الفشية كغيرىا مؽ السقررات التي يدرسيا التبلميذ في  أكالمغات  أك

 عادىاٍبأبمؽ السذكبلت البيئية  اكثرالسختمفة غير انو البد مؽ القؾؿ اف الؾاقع الذؼ نحياه يسمي عميشا
يجعل السعسدات التربؾية تقف عاجزة عؽ القياـ بسياميا اك يرجع الدبب ال  عدـ  ماالسادية كالسعشؾية 

غياب السفيؾـ الحقيقي لمتربية ل  اتعدؼ يديل تحقيقيا ،  أىداؼكجؾد مشيج كاضح اك خظة كاضحة ذات 
الحسيدة  األخبلقيةسة كترسيخ القيؼ دكر السدرسة في التشذئة الدمي أف إال .(ٖٗٔ)البيئية لدػ تمػ السعسدات 

 األعم حد كبير عم  شخرية السعمؼ ، الذؼ يسثل بالشدبة لمتبلميذ السثل  إل يعتسد  أبشائيافي نفؾس 

                                                 
 . ٖٖٕد. حدؽ دمحم محي الديؽ الدعدؼ ، مردر سابق ، ص .  (ٜٖٔ)
عسر دمحم التؾمي ، دكر السربي كرجل االعبلـ كالسرشد الػديشي فػي الؾقايػة مػؽ الجريسػة كاالنحػراؼ ، )الريػاض ، السركػز العربػي .  (ٓٗٔ)

  . ٖٛص ،(  ٖٜٜٔلمدراسات االمشية ، 
غبارؼ دمحم اسساعيل ، عمػؼ االجتسػاع الثقػافي كالسذػكبلت الذخرػية فػي البشػاء االجتسػاعي ، ) االسػكشدرية ، مشذػأة السعػارؼ ، .  (ٔٗٔ)

 . ٕٗٗص ،(  ٕٜٛٔ
 .   ٜٓٔص (،ٕٚٓٓ،)عساف ، دار الحامد لمشذر كالتؾزيع ،ٕاالنداف  كالبيئة ،طراتب الدعؾد . .  (ٕٗٔ)
 .  ٓٔٔ، ص  السردر نفدو  (ٖٗٔ)



 

 

 

 

. كمؽ (ٗٗٔ)كالدمظة التي يجب طاعتيا كيحرصؾف عم  متابعة سمؾكو كاالقتداء بو شعؾريا اك ال شعؾريا
في عسمية التربية الحيؾية قبل السدرسة  كباألحرػ دكر السعمؼ بيئياً ىشا يبرز دكر السعمؼ في التربية البيئية 

يعتبر السعمؼ ىؾ السفتاح الرئيدي لشجاح العسمية التعميسية كليذا يشبغي تؾافر القشاعة لديو  إذ. (٘ٗٔ)كبعدىا 
أخرػ كسا بأىسية البرامج البيئية كمبرراتيا مؽ جية كأىسية البيئة كمكؾناتيا كدكرىا في الحياة ، مؽ جية 

كالكفاءة كاالطبلع يعىمو لمتعمؼ البيئي كتؾعيفو في الحياة ككذلػ اف  األىميةيشبغي إف يكؾف السعمؼ مؽ 
التي يتؾقع يا لبرامج التربية البيئية ، التدريس السشاسبة كتشؾيع كأساليبيكؾف قادر عم  تحديد طرائق 

ات التعميؼ البيئي عم  إف تعميؼ التربية البيئية أدبي . كتعكدخبلليا تحقيق األىداؼ البيئية السرجؾة مشيا 
 يجب أف يتشاكؿ ثبلث جؾانب ىي 

   التعميؼ عؽ البيئة ) السيارات (التعميؼ مؽ اجل البيئة )االتجاىات كالقيؼ ( فيذا يعشي اف الحاجة إل
بحيث  غرفة شسؾلية كال  تغيير الشسؾذج العسؾدؼ في نقل السعرفة كإبدالو بشسؾذج أفقي في التعميؼ

يربح السعمؼ مذرفا عم  تبديط الظريقة التي تعسل عم  تعزيز مفيـؾ تقدير الذات لدػ التبلميذ 
 كتعزيز السدعكلية الفردية .

  كالتعميؼ السدرسي كغير (ٙٗٔ)االستدالؿ كالتحميل فزبل عؽتشسية الخياؿ كالحدس لدػ الستعمؼ .
ظمح عم  تدسيتو بعسمية التربية التي تستد السدرسي أداة لتذكيل اإلنداف إؼ بشاء سمؾكو كىؾ ما ير

الشػ اف السعمؼ طرؼ ميؼ في التربية البيئية ألنو الركؽ األساسي في تؾصيل ك . (ٚٗٔ)مدػ الحياة 
انفتاح السدرسة عم  الخارج باالشتراؾ في  فزبل عؽالسفاىيؼ البيئية لمظبلب كتشسية اتجاىاتيؼ . 

 .نذاطات السجتسع 
  تبلحؼ بيؽ اليعكس  ماالسدني في تقديؼ العؾف كالخبرة كالدعؼ لمسدرسة مداىسة معسدات السجتسع

ايجابية بالغة عم  تييئة السشاخ الدميؼ ألعساؿ  آثاراً القظاعيؽ ، التربؾؼ كالسجتسعي ، الذيؽ ليسا 
 . (ٛٗٔ)التربية البيئية ، كالتؾصل إل  أىدافيا كسياساتيا عم  الشحؾ الذؼ يشذده السجتسع 

 
 ي الهعي البيئيدور األعالم ف .ٗ
يقرد باإلعبلـ البيئي تؾعيف كسائل اإلعبلـ مؽ قبل أشخاص معىميؽ بيئيا كإعبلميا لمتؾعية بقزايا  

 إيجادكاإلعبلـ البيئي احد السقؾمات األساسية في الحفاظ عم  البيئة خبلؿ  ،البيئة ايجابيا مع تمػ القزايا
                                                 

 .  ٛٔص ،(  ٜٜٛٔ، ) عساف دار الثقافة لمشذر كالتؾزيع ،  ٕد. اكـر نذأت ، عمؼ الشفس الجشائي ، ط.  (ٗٗٔ)
 .  ٖٖٗص ،(  ٕٛٓٓد. حديؽ الدعدؼ ، عمؼ البيئة ، ) عساف ، دار اليازكرؼ لمشذر كالتؾزيع ، .  (٘ٗٔ)
 . ٔٔٔراتب الدعؾد ، مردر سابق ، ص .  (ٙٗٔ)
بلكؼ ، الؾضع التعميسي لمظفل في دكؿ الخميج العربي ، ) الدعؾدية ، مكتب التربيو العربي لدكؿ الخمػيج احسد دمحم مشرؾر الشك.  (ٚٗٔ)
 .   ٕٚص ، (  ٜٙٛٔ، 
، سػشة  ٕٖ، السجمػد  ٖ٘ربية البيئية كمػأزؽ الجػشس البذػرؼ ، مجمػة عػالؼ الفكػر ، الكؾيػل ، العػدد د. يعقؾب احسد الذراح ، الت.  (ٛٗٔ)

 .  ٘٘ – ٗ٘، ص  ٕٗٓٓ



 

 

 

 

في نذر قيؼ السحافغة عم  البيئة  أداة ؾر نفدو ليكؾف الؾعي البيئي كاكتداب السعرفة كنقميا كتأىيل الجسي
تكؾف الجساىير فاعمة ، فرديا اك بسدمػ جساعي كذلػ  أفكالتخمي عؽ الدمؾكيات الزارة بيا ، كيسكؽ 

 األعبلـباالنخراط في مجسؾعات مشغسة ، تزع كتشتج برامج عسل محددة لحساية البيئة . كتتعدد كسائل 
لرحف ) الجرائد كالسجبلت ( كالكتب كالتقارير كالشذرات كالسمرقات ، كسائل البيئي ما بيؽ مظبؾعة كا

األحداث الخاصة  فزبل عؽمرئية كالتمفزيؾف كالفيديؾ كالديشسا كاالنترنل، ىذا  كأخرػ مدسؾعة كالراديؾ ، 
تتشاكؿ  ـاألعبلكال سيسا اف كسائل  ،(ٜٗٔ)كالسشاسبات البيئية ،كالسعارض كالسدابقات كالسعتسرات كالشدكات 

 عبركتؾعيتيؼ كربظيؼ بسجتسعيؼ  األفرادعم   التأثيركل جؾانب الحياة في السجتسع ، كتعدؼ دكر ىاـ في 
 األجياؿتؾعيتيؼ بالسذاكل التي تحيط بيؼ في مجتسعاتيؼ كتقؾـ بشقل التراث الثقافي كاالجتساعي بيؽ 

مذكمة التمؾث ىي  أصبحلالبيئة فقد لسعالجة قزايا  األعبلـمشذ بداية القرف العذريؽ عغؼ دكر . (ٓ٘ٔ)
مؽ اؼ كقل مز   أكثر اآلف األعبلـالسجتسعات في حاجة ماسة ال  كسائل  كأصبحلمذكمة العرر ، 

لتعسيق الؾعي البيئي. فيي تمعب دكر فعاؿ في تشسية الؾعي لدػ السؾاطشيؽ كغرس السفاىيؼ الرحيحة 
كالتشبيو  األنؾاعكمذاكل بسختمف  أضرارجؼ عشيا مؽ كالسعسدات الرشاعية مسا يش األفرادعؽ البيئة لدػ 

 األعبلـزيادة التمؾث قد يعدؼ ال  كؾارث صحية كاجتساعية كاقترادية . كتختمف كسائل  أف إل 
عؽ البيئة مؽ بمد آلخر كمع ذلػ فاف الرحف اليؾمية كالتمفزيؾف ىسا  عم  معمؾماتالسدتخدمة لمحرؾؿ 

السدتخدمة كترسيخيا  األفكار. كتمعب الرحافة دكر رئيدي في نذر  مرادر السعمؾمات البيئية أىؼمؽ 
ال يكؾف  األميةالشاس كمع ذلػ ففي الدكؿ الشامية كمشيا الدكؿ العربية حيث ترتفع فييا ندبة  أذىاففي 

دكر الرحافة بقؾة كسائل االتراؿ الجساىيرية . حيث يدؾد استخداـ الراديؾ كالتمفاز كذلػ فاف الرحافة 
جسميا غير قادرة عم  اف تحدث تحؾال لدػ جسيؾر بعيشو كيعؾزىا الؾسائل التي تشاسب عسمية في م
بسذكمو التمؾث البيئي كتأثيراتيا  ة كالسقركءةكالسدسؾع ةالسرئي األعبلـ. كتيتؼ جسيع كسائل (ٔ٘ٔ)التحؾؿ

رية صفحة السر األىراـ، جدديا كنفديا ، فعم  سبيل السثاؿ خررل جريدة  اإلندافالخظيرة عم  
 .(ٕ٘ٔ)لمبيئة حيث تتعرض ليذا السؾضؾع مؽ جسيع جؾانبو االيجابية كالدمبية عم  الدؾاء  أسبؾعياكاممة 
لعب اىتساـ  أخرػ في تقؾية اىتساـ الجساىير بقزايا البيئة كمؽ ناحية  اً كبير  اً دكر  األعبلـكسائل  ادتلقد 

حدب لئلعبلـ دكره في الزغط عم  الحكؾمات كي األعبلـفي تحريػ  ميساً الجساىير بقزايا البيئة دكرا 
مثل تدفق السداعدات عم  الدكؿ  كاإلقميسيةفي بعض الدكؿ لمتعامل مع بعض السذكبلت البيئية القؾمية 

 . (ٖ٘ٔ)التي تعرضل لمجفاؼ الذديد في الثسانيشات مؽ القرف الساضي  األفريقية

                                                 
، ) تػؾنس ، السشغسػة العربيػة لمثقافػة  ٔ. د. دمحم الديد جسيل ، دكر مدرسة التعميؼ االساسي لتحقيق مبادغ التشسيػة السدػتدامة ، ج (ٜٗٔ)

 .  ٔٙص  ،( ٕٛٓٓكالعمـؾ ، 
 .   ٜٔص ،(  ٜٗٛٔالحديث ،  السكتب الجامعي. سيد دمحم فيسي ، االعبلـ في السشغؾر االجتساعي ، ) االسكشدرية ،  (ٓ٘ٔ)
 .ٔٛٔ. حديؽ عبد الحسيد رشؾاف ،البيئة كالسجتسع، مردر سابق ، ص (ٔ٘ٔ)
 . ٕٗ. د. مجدؼ عزيز ابراىيؼ ، مردر سابق ، ص  (ٕ٘ٔ)
 .  ٜٗٔ. د. عادؿ مذعاف ربيع ، مردر سابق ، ص  (ٖ٘ٔ)



 

 

 

 

في السجتسع تمػ الؾعائف التي تتسثل في  كعائف اجتساعية ضركرية كميسة عبلـاالِ ككذلػ تعدؼ كسائل 
نقل تراث السجتسع ، كتجسيع البيانات كالسعمؾمات البلزمة لسراقبة البيئة كالتحكؼ فييا ، فزبل عؽ الربط 

 األعبلـ. كتعدؼ كسائل (ٗ٘ٔ)السجتسع في عسمية االستجابة لمتغيرات الحادثة في بيئتو  أجزاءبيؽ مختمف 
 التكشؾلؾجياالشغامي . كيدتخدـ اليـؾ التمفاز التربؾؼ كاالنترنل كغيرىا مؽ نغؼ  في التعميؼ ميساً دكرا  أيزا

مؽ  ااِلعبلـتتسكؽ كسائل  ،التربؾية عم  نظاؽ كاسع في كثير مؽ السدارس كالجساعات بسختمف البمداف 
ة كاف تفتح تشفتح عم  جسيع التيارات الفكري أفيجب  كاألعبلـكجو في مجاؿ التربية  أكسلدكرىا عم   أداء

كمشغسات السجتسع السدني الذيؽ يقترحؾف حمؾال جديدة في مجاؿ استخداـ  لؤلفرادبرفة خاصة  أبؾابيا
تكتفي كسائل  ال أفالسؾارد الظبيعية مثبل اك في مجاؿ مؾارد الظاقة اك في السداحات الخزراء كيشبغي 

ادريؽ خبلؿ الرؾر التي يجرؼ بشذر السعمؾمات بل تعسل عم  تثقيف الشاس بحيث يربحؾف ق األعبلـ
عم  تقديؼ معمؾمات كاىية كمتشاقزة  األعبلـاقتررت كسائل  كإذابثيا عم  تكؾيؽ رأؼ خاص في العالؼ 

. (٘٘ٔ)خمق البمبمة لدػ الجسيؾر بدال مؽ تحديؽ مؾاقفيؼ كتررفاتيؼ تجاه البيئة  إل قد تعدؼ في الشياية 
السعمؾمة كتثقيف الشاس كتؾسيع دائرة السعرفة  إيراؿفي  ساً حاس اً بؾسائمو الستعددة يسارس دكر  فاألعبلـ

الذؼ يسكؽ اف يداىؼ  كاألعبلـ ، كاالىتساـ خرؾصا مع تظؾر كسائل االتراؿ كسرعة نقل السعمؾمة
 األعبلـ أدارةاليادؼ البشاء، كيجب اف يقؾـ عم   األعبلـبذكل ايجابي في دعؼ جيؾد حساية البيئة ىؾ 

الستمقي . كلكي عم   ريؾـ لتكؾف رسالتو كاضحة كقادرة عم  الؾصؾؿ كالتأثمتخررؾف في شت  العم
رسالتيا التؾعؾية في مجاؿ حساية البيئة يشبغي اف تقـؾ بدكر تكاممي  إيراؿفي  األعبلـتشجح كسائل 
تشؾع طرؽ البيئة مؽ زكاياىا الستعددة التربؾية كالبيئية كالخمقية كالعمسية كالقانؾنية كاف ت مدألةشامل يقارب 

لو يدع   أكلؾيةالبيئة الخالية مؽ التمؾث  يعد إنداف إيجادتشاكليا لسؾضؾع البيئة بذكل يخدـ اليدؼ كىؾ 
،  أبرزىاالتشديق مع جيات عده  إل  اإلعبلميةيدافع عشيا كيخدميا . كتحتاج السعسدات ك  لتحقيقيا

ز البحؾث كىذا التشديق ىؾ الذؼ يزسؽ السعسدة التربؾية ، التعميسية ، كمشغسات السجتسع السدني كمراك
في نذر  األعبلـ. كىشا يتزح دكر (ٙ٘ٔ)كدكره السعثر في تعزيز الؾعي البيئي  اإلعبلميكفاءة الخظاب 

،  السرأة عم  السدتؾػ الفردؼ )  أساسابخمق الؾعي البيئي كيرتكز  اإلعبلـكتظؾير الؾعي البيئي فدكر 
عم   أمالدمؾؾ الفردؼ كتظبيع عاداتو تجاه البيئة ، كالسجتسع ، الظفل ، الذباب ( عؽ طريق تغيير نسط ا

صعيد السدتؾػ االجتساعي فيتؼ خمق الؾعي البيئي مؽ خبلؿ رصد كمراقبة السذاكل البيئية كتقييؼ العسل 
البيئي ككل . اف مدالة التؾعية البيئية مدالة ميسة تجعل كل شريحة كفئة في السجتسع تعرض دكرىا في 

لمحد مؽ التمؾث كمعالجتو لذلػ البد اف تتشاكؿ برامج التؾعية البيئية كافة القزايا كالسذاكل التي السداىسة 

                                                 
 .  ٖٙص ،(  ٕٜٛٔية ، . د. ساميو دمحم جابر ، االتراؿ الجساىيرؼ كالسجتسع الحديث ، )االسكشدرية ، دار السعرفة الجامع (ٗ٘ٔ)
 .  ٜٜ – ٜٛ. د. اياد عاشؾر الظائي ، د. محدؽ عبد عمي ، مردر سابق ،  (٘٘ٔ)
 ٕٓٔٓ،  ٖٙ٘ٓ. د. عبد الشاصر ىياجشو ، االعبلـ االخزر ، دكر االعبلـ في تشسيػة الػؾعي البيئػي ، الحػؾار الستسػدف ، العػدد  (ٙ٘ٔ)
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لكل فئات السجتسع ذات العبلقة بالسذكمة البيئية  كمدتؾفياً تدبب التمؾث. كلكي يكؾف ىذا البرنامج ناجحا 
 . (ٚ٘ٔ)امج البد مؽ تحديد الذرائح االجتساعية األىؼ التي يجب اف يدتيدفيا البرن

الشاتجة عؽ الكؾارث اك التمؾث ال  كاألضرارالبيئي ييؼ كل فئات السجتسع كالتأثيرات  األعبلـشػ اف  ال
اف يتؾجو ال  الجساىير لتكؾف قؾة ضاغظة لحث  األعبلـ، لذلػ فاف عم  ىذا  كأخرػ تسيز بيؽ فئة 

حافع عم  مؾاردىا الظبيعية ، كسا عميو متؾازنة تحتـر البيئة كت إنسائيةالقرار عم  انتياج سياسة  أصحاب
لمحفاظ عم  تؾازف الظبيعة  اإلبداعيةاف يتؾجو ال  العمساء كالسفكريؽ كالسثقفيؽ لحثيؼ عم  كضع قدراتيؼ 

القرار لمتجديد عم  اف مدعكلياتيؼ ال تشحرر في  كأصحابكالحد مؽ تمؾث البيئة ، كال  الدياسييؽ 
 .(ٛ٘ٔ)حقبة زمشية معيشة ، بل عم  مر الزمؽ  مجسؾعة معيشة مؽ السؾاطشيؽ اك في

                                                 
 .   ٕٚٔ، ص  ٕٙٓٓ،  ٜ. سيتا اراـ كيؾرؾ ، مقياس الؾعي البيئي لمسرأة العراقية ، بحث مشذؾر في مجمة كاسط لمعمـؾ االندانية ، العدد  (ٚ٘ٔ)
السؾقػػع التػػالي ، عمػػ   ٜٕٓٓ،  ٕٕٙٙ. نجػػاح العمػػي ، دكر االعػػبلـ البيئػػي فػػي الحفػػاظ عمػػ  البيئػػة ، الحػػؾار الستسػػدف ، العػػدد  (ٛ٘ٔ)
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 انخبنيادلبحج 
 ي ـىث انبيئـانىاع انته

 متهيد 
 اذالتمؾث البيئي عاىرة نحس بيا جسيعا فمؼ تعد البيئة قادرة عم  تجديد مؾاردىا الظبيعية ،  أصبحلقد 
التي  األىؼالسذكمة ىذا التمؾث  كأضح  تحل ضغط شديد ناتج عؽ الفعاليات البذرية الستزايدة ، أصبح

كالتمؾث في نغر بعض  ،عبر تاريخيا الظؾيل األرضيةتؾاجو التؾازف البيئي الذؼ تستعل بو كرتشا 
. (ٜ٘ٔ)الزرر بالبيئة الظبيعية  إلحاؽالظرؽ التي يتدبب بيا الشذاط البذرؼ في  كافةالسيتسيؽ يعش  

 نؾعيؽ : إل يرشف التمؾث البيئي ك 
 التمهث السادي .ٔ

كقد يكؾف ىؾ الستدبب فيو في  ؾس يحيط باإلنداف فيذعر كيتأثر بو كيراه بالعيؽ السجردة ،ىؾ تمؾث محد
 اإلخبلؿيتدبب في  ما التكشؾلؾجيامشو في حق نفدو كلياثو السدتسر كراء  كإىساال ، األحيافمعغؼ 

 . أنؾاع. كيتسثل بعدة  (ٓٙٔ)بالتؾازف البيئي 
 تمهث الههاء   .أ 

 تمهث الساء  .ب 
 تمهث التخبة   .ج 
 مهث الغحاء ت .د 
 
 تمهث الههاء .أ 

انتباه  أثارتفي مقدمو القزايا البيئية التي  اإلندافالحفاظ عم  نؾعيو اليؾاء الذؼ يتشفدو  أصبحلقد 
كالسجتسعات كاتجيل الييا جيؾد الحكؾمات كالباحثيؽ مؽ ذكؼ التخررات السختمفة. كتحتل  األفراد

ت الجيات السعشية بذعكف البيئة ألنيا قديسة قدـ اعتساد مذكمو تمؾث اليؾاء مرتبو عامو عم  قائسو اىتساما
 أخذابعم  الرشاعة كمعقدة بدبب تشؾع مرادر الظاقة السدتخدمة في تحريػ اآلالت مؽ  اإلنداف

كفحؼ كبتركؿ .كلقد عرؼ خبراء مشغسو الرحة العالسية تمؾث اليؾاء بأنو الحالة التي يكؾف فييا الجؾ 

                                                 
 . ٖٚص ،( ٕٛٓٓ، )عساف ، دار الرفاء لمشذر ، ٔ. عساد دمحم الحفيع ، البيئة كحسايتيا كتمؾثيا كمخاطرىا ، ط (ٜ٘ٔ)
سػػػكشدرية ، دار السعرفػػػة الجامعيػػػة ، خالػػػد مرػػػظف  قاسػػػؼ . ادارة البيئػػػة كالتشسيػػػة السدػػػتدامة فػػػي عػػػل العؾلسػػػة السعاصػػػرة ، )اال.  (ٓٙٔ)

 .  .ٚٔٔ،ص(  ٕٚٓٓ



 

 

 

 

مؽ عشاصر  أساسي. كاليؾاء عشرر (ٔٙٔ)ضاره باإلنداف اك بسكؾنات بيئتو محتؾيا عم  مؾاد بتركيزات 
 أغرافكجؾده عشد اىتزاز  بحقيقةبو كنذعر  اإلحداسالحياة فيؾ ال يرػ بالعيؽ السجردة كلكؽ يسكؽ 

فيو كتربح ىذه  غريبةممؾثا عشد كجؾد مؾاد  كيعدكما شابو ذلػ مؽ خؾاص الظبيعة السختمفة . األشجار
لئلنداف كمستمكاتو كبيئتو كقد  جسة إضراراقد تمحق  بتركيزمرغؾب فييا عشدما يكؾف تؾاجدىا  السؾاد غير

تمؾث  كيعتبر.  (ٕٙٔ)كغازات اك رذاذ كغيرىا  كأبخرةتكؾف ىذه السؾاد الغريبة )ممؾثات( عم  شكل أتربو 
ؾثة .كيعثر ىذا الشؾع مؽ السمؾثات ،كتزداد عؾاقبو كمسا ازداد عدد الدكاف في السشظقة السم أسؾءاليؾاء مؽ 

متسثمة  كاضحةكاقترادية  كصحيةبيئية  آثاراً كالحيؾاف كالشبات تأثيرًا مباشرا كيخمف  اإلندافالتمؾث عم  
التمؾث  أشكاؿ أكثركانخفاض كفاءتو اإلنتاجية .كيعد التمؾث اليؾائي مؽ  اإلنداففي التأثير عم  صحة 

. كيحدث عشدما  (ٖٙٔ)زمشيو كجيزة ندبيا  مدةفي  أخرػ شظقو ال  البيئي انتذارا نغرا لديؾلو انتقالو مؽ م
يتسيز التمؾث اليؾائي عؽ ك تتؾاجد جزيئات اك جديسات عزؾية اك غير عزؾيو في اليؾاء بكسيات كبيرة. 

 إل يستد  كإنساسريع االنتذار حيث ال يقترر تأثيره عم  مشظقو السردر  بأنوالتمؾث  أنؾاعغيره مؽ 
فانو ال يسكؽ الديظرة عميو بعد خركجو مؽ  األخرػ التمؾث  أشكاؿة كالبعيدة ،كبعكس السشاطق السجاكر 

انو غالبا ما يكؾف غير قابل لمسذاىدة  كالسردر لذا يجب التحكؼ بو كمعالجتو قبل خركجو ال  الجؾ، 
لبيئية اليؾـ مذكمو تمؾث اليؾاء مؽ القزايا ا أصبحل. (ٗٙٔ)انو متعدد السرادر فزبل عؽبالعيؽ السجردة 

البيئية حيث سبب  أبعادهالكبرػ كنتيجة الىتساـ الشاس بالتظؾر الرشاعي كالتكشؾلؾجي بدكف الشغر ال  
 .(٘ٙٔ)مؽ الشاس كثيركفاه  إل  أدتالعديد مؽ الكؾارث البيئية كالتي 

 مرادر طبيعية تأخح شكمين:  مرادر تمهث الههاء
 ية اليؾاء السحيط عم  مدتؾػ السحافغات الستداقط يعتبر احد السعشرات السعتسدة لشؾع الغبار

خبلؿ الدشؾات  أجريلالدراسات كالتقارير الفشية التي  أشارتكخرؾصا السجاكرة لمسشاطق الرحراكية كقد 
 الساضية ال  اف الغبار العالق يذكل السذكمة الرئيدية يميو الغبار الستراعد .

 خبلؿ  ممحؾعةحدكثيا  تكرارية كأصبحل العؾاصف الترابية كىي عؾاىر طبيعية كمألؾفة في العراؽ
السشاطق الجشؾبية مؽ السيسا الغظاء الشباتي كتؾقف مذاريع تثبيل الكثباف الرممية  إزالةبدبب  األخيرالعقد 

                                                 
ة ، دار السعرفػػػة الجامعيػػػة ك د. مػػػريؼ احسػػػد مرػػػظف  ، د. احدػػػاف حفزػػػي ، قزػػػايا التشسيػػػة فػػػي الػػػدكؿ الشاميػػػة ، )االسػػػكشدري.  (ٔٙٔ)

 .  ٖٙٙص  ،( ٕ٘ٓٓ
، )عسػػاف . دار السدػػيرة لمشذػػر كالتؾزيػػع ، ٕقػػات ، طد. نجػػؼ الغػػراكؼ . د. عبػػد هللا الشقػػار ، ادارة البيئػػة نغػػؼ كمتظمبػػات كتظبي.  (ٕٙٔ)

 . ٖٓٔص ،( ٕٓٔٓ
، الشيزػة لمظباعػة كالشذػػر ،  ، )مرػػرٔد. سػيد عاشػؾر احسػد . التمػػؾث البيئػي فػي الػؾطؽ العربػػي كاقعػو كحمػؾؿ معالجتػو  ، ط.  (ٖٙٔ)

 . ٕٓص ، (ٕٙٓٓ
 .   ٖٖٖص ،( ٕٓٓٓ،) االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ، . دمحم خسيس الزككو ، البيئة كمحاكر تدىؾرىا كاثارىا عم  االنداف (ٗٙٔ)
 .  ٕٗٔص ،(  ٕٓٔٓ، ) عساف ، مكتبة السجتسع العربي ،  ٔ. فتحية دمحم الحدؽ ، مذكبلت البيئة ، ط(٘ٙٔ)



 

 

 

 

لتمؾث اليؾاء الشاتج عؽ  عدة .ىشاؾ مرادر(ٙٙٔ) األخيرة السدةتأثيرات الجفاؼ خبلؿ  إل  أضافوالعراؽ 
يشتج مؽ حرؽ الؾقؾد مثل الفحؼ كالبتركؿ سؾاء في  األكؿة السردر السختمف كأنذظتو اإلندافعسل 

السرانع اك السشازؿ اك كسائل الشقل السختمفة ،كسا يشتج مؽ حرؽ فزبلت كمخمفات السدف كتذسل 
اككديد الكاربؾف، كثاني اككديد  أكؿعم   األكل الؾقؾد بالدرجة  أنؾاعاحتراؽ  أثشاءالسمؾثات التي تشظمق 

كمؽ الجدير بالذكر اف معغؼ ىذه السمؾثات تبق  داخل الدكؽ اك  لسؾاد الييدرككربؾنية .الكبريل كا
الذؼ يعدؼ ال  العديد مؽ السخاطر الرحية كالبيئية لؤلفراد الذيؽ يتعرضؾف  األمر ، طؾيمةالسرشع لفترة 

رشيع نفديا، .كيشتج السردر الثاني مؽ مرادر التمؾث اليؾائي مؽ عسميات الت(ٚٙٔ)لسثل ىذه السمؾثات
تؾفير كثير مؽ احتياجات  إل  األكؿفعم  الرغؼ مؽ اف استراتيجيات الترشيع كانل تيدؼ في السقاـ 

سمبيو عم  الرحة كالبيئة  أثارليا  أف إالالسجتسع كسؾاد البشاء، السؾاد الكيسيائية ،كسائل الشقل ،السبلبس 
الحية ،كسرانع الؾرؽ كالحديد كالرمب لمكائشات  أضرارفالغازات الستراعدة مؽ السرانع تدبب  ،

كاالسسشل التي تداىؼ في ارتفاع ندبو األتربة الشاتجة مؽ دخاف السرانع كمخمفاتيا. كمؽ ثؼ يسكؽ القؾؿ 
 اإلندافعم   أثارهمعدؿ التمؾث في اليؾاء الذؼ انعكدل  زيادةفي  أسيسلاف الرشاعات الحديثة 
مؾث الشاجؼ عؽ الترشيع يرجع ال  رغبو دكؿ العالؼ الثالث الشػ فيو اف الت كماكاقتراده كفرص عسمو 
. (ٛٙٔ)عشيا مؽ تكاليف اجتساعيو ؼلبلعتبارات البيئية في الحدباف كما يشج أخذىافي تشسيو مجتسعاتيا دكف 

 -كىشاؾ بعض السسارسات كالدمؾكيات الخاطئة التي تعدؼ ال  تمؾث اليؾاء مثل :
 خيؽ بؾجو عاـ يعد مؽ السسارسات الخاطئة التي يسارسيا العديد التمؾث الشاتج عؽ تدخيؽ التبغ: التد

 اخظر ما يمؾث  بيئتشا السغمقة، كاليؾاء بيا. ألدخانيمؽ الشاس ،كيعد التبغ 
  حرؽ القسامة تخمرا مشيا كيشتج عؽ  إل  األىاليالذعبية: يمجا  األحياءحرؽ السخمفات كالقسامة في

كثاني اككديد الكاربؾف، أكاسيد الكبريل كغير ذلػ مؽ مؾاد عسمية الحرؽ كسيات كبيره مؽ غاز اكؿ 
 ضارة كممؾثو لميؾاء الجؾؼ. أخرػ 

  عؾادـ الديارات التالفة: استخداـ الديارات ذات السحركات التالفة احد الدمؾكيات كالسسارسات الخاطئة
ت كالسكؾنات الغازية التي نراىا برؾره متكررة كمتعددة  في حياتشا اليؾمية في مختمف الذؾارع كالظرقا

الشاجسة عؽ عسميات الحرؽ غير التاـ في محركات الديارات مؽ اخظر كاكثر ممؾثات اليؾاء في البيئة 
 . (ٜٙٔ)السحيظة
 

 : اهم ممهثات الغالف الجهي 

                                                 
لدػؾؽ كحسايػة حارث حاـز ايؾب . فراس عباس البياتي ، التمؾث البيئي معؾؽ لمتشسيػة كميػدد لمدػكاف ،السجمػة العراقيػة لبحػؾث ا.  (ٙٙٔ)

 .   ٖٕ٘، ص  ٕٓٔٓ،  ٖ، العدد  ٕالسدتيمػ ، مجمد 
 . ٜٜٖص ،(  ٕ٘ٓٓ. د. سيد عبد العاطي الديد . د.احداف دمحم صادؽ ، االنداف كالبيئة ، ) االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ، (ٚٙٔ)
 .  ٓٓٗ، ص  السردر نفدو (ٛٙٔ)
 .  ٗٚ – ٖٚص ،( ٕٙٓٓ، )مرر ، دار كمكتبة االسراء لمشذر كالتؾزيع ،  ٔخالد حدؽ حديؽ ، السرأة كقزايا معاصرة ، ط.  (ٜٙٔ)



 

 

 

 

  :تتزسؽ الدخاـ كالرماد السشبعث مؽ مؾاقع التعديؽ كالغبار الشاتج مؽ العسميات الرشاعية جديسات
كتقدر ،ؾث اليؾاء بالجديسات ناجؼ عؽ الفعاليات البذرية الؾاسعة في استثسار السؾارد كىذا يعشي اف تم

عم  الجديسات  فزبل صشاعيةطؽ سشؾيا. معغسيا ٓٓٓٓٛٔالجديسات السشبعثة لمجؾ حؾالي  كسية
اثر الشاتجة عؽ العسميات الظبيعية التي تتزسؽ الثؾرات البركانية كالحرائق الظبيعية لمغابات كلمجديسات 

 . األخرػ الجدؼ  أجزاءخرؾصا عم  الجياز التشفدي كبعض  اإلنداف صحةسيء عم  
  غاز ثاني اككديد الكبريل: يشذا مؽ احتراؽ البتركؿ كالفحؼ الحجرؼ كالغاز الظبيعي كيزداد خظره عشدما

 ألحامزيالسظر  مكؾنةحيث تتحد جزيئات السظر كالغاز  كاألمظاريكؾف الجؾ رطب اثشاء الزباب 
 %مؽ عؾادـ الديارات.ٜٓمؽ  أكثراككديد الكاربؾف يشتج  أكؿكغاز .
  كاألراضيالسمؾثات التي تشتج مؽ السرانع كيكؾف فييا السؾقع محددا بالشدبة لمسدف  أىؼالدخاف: مؽ 

مؽ  كاسعةالزراعية الف ليذه السمؾثات تأثير غير مباشر عم  الرشاعة خبلؿ تأثيرىا عم  مداحات 
 كالتجسعات الدكانية الكبيرة.الزراعي  اإلنتاج

  كالسيثاف كالبتركؿ  كاألككدجيؽالييدرككربؾنات: ىي مكؾنو مؽ مركبات عزؾيو مؽ كل مؽ الكاربؾف
مرادر الييدرككربؾنات ىي مرافي الشفط كالديارات  أىؼكغيرىا مؽ السؾاد السكؾنة لمشفط لذلػ فاف 

مذكمو الشفايات  تعد. (ٓٚٔ) ألدخانيلزباب كمحارؽ الشفايات الرمبة كيعدؼ ىذا العشرر ال  تكؾف ا
 النتقاؿ اً تذارؾ في تمؾث اليؾاء. كقد تذكل مردر  اذالرمبة ذات اثر كبير عم  الرحة العامة ،

السعدية ،كمأكػ الحذرات كالقؾارض الزارة كقد تشبيل العديد مؽ السجتسعات ألىسية التخمص  األمراض
لػ لرفع السدتؾػ الرحي عم  السدػ البعيد كما يتبع ذلػ ذيات الرمبة ميسا بمغل التكاليف، مؽ الشفا

مؽ تؾفير في الجيد كالساؿ ،كالترشيد في السعالجة الرحية كاستيبلؾ األدكية .كتحتؾؼ الشفايات الرمبة 
عم  ندبة عالية مؽ السؾاد القابمة لمحرائق اك مداعدتيا عم  االنتذار فاف لؼ يتؼ التخمص مشيا دكريا 

 . (ٔٚٔ)لمحرائق كتداىؼ بشدبو كبيرة في تمؾث اليؾاء فقد تكؾف مردر 
 تمهث السيال : .ب 

كذلػ  يجعمو غير مظابق لبلستعساالت السذركعة لمسياه. ما ىؾ كل تغيير في الرفات الظبيعية لمساء ،
اك طعؼ غريب ، قد يتمؾث الساء  رائحة أكتكدبو لؾنا  أكتدبب تعكر الساء  غريبةمؾاد  اضافةعؽ طريق 
. (ٕٚٔ)سامو  كيساكيةكحيؾانية ، كقد يتمؾث بإضافة مؾاد  آدميةفزبلت  إلقاءركبات كذلػ نتيجة مؽ السيك

لكؽ نتيجة لمتظؾر ، األخرػ برؾرة نقيو خاليو مؽ الجراثيؼ السيكركبية اك السمؾثات  األرضيشزؿ الساء ال  
 اآلدميكاالستيبلؾ  الرشاعي اليائل يتعرض لمعديد مؽ السذكبلت مسا يحؾلو ال  ماء غير صالح لمذرب

                                                 
د. كػػاعؼ عبػػد الؾىػػاب حدػػؽ ، مدػػتؾيات التمػػؾث الزؾضػػائي الشاجسػػة عػػؽ الرػػشاعات االساسػػية فػػي محافغػػة البرػػرة ، مجمػػة .  (ٓٚٔ)

 .  ٚٛٔ، ص  ٕٗٓٓ، الدشة الثانية ،  ٘الددير ، العدد 
عمػػػػػ  السؾقػػػػػع التػػػػػالي ،لشفايػػػػػات الرػػػػػمبة السذػػػػػكمة كالحػػػػػل ، السكتبػػػػػة االفتراضػػػػػية العراقيػػػػػة كاخػػػػػركف ، ا،عػػػػػدناف حسػػػػػزة زاىػػػػػد .  (ٔٚٔ)

www.kau.edu.sa 
 . ٓٓٔص ،( ٕٗٓٓد. عبد الرؤكؼ الزبع ، عمؼ االجتساع كقزايا البيئة ،)اإلسكشدرية ، دار الؾفاء لمشذر ، .  (ٕٚٔ)



 

 

 

 

مخمفات الررؼ الرحي كالسشغفات لسختمفة  عم  سبيل السثاؿ يتمؾث الساء بالعديد مؽ السمؾثات ا ك. 
 . (ٖٚٔ)الكيسيائية كبعض العشاصر السعدنية مثل الرصاص كالزئبق كالفؾسفات كالشترات كالكمؾر كالشفط 

ليس ىشاؾ ة لئلنداف كلجسيع الكائشات الحية . ك عؽ اليؾاء بالشدب أىسيةالحياة كال يقل  أصلاف الساء ىؾ 
مركب كيسيائي  أىؼلذلػ يعد َشْيٍء َحيٍّ ( ُكلَّ  اْلسَاءِمَؽ  َوتَجعَْمَشاقؾلو تعال  )مؽ ابمغ كصف ألىسية الساء 

 إليوفي الكؾف . كمؽ السعكد اف الحياة ال يسكؽ اف تدتقيؼ بدكف الساء فجسيع الكائشات الحية تحتاج 
جسيعيا سؾءًا في احتياج  أنيا إالالكائشات عم  الرغؼ مؽ اختبلفيا كاختبلؼ طبيعتيا كبيئاتيا كجسيع ىذه 

تعد السياه مردر مؽ مرادر الغذاء . ككذلػ تمعب السياه  كالساء . بل انو بدكنو تيمػ جسيع الكائشات . 
 كاألنيارسحيظات كذلػ خبلؿ استغبلؿ البحار كال األرضدكرا فعاال في عسميات االنتقاؿ عم  سظح 

 كالسجارؼ السائية لتدير فييا الدفؽ كالقؾارب كغيرىا .
كقد عيرت مذكمة تمؾث السياه كبدأت تزداد في التزخؼ كالكبر مشذ القرف التاسع عذر متزامشة مع عيؾر 

 التقشيات كاستعساؿ كاألنيارالسرانع عم  سؾاحل البحار  كإنذاءالسدف الحديثة كتفجر الثؾرة الرشاعية 
 أنؾاعبحاجتو الستزايدة لمسياه ، فاخذ في تعريض الؾسط السائي كمو لذت   اإلندافالحديثة كلؼ يعبأ 

السخمفات الشاتجة  كإلقاءالزراعية كالرشاعية  األنذظةالسمؾثات الشاتجة عؽ زيادة الكثافة الدكانية كتشؾع 
لقدرة عم  التخمص مؽ تمػ عؽ الررؼ الرحي كعؽ السرانع مسا جعل تمػ السدظحات السائية تفقد ا

. يعتبر الساء ممؾث عشدما يتبدؿ تكؾيشو اك حالتو الظبيعية بحيث يربح اقل (ٗٚٔ)الديئة كأثارىاالسمؾثات 
مبلئسة ألؼ فعاليات لتمػ التي تتظمب استعسالو السشاسب كيذسل التغيير في الخؾاص الظبيعية كالكيسيائية 

الساء )التمؾث الحرارؼ كغالبا ما يدبب التمؾث عدـ الديظرة  كالبيؾلؾجية ككذلػ التغيير في درجة حرارة
عم  الفزبلت كالشفايات( التي تذىب ال  مجارؼ السياه القذرة الشاتجة عؽ االستعساؿ البذرؼ ككذلػ مؽ 

. كمؽ  (٘ٚٔ)ىذه السمؾثات  إحدػكالسبيدات عمسا اف السبيدات السرشعة ىي  الكيساكية األسسدةاستعساؿ 
 سسارسات التي تعدؼ ال  تمؾث السياه ىي :الدمؾكيات كال

  سيرىا في  أثشاءناقبلت البتركؿ: تعد السسارسات الخاطئة التي تزاكليا بعض ناقبلت البتركؿ في
الرئيدية في  األسبابالشفايات كالسخمفات البتركلية في السياه كالتي تعد احد  إلقاءعرض البحر كمشيا 

 . (ٙٚٔ)تمؾث مياه البحار كالسحيظات
 تجد  األكربيةاف بعض الدكؿ  األخيرةمص الدكؿ مؽ نفاياتيا الرشاعية : لؾحع في الدشؾات تخ

اك  األفريقيةصعؾبة كبيرة في التخمص مؽ بعض نفاياتيا الرشاعية بإلقائيا بعيدا عشيا عشد الدؾاحل 
ذلػ مؽ مرة كل أكثرالجشؾبية . كلقد تكرر ىذا الؾضع  أمريكاسؾاحل  أماـاك  األحسرفي البحر 

                                                 
 .   ٔٔص ،( ٕٓٔٓجتسع العربي لمشذر كالتؾزيع ، ، )عساف ، مكتبة السٔدمحم محسؾد دىيبة . عمؼ البيئة ، ط.  (ٖٚٔ)
، )القػػاىرة ، مكتبػػة الػػدار العربيػػة لمكتػػاب ، ٖطئػػة ككيفيػػة مؾاجيتيػػا ، ط د. حدػػؽ احسػػد شػػحاتو ، تمػػؾث البيئػػة كالدػػمؾكيات الخا.  (ٗٚٔ)

ٕٓٓٙ )، ٜ٘ . 
 . ٓٔص ،( ٕٙٓٓالعامة ،  ، )بغداد ، دار الذعكف الثقافيةٔىيكل رياض رأفل ، االنداف كالتمؾث البيئي ، ط. (٘ٚٔ)
 .  ٘ٚ – ٗٚخالد حدؽ حديؽ ، مردر سابق ، ص .  (ٙٚٔ)



 

 

 

 

ىذه  إلقاءكمشيا مرر رقابة شديدة عم  مثل ىذه الدفؽ لسشعيا مؽ  األفريقيةفرضل بعض الدكؿ 
. كمؽ السعكد اف تمؾث السياه بالسخمفات الرشاعية يسثل خظر حقيقي  اإلقميسيةالسخمفات في مياىيا 
 .(ٚٚٔ)عم  عشاصر البيئة

 مديشة تتكؾف مؽ مجسؾعة  مياه الررؼ الرحي : مؽ السعركؼ اف مياه الررؼ الرحي في أؼ
السياه السدتعسمة في السشازؿ كالفشادؽ كالسدتذفيات كالسدارس كالؾرش كالدجؾف كالسرانع كصرؼ 

 .(ٛٚٔ)كالبحار يزر كثيرا بالبيئة األنيارالسياه تمػ في 
 :مرادر تمؾث السياه 

ة( ، كبعض ىذه السؾاد )عزؾيو كمعدنيالكيسياكيةتحتؾؼ السياه السؾجؾدة في الظبيعة عم  عدد مؽ السؾاد 
البذرية . اف بعض السؾاد  األنذظةبفعل  اآلخر كبعزياالسياه بفعل العسميات الظبيعية  إل يزاؼ 

الكيسياكية السؾجؾدة في السياه مفيدة لئلنداف اذا لؼ تكؽ درجو تركيزىا عالية، كندتظيع القؾؿ باف معغؼ 
تمؾث  أشكاؿ أقدـأتي مؽ األنذظة البذرية كلربسا يكؾف كالبحيرات كالبحار ت األنيارالسمؾثات السؾجؾدة في 

كالبحيرات كالبحار مشذ اف بدأ  إل  مياه األنيار اإلندافالسياه مردره مياه السجارؼ التي كاف يقذؼ بيا 
كمؽ  (ٜٚٔ)مع نسؾ الرشاعة اخذ يرمي الفزبلت الكيسياكية بشفس الظريقة،يعيش في السدف  اإلنداف

الدكشية كترريف السياه الثقيمة  األماكؽفي  ةالخزانات السؾقعي استعساؿالعراؽ مرادر تمؾث السياه في 
ليا مؽ تأثيرات مباشرة عم  مرادر السياه . فاألكل  تعدؼ  مامؽ السذاكل الجديرة باالىتساـ  تعد كاآلسشة

 كذلػ عؽ األرضال  تمؾث السياه الجؾفية خرؾصا اذا كاف مدتؾػ السياه الجؾفية قريب مؽ سظح 
 أسمؾب. كالجدير بالذكر ىشا اف  السؾقعيةالتي يتؼ ترريفيا في الخزانات  كاآلسشةطريق ترشيح السياه 

حجؼ السياه الجؾفية  زيادةيعتبر عامل مداعد في  اآلسشةالخزانات السؾقعية لترريف السياه  استعساؿ
السدنية  اليشدسة أعساؿعم   انيا تعثر فزبل عؽعامة ال بالرحة األضراركارتفاع مدتؾاىا كىذا يعدؼ ال  

الثانية ترريف  أما األخرػ كغيرىا مؽ السشذآت  األنفاؽكالسباني كتذق الظرؽ كعسل  األسسالتي تحفر 
اف الزيادة السدتسرة في قذؼ الفزبلت كالشفايات  اذ األنيارالسياه الثقيمة كالسجارؼ تداعد عم  تمؾث مياه 

 اإلندافليا مردكدات سمبيو عم   األنيارقبل ترريفيا ال   كاآلسشةالسياه  ةكبدكف اف تتؼ تشقيتو اك معامم
  -كمؽ السرادر األخرػ لتمؾث السياه ىي: .(ٓٛٔ)كالحيؾاف 

  كالزراعة  في السدكؽ كالرشاعة اإلندانيالسياه الشاتجة عؽ الشذاط  بأنياالسياه العادمة: كتعرؼ
 الحيؾانات كتشقدؼ ال : كإفرازات

                                                 
 .  ٘ٚ،ص السردر نفدو. (ٚٚٔ)
 . ٙٚ،ص السردر نفدو .(ٛٚٔ)
 ٕ٘ٔ( ، ص ٜٜٓٔ، ٕٙ)الكؾيل ، مجمة العربي ، العدد ، دمحم الرميحي ، االنداف كالبيئة صراع اك تؾافق . (ٜٚٔ)
 ،(ٕٔٔٓلمظباعػة كالشذػر ، )بيركت . الدار الشسؾذجيػة ، ٔشاذؿ طاقة ، التمؾث البيئي ، ط  د. عبد اليادؼ الرائغ . د. اركػ .  (ٓٛٔ)

 .   ٜٔص 



 

 

 

 

 ية: ىي الشاتجة عؽ استعساالت السشازؿ كالسعسدات كالسعامل كالتي تكؾف مياىيا السشزل السياه العادمة
السشزلية  السشزلية كيسكؽ معالجتيا بشفس الظريقة كتكؾف السياه العادمة العادمة مذابيو لمسياه العادمة

 التي كالفيركساتعكره ذات لؾف اصفر اك داكؽ كتحتؾؼ عم  كسيات ىائمة مؽ البكتريا كالفظريات 
 لئلنداف مثل التيفؾئيد كالكؾليرا . األمراضتدبب 

  اك  اإلنتاجخاـ اك مداعده في  بؾصفيا مادةالسياه العادمة الرشاعية: تدتعسل السياه في الرشاعة
عادمو تحؾؼ مؾاد كيسياكية ضارة  صشاعيةتخرج بعد استعساليا عم  شكل مياه  اذألغراض التبريد 

(ٔٛٔ) . 
 بب في تمهث السيال:السرادر الدراعية التي تتد 

الكيسيائية في الزراعة ، حيث يشجرؼ قدؼ مؽ  كاألسسدة السبيدات الحذرية استعساؿ األخيرةزاد في اآلكنة 
اك مياه الرؼ لترل ال  السياه الدظحية اك الجؾفية مدببو تمؾثا كيسيائيا  األمظارىذه السؾاد مع مياه 

اما  مؽ ثؼتدحبيا مياه الرؼ ال  السرارؼ حيؽ ركية ك الس األراضيفي  كاألمبلحتدحب مياه الرؼ  ك(ٕٛٔ)
األنيار فتعثر عم  نؾعيو مياىيا .  اف تجد طريقيا ال  البحر اك أؼ متمقي اخر مباشره اك اف ترب في

يسكؽ اف تكؾف سبب في تمؾث التي مزارع تربيو الدكاجؽ كالحيؾانات  كخاصةكىشاؾ بقايا لتمؾث السزارع 
 .(ٖٛٔ)ية بالسخمفات الحيؾانية كالسبيدات السدتعسمة في تربيو الدكاجؽ كالحيؾانات كالجؾف السياه الدظحية

 تمهث التخبة .ج 
مختمفة مؽ جديسات  أحجاـالتربة ىي مؾرد فعاؿ يزكد الشباتات بالحياة ، كىي مكؾنة مؽ خميط ذك 

اف لمتربة ف مؽ ثؼمتعددة مؽ الكائشات الحية ،  كأنؾاعمعدنيو )رمل ، غريؽ ، طيؽ( كمؾاد عزؾية 
لقد  .(ٗٛٔ)بعزو ديشاميكي يسكشو التغيير حدب طرؽ التعامل معيا كفيزيائية ككيسيائية خرائص بايمؾجية

مؽ السؾاد  اإلندافمتظمبات  كزيادةكالحزارؼ  التكشؾلؾجيالشسؾ الدكاني الستدارع في العالؼ كالتقدـ  أدػ
رض كيشتج عؽ كل مشيسا مخاطر ال لؤل اإلندافالسرشعة ال  عيؾر اتجاىيؽ متزاديؽ في استعساالت 

يتسثل في تشامي الظمب عم   األكؿالغذاء في العالؼ. االتجاه  أنتاجحرر ليا عم  التربة كمدتقبل 
إلنذاء السداكؽ كالسرانع كالظرؽ كالسظارات كالسراكز التجارية  السدنية األغراضالستعساليا في  األرض

اف التؾسع  (٘ٛٔ)الزراعية السحيظة بالسدف  األراضي أجؾد، كعادة ما يمبي ىذا الظمب عم  حداب 
 العذؾائي لمسدف كما يترتب عمييا مؽ اكتغاظ كمخمفات غازيو كسائمو كصمبو تشتيي في الغالب في التربة

                                                 
 ،(ٜٕٓٓؽ ، جامعػة القػدس السفتؾحػة ، ) فمدػظي،ٔد. يحي  الفرحاف كاخركف ، البيئة كالسؾارد كالدػكاف فػي الػؾطؽ العربػي ، ط.  (ٔٛٔ)

 .ٖٕٗص 
  ٘ٓٗص  ، مردر سابق،ىؾرىا كاثارىا عم  االنداف دمحم خسيس الزككة ، البيئة كمحاكر تد.  (ٕٛٔ)
)بغػداد ، جامعػة بغػداد ، مظبعػة جامعػة بغػداد ، ،د. حيدر عبد الرزاؽ كسؾنو ، الػرؤػ السدػتقبمية لتحقيػق االمػؽ السػائي العربػي .  (ٖٛٔ)

 . ٜٕص ،(ٜٕٓٓ
 .  ٖٖٔ، ص  مردر سابقسامح الغرايبة ، يحي  الفرحاف ، .  (ٗٛٔ)
 .  ٕٚص ،( ٕٕٓٓ)ليبيا ، دار شسؾع الثقافة لمظباعة كالشذر ، ،  ٔمقيمي ، التمؾث البيئي ، ط د. دمحم عياد.  (٘ٛٔ)



 

 

 

 

السشاطق عرضو لمتمؾث الجؾؼ ىي تمػ الؾاقعة في ميب الرياح القادمة مؽ  كأكثر الزراعية فتمؾثيا .
يتدبب في  ماباألحساض  السذبعة كاألمظارداقط عمييا الغبار السمؾث جيات حزريو مرشعو ، حيث يت

.كيعرؼ (ٙٛٔ)التربة كتمؾث السرادر السائية السكذؾفة عم  كجو الخرؾص قتل الشبات كتدىؾر خرؾبة
تمؾث التربة الزراعية بأنو الفداد الذؼ يريب التربة الزراعية فيغير مؽ صفاتيا كخؾاصيا الظبيعية اك 

برؾره مباشرة اك غير مباشره عم  مؽ  سمباً ك الحيؾية اك يغير مؽ تركيبيا بذكل يجعميا تعثر الكيسيائية ا
مؽ  األرضكيقؾد التزايد الدكاني ال  التأثير الدمبي عم  (ٚٛٔ)اك حيؾاف إندافيعيش فؾؽ سظحيا مؽ 
ؽ ك الظرؽ الزراعية طمبا إلنذاء السداك األراضييزداد االعتداء عم   األكل ناحيتيؽ .مؽ الشاحية 

يزداد الزغط عم  التربة الستحبلب خيراتيا  أخرػ  ناحيةكمؽ  ،ظارات كالسداحات الخزراء كغيرىا كالس
بالسخربات الزراعية كالسبيدات الحذرية  كإرىاقيامؽ مره في السؾسؼ الؾاحد،  أكثرمؽ خبلؿ زراعتيا 

 أصابوضاره مثل  أثارو تمؾث التربة .كيترتب عم  عسمي (ٛٛٔ)كالفظرية كالشباتية كفي كل ىذا تمؾيث لمتربة
الظازجة اك السرشعة اك  األغذيةنتيجة ابتبلعو كسيات متفاكتة مؽ السبيدات التي تمؾث بعض  اإلنداف

الحيؾانات نتيجة تغذيتيا عم  الحذائش  أصابو أكمؽ بيئات ممؾثو بالسبيدات  قادمةنتيجة تغذيتو بكائشات 
ال تتمؾث بالسبيدات كحدب بل بالساء كاليؾاء كحت  الرؼ غير السشغؼ  التي تشسؾ في تربو ممؾثو ، كالتربة

اذا لؼ  أيزا. كالدساد  إنتاجيتيايقمل مؽ  ما األمبلحكقرؾر نغؼ الررؼ تعرض التربة لتراكسات ،
ال   األرضيدتخدـ بالذكل السشاسب مؽ حيث الكؼ كالشؾع كالزماف كالسكاف ، فانو يمؾث التربة كيحؾؿ 

بؾجو عاـ نتيجة تراكؼ السؾاد كالسخمفات التي تشتج مؽ السذاريع الرشاعية  األرضث سظح كتمؾ  (ٜٛٔ)بؾر
بظرح فزبلتيا الدائمة كالرمبة ، كالتي قد تكؾف قريبة مشو اك بعيدة ، فتربح مكانا لمحيؾانات كالحذرات 

السمؾثات التي اف  ك (ٜٓٔ)الزارة ، كتدبب تذؾيو لجساؿ السديشة كعدـ االستفادة مؽ تربة تمػ السشاطق
عؽ  السدئؾلةتتدبب في قتل البكتريا  اذتختمط بالتربة الزراعية تفقدىا خرؾبتيا كتعثر تأثير سيء فييا 

في التربة عؽ السعدؿ  األمبلحتحميل السؾاد العزؾية كتثبيل عشرر الشتركجيؽ ، كسا اف ارتفاع ندبة 
لذؼ يسكؽ لمشبات اف يشسؾ كيعيش كيتكاثر فيو كيعثر عم  الؾسط البيئي ا كإفدادىايعدؼ ذلػ ال  تمؾيثيا 

 .(ٜٔٔ)ال  مشاطق جرداء تذيع فييا السغاىر الرحراكية األرض، كتتحؾؿ 
 : مرادر تمهث التخبة 
  أمثمتيامؽ مركبات كيسيائية كمؽ  اإلندافالتي يرشعيا  األسسدةالكيسيائية: كىي  األسسدةاستخداـ 

 يزر باألرض الزراعية . األسسدةتمػ  استعساؿط في الشيتركجيشية كالفؾسفاتية كاإلفرا األسسدة

                                                 
 .  ٕٛ، ص  السردر نفدو.  (ٙٛٔ)
 . ٘ٚ، ص  السردر نفدو.  (ٚٛٔ)
 .  ٚٗص مردر سابق ، د. راتب الدعؾد ، .  (ٛٛٔ)
 .   ٗٗٔ، ص  ٜٜٙٔ، الدشة الرابعة ،  ٕٔ،، العدد  دمحم مشير سعد الديؽ ، التمؾث البيئي في لبشاف ، مجمة اكراؽ جامعية.  (ٜٛٔ)
 . ٔٗص ،( ٜٛٛٔ)بغداد ، مظبعة الفشؾف الجامعية ، ،صباح محسؾد دمحم ، اسس كمذكبلت التخظيط الحزرؼ كاالقميسي .  (ٜٓٔ)
 .  ٓٗٔ، ص  مردر سابقخالد مرظف  قاسؼ ، .  (ٜٔٔ)



 

 

 

 

  الفعاؿ في القزاء عم   األثراستخداـ السبيدات الزراعية : تعد مؽ السركبات الكيسيائية العزؾية ذات
العديد مؽ الفظريات كاألعذاب كالحذرات كالقؾارض التي تريب الشبات كالسزركعات عم  اختبلؼ 

سبل الؾقاية  أتباعلتمػ السبيدات كعدـ  السرشد غير االستعساؿاف ، كلكؽ في الؾقل نفدو ف أنؾاعيا
 الزراعية . األرضالبلزمة يعدؼ عم  السدػ الظؾيل ال  التأثير الدمبي عم  تركيبو 

  استخداـ مياه الررؼ الرحي  أىسيواستخداـ مياه الررؼ الرحي في عسميات الرؼ: عم  الرغؼ مؽ
عشاصر غذائية ىامة لمشبات إال اف ىشاؾ محاذير مؽ كثرة  السعالجة في الزراعة الحتؾائيا عم 

 .(ٕٜٔ)الزراعية نفديا األرضضارة كخظيرة عم   آثاراستخداميا لسا تحتؾيو مؽ ممؾثات مختمفة ذات 
  اف زيادة الشذاط الرشاعي  ك،  األرضيال  عيؾر التمؾث  أدػ: قد لمتكشؾلؾجيا اإلندافسؾء استغبلؿ

السمؾثات كالشفايات الرمبة سؾاء كانل كيسيائية اك مذعة . كتقؾـ بعض زيادة  إل  أدػكالتعديشي 
كفي كمتا الحالتيؽ يكؾف التأثير  األرضاك دفشيا في باطؽ  األرضالحكؾمات بإلقاء ىذه الشفايات عم  

عدد مؽ الشذاطات  أيزاكالحيؾاف كالشبات عم  السدػ الظؾيل كىشاؾ  اإلندافسمبيا كتعثر عم  
التي تعدؼ ال  تدمير التربة فقد يتدبب رؼ التربة في السشاطق الجافة السراحب  ػ األخر البذرية 

بؾجؾد نغاـ صرؼ سيء  ال  ترؾ الساء راكدا في الحقؾؿ كإذا ما تبخر ىذا الساء الراكد فانو يخمف 
 .(ٖٜٔ)يعثر في نسؾ السحاصيل ماركاسب ممحية جاعبل التربة شديدة السمؾحة 

 في تدىؾر صفات  ميسادكرا يكؾف ليا ئة التي يسارسيا بعض السزارعيؽ: السسارسات الزراعية الخاط
نغؼ الدكرات الزراعية كفي طرؽ الحراثة الستبعة.  إتباعتمػ السسارسات في  أىؼالتربة الزراعية كتتسثل 

اف الزراعة  اذمؽ الراحة لتدتعيد صفاتيا الجيدة  اكقاتالزراعية تحتاج ال   األرض أففسؽ السعمؾـ 
يعدؼ ال   ماتسرة طؾاؿ الدشة تعسل عم  تدىؾر الرفات الكيسيائية كالفيزيائية كاإلحيائية لمتربة السد

تدني خرؾبتيا ، كذلػ بدبب ما تحدثو الزراعة السدتسرة مؽ نقص شديد في العشاصر الغذائية 
العاـ في الزركرية لمشبات كتراكؼ بعض السمؾثات برفة مدتسرة . كسا تتدبب الزراعة السدتسرة طؾاؿ 

نتيجة ترطيب التربة لؾقل طؾيل ، كزيادة الكثافة الشؾعية ليا كما يتبع ذلػ مؽ تقميل  األككدجيؽنقص 
. اف تفاقؼ مذكمة تمؾث التربة انسا يشتج مؽ تأثير تمؾث الساء كاليؾاء ، اذ يذترؾ عشرر (ٜٗٔ)نفايتيا 

قدؼ مشيا عم   يشتذر يالتاك عشرريؽ في تمؾث العشرر الثالث كذلػ مؽ خبلؿ كجؾد غازات 
مداحات كبيرة مؽ التربة كالسياه مسا يدبب تمؾثيا. ككذلػ يعدؼ تمؾث التربة ال  تقميل انتاجيتيا نتيجة 

 األضرار فزبل عؽعدـ مبلئستيا لشسؾ الشبات ، كإلحاؽ الزرر برحة االنداف كالحيؾاف كالشبات 
 .(ٜ٘ٔ)كالدظحية االقترادية بفعل زيادة التكاليف كتمؾث السياه الجؾفية 

                                                 
 .  ٙٚخالد حدؽ حديؽ ، مردر سابق ، ص .  (ٕٜٔ)
 .  ٔ٘ؾر احسد ، مردر سابق ، ص سيد عاش.  (ٖٜٔ)
 .  ٚٔٔ، ص  سابقد. حدؽ احسد شحاتو ، مردر .  (ٜٗٔ)
) عسػػاف ، دار الرػػفاء لمشذػػر كالتؾزيػػع ، ، ٔد. كامػػل كػػاعؼ بذػػير الكشػػاني ، السؾقػػع الرػػشاعي كسياسػػات التشسيػػة السكانيػػة ، ط.  (ٜ٘ٔ)

 .  ٖٕٙص ،(  ٕٛٓٓ



 

 

 

 

 تمهث الغحاء .د 
يعد تمؾث الغذاء مؽ اىؼ السذاكل التي تؾاجو السجتسعات في الدكؿ الستقدمة كالشامية عم  حد سؾاء 

اثشاء  السدتعسمةكالسزافات الغذائية كالسخمفات كالسبيدات كالدسؾـ كالكيسيائيات  األغذيةكمرادر تمؾث 
اف عدـ تقييد القائسيؽ بالعسل  كىرمؾنات الشسؾ  أيزاالتي يدتعسميا الشاس . كىشاؾ  األغذيةتحزير 

 اإلندافالسذتركة التي تشتقل مؽ الحيؾاف ال   األمراضكإتباعيؼ التعميسات الرحيحة يعدؼ ال  انتذار 
. كالتمؾث الغذائي ىؾ عسمية تحؾؿ السادة (ٜٙٔ)عؽ طريق الغذاء السمؾث برؾرة مباشرة اك غير مباشرة

لبلستيبلؾ ال  ضارة باإلنداف ، اؼ تحؾؿ السادة الغذائية مؽ مادة غذائية صالحة  الغذائية مؽ حالة نافعة
ذات قيسة غذائية عالية كفي حدكدىا الظبيعية ال  حالة مادة غير صالحة البذرؼ اك الحيؾاني ، 
. (ٜٚٔ)اك بعض قيستيا الغذائية كللكشيا فاقدة ل  مادة غذائية صالحة لبلستيبلؾ لبلستيبلؾ البذرؼ ، اك ا

يزيد مؽ خظؾرتو انو ال يعدؼ ال  فداد عاىر لمسادة الغذائية بحيث يسكؽ لمسدتيمػ اف يبلحغيا  ،  كما
كقد ال يتغير طعؼ الغذاء اك رائحتو لكشو يحتؾؼ عم  مؾاد سامة قد تمحق اشد الزرر عم  السدػ القرير 

بلمات الفداد مسا يعدؼ استيبلكيا . فاألغذية السمؾثة غالبا ال يبدك عمييا عاىريا ع(ٜٛٔ)اك السدػ الظؾيل
الجياز العربي ...الخ. كلقد كاف لؾباء  إصابةك  الفذل الكمؾؼ ،ك الخظيرة مثل الدرطاف ،  األمراضال  

ال  العديد مؽ  أدػتدسؼ الزئبق الذؼ حدث في الخسديشات في الياباف نتيجة استيبلؾ اسساؾ ممؾثة ، 
 ال  مذكمةالعالؼ  أنغارالتي لفتل  األكل بسثابة الذرارة كاف ،الجياز العربي  إصابةالزحايا نتيجة 

استيبلؾ الفديخ السمؾث في مرر ال  تدسؼ البؾتيمـز الذؼ نتج عشو  أدػ كتمؾث البيئة بالكيسياكيات 
العديد مؽ الؾفيات نتيجة شمل الجياز التشفدي لمزحايا . كأدت الحؾادث الشؾكية في كل مؽ كيشدس غاؿ 

في الخسديشات ، كتذرنؾبيل غرب االتحاد الدؾفيتي في الثسانيشات ال  تمؾث البيئة  بالسسمكة الستحدة
 .(ٜٜٔ)كاألغذية بإشعاعات نؾكية

 :يقدم التمهث الغحائي الب نهعين 
  التخزيؽ اك التعرض  مدةتمؾث طبيعي ناتج عؽ تحمل الغذاء بدبب البكتريا كالفظريات ، اك طؾؿ

 سبب مباشر فييا . اإلندافمل التي ال يكؾف الظبيعي كغير ذلػ مؽ العؾا اإلشعاعي
  غير عسدعؽ ، كقد يكؾف ىذا التمؾث عسدا اك  اإلندافعؽ تررفات  أساساتمؾث غير طبيعي ناجؼ 

التي تتدبب  إضافة بعض السؾاد الكيسيائية في صشاعة األغذية، كمؽ صؾره التمؾث الكمي لؤلغذية
 .(ٕٓٓ)بذلػ

                                                 
 .  ٕٔىيكل رياض رأفل ، مردر سابق ، ص .  (ٜٙٔ)
 . ٖٓٔراتب الدعؾد ، مردر سابق ، ص .  (ٜٚٔ)
 .  ٕٖمردر سابق ، ص  البيئة كالسجتسع ،  حديؽ عبد الحسيد رشؾاف ،.  (ٜٛٔ)
 . ٜص ،( ٕٓٓٓ)الرياض ، دار السريخ لمشذر ، ، د. حديؽ يؾسف ، التمؾث البيئي لمغذاء كطرؽ الؾقاية مؽ االصابة .  (ٜٜٔ)
)الكؾيػل ، معسدػة الكؾيػل لمتقػدـ العمسػي لمشذػر ، مية لمسباني كاعراض السباني السريزػة فرحات محركس ، ممؾثات البيئة الداخ.  (ٕٓٓ)

 .  ٖٖٗص ،(ٕٔٓٓكالظباعة ، 



 

 

 

 

 : مرادر تمهث الغحاء 
 مسيتة لمسدتيمػ اذ يحدث اف  إصاباتؾدية: ىي نؾع مؽ البكتريا تمؾث الغذاء كتدبب السكؾرات العشق

تتمؾث مرادر الغذاء عؽ طريق شخص مريض اك حامل لمسرض ، اك جراء رؼ مياه القاذكرات اك 
الغدل بسياه غير نغيفة فعشدما يكؾف الذخص الذؼ يعد الظعاـ اك يشاكلو لآلخريؽ مريض اك حامل 

ض تتسكؽ الجراثيؼ ال  االنتقاؿ مشو ال  الظعاـ بظريقة الجؾ كرذاذ الدعاؿ اك العظس اك لجراثيؼ السر 
كيسكؽ اف ترل الجراثيؼ ال  مرادر  . عشدما تكؾف يده ممؾثة كيبلمس الفؾاكو كالخزركاتك المسس 

سياه الظعاـ عؽ طريق الساء عشدما تركػ السزركعات بسياه القاذكرات اك تغدل الخزركات كالفؾاكو بال
 .(ٕٔٓ)غير الشغيفة

  التمؾث بالجراثيؼ كالظفيميات السسرضة: تتسثل في الكائشات الحية الدقيقة كالبكتريا مثل الخسيرة كأنؾاع
مؽ الفظريات التي تدبب العفؽ لبعض الخزركات كالفؾاكو كأنؾاع مختمفة مؽ السذركبات كاألغذية ، 

التي تريب الظيؾر كالحيؾانات التي يسكؽ  راضاألمكبعض الفظريات ذات التأثيرات الدرطانية ككذلػ 
 .(ٕٕٓ)اف تشتقل لئلنداف مدببو امراض لو ، كإضافة بعض السؾاد السمؾنة كالسشكية لمغذاء

  التمؾث بالسؾاد السذعة: تريب األغذية كتعثر عم  مكؾناتيا نتيجة تداقط الغبار الذرؼ عم  الشبات
لساء بسخمفات التجارب الشؾكية ، حيث تدخل السؾاد السذعة كالتربة الزراعية اك نتيجة لتمؾث اليؾاء اك ا

 .(ٖٕٓ)كالشبات كالحيؾاف  اإلندافال  بشاء جدؼ 
  تمؾث الغذاء باألسسدة الكيسيائية: قد يكؾف الغذاء ىؾ مشذأ اك كسيمة السمؾثات ، كالعؾامل البيؾلؾجية

لحية مردر القمق الرئيدي ، ، كال يزاؿ تمؾث الظعاـ لمكائشات ا اإلندافالتي يسكؽ اف تدبب مرض 
الستعمقة بالسؾاد الكيساكية اخذت تتزايد في كل البمداف الرشاعية  األغذيةكعم  الرغؼ مؽ اف مذكبلت 

كالشامية كالدمع االستيبلكية السمؾثة بسا فييا مؽ مؾاد زراعية طازجة اك مؾاد غذائية مرشعة ناتجة اما 
ستعساؿ السبيدات كاألسسدة الكيسيائية كمياه الرؼ السمؾثة ال اإلسراؼعؽ تمؾثيا في مرادرىا مؽ جراء 

معؾية كأما مؽ الغش في ترشيعيا باستعساؿ مؾاد كيساكية سامة  أمراضكما تدببو مؽ  ؼ بسياه السجار 
ذلػ يجب اف ال نشد  عاىرة  فزبل عؽاك مؽ تمؾثيا كفدادىا في تخزيؽ السؾاد الغذائية السغذؾشة .

الستاجرة باألدكية الفاسدة كالسشتيية فاعميتيا  مؽ خبلؿنتذرت بيؽ بعض الشاس الفاسدة التي ا األدكية
 .(ٕٗٓ)بيا يذعركف البذر دكف اؼ رادع يردع القائسيؽ بيا ، كال اؼ مدعكلية  أركاحكذلػ عم  حداب 

 التمهث البيئي الغيخ مادي )السعشهي( .ٕ

                                                 
 . ٕٙدمحم عياد مقيمي ، مردر سابق ، ص .  (ٕٔٓ)
 . ٗٓٔراتب الدعؾد ، مردر سابق ، ص .  (ٕٕٓ)
 . ٘ٓٔص ،  السردر نفدو.  (ٖٕٓ)
 .  ٚٗٔ – ٙٗٔص  دمحم مشير سعد الديؽ ، مردر سابق ،.  (ٕٗٓ)



 

 

 

 

ة عم  الرغؼ مؽ انيا قد تكؾف كيقرد بو التمؾث غير السحدؾس ، كغالبا ما تكؾف اثاره غير مباشر 
. فيعثر عم  االنداف بظريقة غير مباشرة كذلػ الف االنداف يتعامل مع (ٕ٘ٓ)قاتمة في بعض االحياف

 . (ٕٙٓ)عشاصره بظريقة ال إرادية مسا يدبب تأثير عم  اعزاء االنداف الداخمية
 -ىي :عدةكيقدؼ التمؾث البيئي الغير مادؼ ال  أنؾاع 

 ضاء(.التمهث الدسعي )الزه  .أ 
 . اإلشعاعيالتمهث  .ب 
 . واألخالقيالتمهث االتجتساعي  .ج 

 
 التمهث الزهضائي : .أ 

يعد الزؾضاء مؽ اىؼ العشاصر التي تداىؼ في تمؾث البيئة ، كىي مشتذرة في كل مكاف مؽ العالؼ اال 
تختمف في الدكلة الؾاحدة مؽ مكاف ال  اخر كىي تزداد برفة عامو ك تمف مؽ دكلة ال  اخرػ ،انيا تخ

السشاطق الرشاعية كفي مشاطق التجسعات الدكشية السزدحسة بالدكاف كتقل كمسا اتجيشا ال  الريف  في
السحركات ،  أصؾاتمؽ الديارات التي يردر عشيا ضجيج مؽ  اآلالؼكذلػ الف السدف السزدحسة فييا 

سا يتدبب في العامة م كاألماكؽمشتذرة في السقاىي كالشؾادؼ كالسشازؿ  اآلف أصبحلكسا اف الزؾضاء 
كل  أزمةالزؾضاء  كتعدمؽ الدكاف باالنييار كالتؾتر  كثيرمؽ الشاس كتريب  كثير أعرابإثارة 
السذكبلت  أىؼمذكمة الزؾضاء مؽ  أصبحل. كمع قياـ الثؾرة الرشاعية في القرف الساضي (ٕٚٓ)السدف

ت متعددة كضارة التي صاحبل االزدىار كالتقدـ الرشاعي . كمذكمة الزؾضاء يراحبيا عيؾر سمبيا
، سؾاء مؽ الشاحية الشفدية اك الرحية اك العقمية ، عم  السدػ البعيد اك  اإلندافعم  
غير السرغؾب فييا نغرا لزيادة حدتيا كشدتيا كخركجيا  األصؾاتتمػ  بأنيا.كتعرؼ الزؾضاء (ٕٛٓ)القريب
الحيؾاف . كفي دائرة ك  اإلندافالظبيعية التي اعتاد عم  سساعيا كل مؽ  األصؾاتمؽ  السألؾؼعؽ 

غير مشتغسة تحدث شعؾر بالزيق كالقمق  أصؾاتالسعارؼ البيئية كرد تعريف الزؾضاء بانيا جسمة 
رفل عُ فقد العامة لمبيئة بدكلة الكؾيل  الييئة أنذاءلمعربية اما في البلئحة التشفيذية لقانؾف  ةكمثير 

السؾجات الرؾتية الرادرة مؽ مرادر  كالتي تشتج عؽغير السرغؾب فييا  األصؾات بأنياالزؾضاء 
 .(ٜٕٓ)داخمية كخارجية كذات تأثير سريع في نذاط العامميؽ كقد تعثر عم  الكفاءة الدسعية ليؼ

 :تقدؼ الزؾضاء ال  نؾعيؽ 
                                                 

 .  ٚ٘راتب الدعؾد ، مردر سابق ، ص .  (ٕ٘ٓ)
 . ٜٙسد، مردر سابق ،صد. حافع فرج اح.  (ٕٙٓ)
 .  ٜٚ، ص  السردر نفدو.  (ٕٚٓ)
 .  ٚٛٔص ،(  ٕٕٔٓ) عساف ، دار الحامد لمشذر ، ، ٔعظيو دمحم عظيو ، كاخركف ، االنداف كالبيئة ، ط .  (ٕٛٓ)
، لدشة  ٗ، حساية القانؾف االدارؼ لمبيئة في دكلة الكؾيل مؽ التمؾث الدسعي ، مجمة الحقؾؽ ، العدد د. داكد عبد الرازؽ الباز .  (ٜٕٓ)

 .  ٛٛ، ص  ٕٙٓٓ



 

 

 

 

  العسل ، كيزداد تأثيرىا  أماكؽالزؾضاء السدتسرة:التي تردر عؽ السكائؽ كالعسميات الرشاعية في
 ركمسا تشؾعل مؽ مؾقع ال  اخ

  السظارؽ كاالنفجارات التي تتسيز باالرتفاع السفاجئ  أصؾاتالزؾضاء الستقظعة: ىي التي تردر عؽ
 ثؼ االنخفاض 

 .حدكد الزؾضاء تقدؼ عم  نؾعيؽ :الزؾضاء الخظرة لمسؾاقع الرشاعية التي تعثر عم  العامميؽ 
يعتسد ك .(ٕٓٔ)قع العسلالزؾضاء السزعجة كىي الزجيج البيئي الذؼ يتعرض لو عامة الشاس خارج مؾا

يدتحسل الزؾضاء بشدب متفاكتة  بعزيؼلو الف  اإلنداف أذفالتمؾث الزؾضائي عم  مدػ استيعاب 
اف أؼ صؾت يشتج عشو ضؾضاء  آخرعؽ االخر كاعتسادا عم  عؾامل نفدية كفيزيؾلؾجية ، كبذكل 

جرح مادؼ لحق  إل  ػأدتمؾث خاطئ مؽ الجؾ  بأنويعتبر مزعج كىؾ مؽ كجية الشغر القانؾنية يعرؼ 
باإلفراد ، كسا اف الحالة الشفدية كالسشاسبات السختمفة تمعب دكر كبير تجاه تعريف الزؾضاء ، 

عم  صؾت معيؽ بانو مزعج  األفرادكقد يحكؼ بعض  غير الدارةفالسشاسبات الدارة تختمف عؽ تمػ 
سذرفؾف عم  االعساؿ عاديا كلقد الحع ال نفدو يعتبر الرؾت اآلخر بعزيؼكمقمق في حيؽ اف 

العامل ، لذلػ ابتكرت الحجرات السزادة لمرؾت كلكؽ مؽ  أنتاجالرشاعية اف الزؾضاء عامل يعؾؽ 
ال  األفرادالسسكؽ ايزا اف يتكيف الفرد مع الزؾضاء بسركر الؾقل ، كذلػ مؽ السبلحع اف ىشاؾ بعض 

م  نؾع ىذه الزؾضاء كعم  الشفدي لمزؾضاء يتؾقف ع األثريتأثركف بالزؾضاء . كلقد كجد اف 
االتجاه الشفدي نحؾىا فالزؾضاء السترمة السدتسرة التي تحدث عم  كتيرة كاحدة كعم  ندق كاحد ربسا ال 

تعثر عميو كعم  كل حاؿ  غير االعتياديةتعثر عم  نفدية العامل ، في حيؽ اف الزؾضاء الستقظعة اك 
ء في خمفية العسل كزركرة يتظمبيا العسل ، كذلػ فاف كثير مؽ العساؿ يقبمؾف درجة معيشة مؽ الزؾضا

اف اثر الزؾضاء يتؾقف عم  معشاىا بالشدبة لمفرد اكثر مؽ تؾقفو  أثبتلالتي  األبحاثىشاؾ الكثير مؽ 
عم  كثافتيا اك طبيعتيا . كذلػ يتؾقف اثر الزؾضاء عم  نؾع العسل الذؼ يعديو الفرد فقد كجد مجمس 

الحركية البديظة ،  األعساؿيظانيا اف الزؾضاء ال تعثر كثيرا عم  بحؾث الرحة الرشاعية في بر 
في االعساؿ الرعبة السعقدة الف األعساؿ السعقدة تحتاج ال  درجة  اإلنتاجيةكلكشيا تقمل مؽ الكفاءة 

في لؾس انجمؾس  األطفاؿعم  الخاصة بأثار الزؾضاء .لقد اثبتل احد الدراسات .(ٕٔٔ)عالية مؽ التركيز
الذيؽ يعيذؾف في مدارات الظيراف حؾؿ مظار لؾس انجمؾس  األساسيةعم  تبلميذ السدارس يل كالتي أجر 
في مشازليؼ ليبل كنيارا . كجدت ىذه ؾا لزؾضاء الظيراف السرتفعة جدا قد تعرض األطفاؿمؽ اف الدكلية 

، ككانؾا اقل يعانؾف مؽ ضغط دـ مرتفع كدرجات مشخفزة في مادة الرياضيات  األطفاؿالدراسة اف ىعالء 
السساثميؽ ليؼ في الخمفية العرقية كاالقترادية كاالجتساعية  األطفاؿقدرة كمثابرة في حل السذكبلت عؽ 
دراسات اخرػ اف االطفاؿ الذيؽ يعيذؾف في مداكؽ اك  كأكضحلكالذيؽ ال يعيذؾف قريبا مؽ السظار . 
ا كثافة مركرية مرتفعة يغيركف اثار السزعجة اك في شؾارع بي الديرممتحقيؽ بسدارس قريبة مؽ خظؾط 

                                                 
 .  ٕٙٔكاعؼ عبد الؾىاب حدؽ ، مردر سابق ، ص .  (ٕٓٔ)
 .   ٔ٘ - ٓ٘ص ، ( ٕٗٓٓ)عساف ، دار اسامو لمشذر كالتؾزيع ، ، ٔد. عبد الرحسؽ العيدؾؼ، عمؼ الشفس السيشي كالرشاعي ، ط .  (ٕٔٔ)



 

 

 

 

.  األكاديسيمذابية . كفي كل الحاالت ىشاؾ عبلقة سمبية بيؽ الزؾضاء في السدرسة كالتحريل 
فاألطفاؿ في الفرؾؿ الؾاقعة بجانب الزؾضاء في السباني السدرسية يعدكف بذكل اضعف كثيرا مؽ 

مؽ فرؾؿ تتدؼ  األطفاؿدراسات اف نقل االطفاؿ في الجانب اليادغ مؽ نفس السباني كقد بيشل ال
بالزؾضاء ال  اخرػ ىادئة ادػ ال  تحدؽ تدريجي في االداء . كتعثر الزؾضاء ايزا بالدمؾؾ 

الستدسة بالزؾضاء  األماكؽانخفاض التفاعبلت بيؽ الجيراف في  (كليشتل )اليارداالجتساعي فقد اكتذف 
داعدة الغرباء في البيئة الستدسة بالزؾضاء مقارنة ال يسيمؾف ال  م األفراداف  أخرػ دراسات  كأشارت

بالسؾاقف اليادئة كسا ربظل عدة تجارب الزؾضاء بسدتؾيات مرتفعة مؽ العدكاف في السؾاقف 
.اما عؽ التؾزيع الجغرافي لسدتؾيات الزؾضاء تبعا لمخرائص السكانية حيث تزداد حدة (ٕٕٔ)السعسمية

عشيا في الشظاقات الريفية اليادئة كالؾاسعة االمتداد  الزؾضاء كتتعدد مرادرىا في مراكز الحزر
الشذاط البذرؼ حيث يدؾد فييا الشذاط الزراعي فقط .كفي نظاؽ السدف  كاألحاديةكمحدكدة الدكاف عادة ، 
الدكشية الفقيرة السزدحسة جدا بالدكاف ، في حيؽ يقل باالقتراب مؽ  األحياءتزداد حدة الزجيج في 

السداكؽ محدكدة االمتداد  أنساطخاصة باألغشياء حيث تشخفض كثافة الدكاف كتدؾد الدكشية ال األحياء
الراسي كخاصة الفبلة السحاطة بالسداحات الخزراء كتزداد حدة الزؾضاء بالقرب مؽ السشاطق السركزية 

الرتفاع  نتيجةمتداد الراسي لمسباني السختمفة البذرية كيزداد اال األنذظةالقريبة مؽ السديشة حيث تتعدد 
كالديارات عم  الظرؽ  األرصفةكتتزايد اعداد كل مؽ السذاة كالباعة الستجؾليؽ عم   األراضي أسعار

 .(ٖٕٔ)كالسشاسبات السختمفة األعيادالتي تدبق  األياـالخاصة خبلؿ ساعات الشيار كفي 
  تمؾث الزؾضاء:مرادر 
 شقل التي تسبل الذؾارع كالظرقات مؽ العربات كمؽ سائر كسائل اليعتبر الزجيج الستأتي  : الزجيج

التجسعات الدكانية الكبرػ تعج بالذاحشات كالحافبلت بسختمف  أصبحلاحد مرادر الزؾضاء كقد 
اآلالت الكيربائية كالسيكانيكية السدتعسمة في معامل  كأصؾاتالتي تديؼ بالتمؾث الدسعي ك  أصشافيا

التجسعات الدكشية ككذلػ الزجيج الرادر  الحزرية داخل األكساطالترشيع كتشتذر ىذه السعامل في 
يتافات بأصؾات عالية كترفير اك ترفيق حاد يظمقو عدد غفير مؽ الشاس في احتفاؿ العؽ الرراخ ك 

الشارية التي يكثر  األلعاب أصؾات فزبل عؽاك مغمقة ،  مفتؾحةرياضي اك فشي يقاـ في فزاءات 
بأنؾاعيا  السؾسيق البث ك  آالتالسارة .  إزعاجتتدبب في كالذباب في مؾاسؼ كاعياد  األطفاؿانتذارىا بيؽ 

كىي عديدة كتعد ثسرة التظؾر التكشؾلؾجي الذؼ طاؿ الؾسائل الدسعية كالبررية ، ككثيرا ما يدئ 
مدتعسمؾىا ضبط قؾة الرؾت ك حدتو ككسا يحدث في السداكؽ الجساعية كالديارات التي يقؾدىا الذباب 

 .(ٕٗٔ)كاألعياده اآلالت كىي مغاىر تكثر خبلؿ فرل الريف كالتي تكؾف مجيزة بسثل ىذ

                                                 
د. فراندػػيس .ت. مػػاؾ انػػدرك ، عمػػؼ الػػشفس البيئػػي ، ترجسػػة د. عبػػد المظيػػف خميفػػة . د. جسعػػة يؾسػػف )الكؾيػػل ، مظبؾعػػات .  (ٕٕٔ)

 . ٖٕٔص ،(  ٕٕٓٓجامعة الكؾيل ، 
 .ٕٕٗص ،( ٕٙٓٓؾزيع ، دار السعرفة الجامعية لمشذر كالت ،)االسكشدرية ، د. دمحم خسيس الزككة . الجغرافية الحزارية .  (ٖٕٔ)
 .   ٕٚص ،  ٕٚٓٓ لدشة ، ٕفتحي زغشده ، التمؾث الدسعي في تؾنس كامكانيات التحقق مؽ اثاره ، مجمة الحياة الثقافية ، العدد .  (ٕٗٔ)



 

 

 

 

 البشاء  أعساؿفي  السدتعسمة األخرػ كبعض اآلالت مثل آالت الحفر  :اآلالت الرادرة مؽ  األصؾات
الزؾضاء الرادرة مؽ مختمف السحاؿ الرشاعية الرغيرة مثل كرش الشجارة كالسدابػ ك كالتذييد . 
العالية الرادرة عؽ  األصؾاتخل مع كل ىذه الزؾضاء خميط مؽ الديارات كغيرىا . كيتدا كإصبلح
ال   إضافةالتدجيل السشتذرة في السحبلت التجارية كفي السشازؿ كالسقاىي  كأجيزةالسذياع كالتمفزيؾف  أجيزة

سؾء استخداـ مكبرات الرؾت ال  جانب بعض الباعة الستجؾليؽ مؽ الشيار كفي كقل متأخر مؽ الميل 
اغمبيؼ ال يدركؾف  أف إالكثير مؽ الشاس  أعراب إثارةؽ اف ىذه الزؾضاء تتدبب في كعم  الرغؼ م

كىؼ قد يخافؾف عم  صحتيؼ مؽ تمؾث اليؾاء  األصؾات هالشاتجة مؽ استسرار تعرضيؼ ليذ األضرارتساما 
 .(ٕ٘ٔ)يدركؾف خظؾرة تعرضيؼ لمزجيج كالزؾضاء التي تحيط بيؼ كالساء كلكشيؼ ال

 
 
 
  ياإلشعاعالتمهث  .ب 

خظؾرة ألنيا تفتػ  األشدالذرية كالشؾكية ، كىي السمؾثات  اإلشعاعاتىؾ عبارة عؽ التمؾث الشاجؼ عؽ 
صاركخ  أطبلؽاف  ٕٜٜٔبو عاـ  أدل بالجساد كالحياة عم  حد سؾاء كقد قاؿ احد العمساء في ترريح 

بير عم  الحياة ، .كلئلشعاع عسؾما خظر ك(ٕٙٔ)كاحد في الفزاء الكؾني يدمر مميؾف طؽ مؽ االكزكف 
اف عدد كبير مؽ الشاس  كذا خظر لدرجة السؾت عشد تفجير القشبمة الذرية ،  اإلشعاعحيث يكؾف 

يتخؾفؾف مؽ السحظات الشؾكية التي قد تدبب الدرجة نفديا مؽ الخظؾرة . مؽ ىذا السشظمق نتج التخؾؼ 
 اإلشعاعتي قد تبعث كسيات مؽ الالسحظات الشؾكية  التي تظرحياير حؾؿ فزبلت السؾاد السذعة الكب

مؾضؾع معقد لمغاية فيؾ عبارة عؽ مؾجات كيركمغشاطيدية  اإلشعاعالسسيل آلالؼ الدشيؽ الستتالية كيعد 
الخبليا الحية . كقد تبعث السؾاد  إتبلؼمؽ الذرات التي تتحرؾ بدرعة فائقة جدا كليا القدرة عم   أجزاءاك 

السحيظة بالجدؼ ، اك قد  األندجةكاما التي تعثر في  أشعةظبيعية في البيئة ال رميياالسذعة التي يتؼ 
 اآلخر بعزياتبعث اشعة بػيتا التي يسكؽ اف تدخل ال  عسق عدد قميل مؽ طبقات الخبليا الحية اما 

العزؾية لذا تعد  األندجةمؽ طاقتيا خبلؿ مدة قريرة داخل  األكبرفيبعث جزيئات الفا التي تظرح الجزء 
تغيرات كيسيائية  إل  إحداث اإلشعاع. ككذلػ يعدؼ (ٕٚٔ)بيؾلؾجياً  اإلشعاع أشكاؿمؽ اخظر  اجزيئات الف

يعدؼ ال  تمف  مااالنقداـ الخمؾؼ .  عؽ السدئؾلةالشؾكية  األحساضفي الخبليا الحية حيث تعثر عم  
مباشر عم   تأثير خبيثة . كلئلشعاع أمراضجزئي اك كمي في الخمية كمؾتيا .كقد يدبب تحؾالت الخمية 

 اإلشعاعات. كتسثل (ٕٛٔ)يعرؼ بالتأثير الؾراثيكالذؼ  األجياؿالستعرضيؽ اك غير مباشر عم   األفراد
                                                 

 .  ٕٜٕ – ٜٕٔص ،( ٕٙٓٓ)القاىرة ، الدار السررية المبشانية لمشذر ، ،  ٔ، االنداف كتمؾث البيئة ، طدمحم الديد ارناؤكط .  (ٕ٘ٔ)
 . ٕٔٔص ،( ٕٕٔٓ، دار الكتب كالؾثائق الؾطشية ، ) بغداد  ، فتحي دردار كاخركف ، البيئة كالتمؾث.  (ٕٙٔ)
 .  ٜٓ – ٜٛ ،(  ٕٗٓٓ) عساف ، االىمية لمشذر كالتؾزيع ، ،ٔد. كامل ميدؼ التسيسي ، مبادغ التمؾث البيئي ، ط.  (ٕٚٔ)
 .  ٖٙٗص ،( ٜٜٜٔ) الدعؾدية ، مكتبة الدؾادؼ لمشذر كالتؾزيع ، ،ٔلرحية ، طاسس الثقافة ا ، د. مشاؿ جبلؿ عبد الؾىاب.  (ٕٛٔ)



 

 

 

 

بالشدبة  أسبابيامسكؽ اف تكؾف مدمرة كسا اف  أثارىالذلػ اف  الرئيسكالدبب  أثارةالسذكبلت البيئية  أكثر
 كاالستعساؿلحديث في استغبلؿ الظاقة دؼ مبيسة . كقد فاقؼ مؽ حجؼ السذكمة االىتساـ االمذخص الع

. كمؽ اخظر ممؾثات الجؾ في العرر الحديث ىؾ التمؾث (ٜٕٔ)الستزايد لمظاقة الشؾكية في بعض الدكؿ
الذرية الحزارية التي  األفرافبالسؾاد السذعة السختمفة التي تدتعسل في القشابل الذرية كالييدركجيشية كفي 

مؽ اخظر  اإلشعاعيت الؾراثية لؤلجياؿ القادمة . كيعتبر التمؾث تعدؼ ال  الدرطاف كتعثر عم  الرفا
 األمراضالتمؾث الذؼ يريب البيئة فشتائجو تعد مؽ الكؾارث البيئية السركعة السدببة لسختمف  أنؾاع
جدسية كنفدية مدمرة اذ انو يعثر في عسل الغدد الرؼ كخاصة الدرقية مسا  أثار.كلئلشعاع (ٕٕٓ)القاتمة

ضعف االنتباه كعدـ التركيز ، ككثرة الشؾـ كتختمف ىذه ك عربية كنفدية خظيرة كالؾىؽ ، أثاريكؾف لو 
كمقدار الظاقة كسرعة دخؾلو الجدؼ الحي كنؾع العزؾ السعرض  اإلشعاعحدب نؾع  اآلثار

الرادرة مؽ الفزاء الخارجي  اإلشعاعاتيحدث بسرادر طبيعية في  اإلشعاعي. كالشذاط (ٕٕٔ)لئلشعاع
، اك مؽ مرادر صشاعية كسحظات تؾليد الظاقة الشؾكية  األرضيةسذعة الستراعدة مؽ القذرة كالغازات ال

عدكرية كالشغائر السذعة السدتخدمة في الرشاعة كالزراعة  ألغراضكالسفاعبلت الشؾكية السخررة 
 .(ٕٕٕ)كالظب كغيرىا

  اإلشعاعيمرادر التمهث 
 الكؾنية كالتي ترل مؽ  اإلشعاعاتال   ةحيامرادر طبيعية : تتعرض الكائشات الحية مشذ بداية ال

الفزاء الخارجي عم  شكل بركتؾنات كنيتركنات كأشعة الفا كالكتركنات ، كتشتج عؽ اصظداـ جزيئات 
القذرة  كإشعاعاتدقيقة ذات طاقة مرتفعة مع مكؾنات الغبلؼ الجؾؼ اك االنفجارات الذسدية ، 

ختمفة ، كعشد استعساؿ ىذه السؾاد في عسمية التي تحتؾؼ عم  مؾاد مذعة كتراكيز م األرضية
 .(ٖٕٕ)كالتي تربح مردر لئلشعاع اإلنذاءاتالبشاء)مشازؿ كسدكد( يتؼ نقميا ال  ىذه 

  مرادر صشاعية :التفجيرات الذرية مثمسا يحدث في الحركب اك التجارب ، اك مثل ما يحدث خظا كسا
في مجاؿ  اإلشعاعاستخداـ ،ك كالرشاعية  يةالظب األغراضفي  اإلشعاع استعساؿفي حادثة تذير نؾبل .

السفاعبلت الذرية تعدؼ ال  تمؾث البيئة ، ك  األطفاؿالتعميؼ كالسشزؿ مثل جياز التمفاز كالفيديؾ كالعاب 
 .(ٕٕٗ)نتيجة تدرب العشاصر السذعة اك مخمفات التجارب السختمفة

 جعمل مؽ  اذعالؼ االتراالت ، الياتف السحسؾؿ: ثؾرة في  كأجيزةكالبث السرئي  البث الرؾتي أجيزة
قرية صغيرة ، كلكؽ عم  الرغؼ مؽ االيجابيات التي حققتيا ثؾرة  األطراؼالعالؼ السستد الذاسع الستعدد 

                                                 
 . ٗٗص ،(  ٕٕٓٓ) لبشاف ، دار العمـؾ العربية لمظباعة كالشذر ،  ،ٔط ، عمي العظار ، االنداف كالبيئة مذكبلت كحمؾؿ.  (ٜٕٔ)
 .  ٕٔٔ – ٔٔٔص ،(  ٕٓٔٓالتؾزيع ، )عساف ، دار اليازكرؼ لمشذر ك ، د. عايد راضي خشفر ، التمؾث البيئي .  (ٕٕٓ)
 . ٘٘، ص  ٜٜٜٔ، سشة  ٕٛٗد. دمحم قاسؼ عبد هللا ، تمؾث العقل كتمؾث البيئة ، مجمة السعرفة ، العدد .  (ٕٕٔ)
 . ٛٚص ،( ٜٕٓٓ)القاىرة ، دار الفجر لمشذر كالتؾزيع ، ،  ٔد. اسامو حديؽ شعباف ، االخظار كالكؾارث البيئية ، ط.  (ٕٕٕ)
 .  ٗٙٗالغرايبة . يحي  الفرحاف ، مردر سابق ، ص  سامح.  (ٖٕٕ)
 .   ٓٔٔص ،(  ٕٓٓٓ)القاىرة ، دار الرشاد العربية لمظباعة كالشذر ،  ،ٔد. عبد الباسط الجسل ، اليشدسة الؾراثية كابحاث البيئة ، ط.  (ٕٕٗ)



 

 

 

 

 األجيزةتمػ  استعساؿكجؾد مخاطر عديدة ناجسة عؽ  أكضحلالحديثة قد  األبحاث أف إالاالتراالت 
عم  عزمو القمب كالكفاءة  األشعة،كتعثر ىذه  يزةاألجنتيجة انبعاث مؾجات كيركمغشاطيدية مؽ تمػ 

 .(ٕٕ٘)األخرػ  األمراضالؾعيفية كالذبكية في العيؽ كغيرىا مؽ 
 التمهث االتجتساعي .ج 

البيئة  تدتظعيعرؼ التمؾث االجتساعي بأنو اؼ تغير كسي اك كيفي في مكؾنات البيئة االجتساعية ، لؼ 
سمبية ضارة بيا تدتدعي مؾاجيتيا  أثارتزانيا كحدكث استيعابو كتحسمو كيعدؼ ال  حدكث خمميا كعدـ ا
. اف لمبيئة جؾانب عديدة مشيا االقترادية كالفشية (ٕٕٙ)مؽ قبل جسيع الشغؼ االجتساعية في السجتسع

كاألخبلقية يدع  العمساء ال  معرفتيا فيشاؾ ارتباط بيؽ البيئة كالسجتسع ، فاإلنداف كالظبيعة يذكبلف 
 األرضخاص يرتبط بو كيذسل رقعو محدكدة مؽ  إقميؼفرل بيشيسا ، فمكل مجتسع كحدة كاحدة ال يسكؽ ال

كتحيط بو عركؼ بيئية كجغرافية تعثر بظريق مباشر كغير مباشر في الحياة االجتساعية كالثقافية كتظبعيا 
بدط التدىؾر كىبؾط الذكؽ العاـ كتغير القيؼ في السجتسع حقيقة كاقعية ، كا أصبح. لقد (ٕٕٚ)بظابع مسيز

تجديد ليا ىؾ عيؾر نؾعية جديدة مؽ الجرائؼ لؼ يعرفيا السجتسع العربي مؽ قبل كما نراه في سمؾكيات 
عم   األكل الشاس اكبر دليل عم  ذلػ كاف ما نذاىده اليؾـ ليس تظؾر طبيعي ، كالسدعكلية تقع بالدرجة 

الستعمسيؽ اف يتحكسؾا بيا  أنراؼالتي استبدلل لغة الحؾار بالمغة الدؾقية كسسحل لبعض  األعبلـ أجيزة
ىؾ تمػ  األعبلـكرؤيتيؼ لمحياة كلؼ يعد  كأخبلقيؼ أذكاقيؼفاإلعبلـ ىؾ الذؼ يذكل عقؾؿ البذر كيؾجو ،

 ألتيالتي يتحرؾ فييا العقل البذرؼ ، كلكؽ ثؾرة السعمؾمات  اإلندانيةالسداحة السحددة مؽ السعارؼ 
يتعرض السجتسع  اذخمبل رىيبا في الؾاقع الفكرؼ كالثقافي  ثلأحد األخيراجتاحل العالؼ في ربع القرف 

رىيب يجتاح عقمو ككجدانو كيتدمل ال  خرؾصياتو ، خاصة بعد الثؾرة السعمؾماتية  إعبلميلغزك 
كالدمؾكيات بيؽ  األخبارلشقل  أساسيةكالقشؾات التمفزيؾنية الستعددة كشيؾع ) الداتبليل ( كؾسيمة 

السجتسع عم  تقبل الدمؾكيات الغريبة عشيا كاالتجاه نحؾ  أفرادا ساعد بعض السجتسعات السختمفة مس
. لقد بدأت البيئة االجتساعية تتخمميا كثير مؽ مغاىر التمؾث االجتساعي كالثقافي كىذه (ٕٕٛ)تظبيقيا

كثير مؽ الدمبيات مثل  أحدثلنذاىدىا في السدارس كالجامعات كالذارع كىذه السغاىر  أصبحشاالسغاىر 
 األىسيةكىشاؾ العديد مؽ مغاىر التمؾث االجتساعي كالتي نجد مؽ  لؤلفراداىر االضظراب الشفدي مغ
الزؾء عمييا برؾرة كاقعية كميدانية لمتعرؼ عم  مؾاطؽ الزعف لكي يتدش  لشا كضع استراتيجيات  إلقاء

االجتساعي كالثقافي  مغاىر التمؾث أىؼالسؾاجية كالؾقاية مؽ التمؾث االجتساعي كالثقافي كالشفدي كمؽ 
 األسرة.داخل 

                                                 
 .  ٔٔٔ، ص  السردر نفدو.  (ٕٕ٘)
 .  ٘ٓٔص ،(  ٕ٘ٓٓ) القاىرة ، دار الفكر لمشذر ،  ، حساية البيئة مؽ التمؾثمشياج الخدمة االجتساعية ل ،نغيسة احسد سرحاف .  (ٕٕٙ)
 .  ٜٚ، ص  سابقمردر البيئة كالسجتسع ،    حديؽ عبد الحسيد رشؾاف ، .  (ٕٕٚ)
 .  ٜٜ – ٜٛ، ص سابقد. حافع فرج احسد ، مردر .  (ٕٕٛ)



 

 

 

 

  كحاالت االنفراؿ ك الظبلؽ كىذا التفكػ قد بمغ  األسرية) عدـ تجانس العبلقات  األسرؼ التفكػ
 . الحزرية عؽ مثيميا في السجتسع القركؼ كالبدكؼ( األنساطذركتو في 

  ساعية مؽ الجشديؽ خرؾصا الذباب نتيجة الغركؼ االجت األسرةتفذي البظالة بيؽ عشاصر
 كاإلحباط األسرةسمبا عم   أثرتالتي جتسع ككل نتيجة الحركب الستكررة كاالقترادية التي مر بيا الس

 فساتل داخمو قيؼ العظاء كالؾفاء كاالنتساء. أىسيةكالفذل كعدـ كجؾد دكر يعديو لو 
  لياربيؽ مؽ كا اإلجراـ معتاديقظؽ بيا ليس  أصبحكزيادة السشاطق العذؾائية التي اإلسكاف: مذكمة

الذيؽ سقظل مداكشيؼ  أكلئػمحدكدة الدخل ،  األسرمؽ  كثير انساكمحترفي الرذيمة فقط  أحكاـ
تذكل  أصبحل كإنساتمػ السشاطق ال تذكل مشظقة ىامذية في الثقافة  أصبحللتيالكيا كبشاء عميو 

 الدكؽ يقظشو الستعمسؾف كالسجرمؾف كالحرفيؾف بشفس الؾقل . أنساطنسط مؽ 
  كالسدرسة كعم  صعيد السجتسع  األسرةالزبط االجتساعي الؾاعي داخل  كأسسعؾامل : تجانسلاعدـ

 بيؽ مختمف الفئات العسرية مؽ الجشديؽ كبرفة خاصة الذباب . اإلدمافككل كانتذار عاىرة 
 زيادة االنحرافات الدمؾكية كانعكاسيا عم   إل يعدؼ  ما: بدكف رقيب األسرالحرية في بعض  أعظاء

. كنغرا ألىسية فيؼ البيئة كمدػ تأثيرىا (ٜٕٕ)كمؽ ثؼ عم  السجتسع ككل األسرةة العبلقات داخل طبيع
السختمفة التي يتعامل  كاألنغسةفاف ىشاؾ اىسية لتفيؼ طبيعة التفاعل بيؽ الفرد  اإلندانيفي الدمؾؾ 

 إندانيةذكمو م أساسيا. كمؽ السعكد اف البيئة في (ٖٕٓ)معيا خبلؿ البيئة االجتساعية السحيظة بو
يجب اف . ك مذكمة عبلج البيئة  تبدأكمؾقفو مؽ الظبيعة ، كمؽ ىشا  اإلندافترتبط بدمؾؾ  كأخبلقية

كالبيئة كما يدببو ذلػ مؽ سمؾؾ يشعكس سمبا اك  اإلندافطبيعة العبلقة بيؽ  كإدراؾمؽ معرفة  تبدأ
ناتيا ، كلؽ يتحقق ذلػ اال مؽ عم  البيئة السحيظة باإلنداف في كل مغاىرىا كعشاصرىا كمكؾ  إيجابا

بيا  اإلندافكالتي مؽ شانيا زيادة الؾعي بظبيعة قزايا البيئة كعبلقة  األسرةخبلؿ التشذئة البيئية في 
. فالبيئة السشاسبة (ٖٕٔ)عم  السذاركة االيجابية الفعالة لسؾاجية قزايا البيئة كمذكبلتيا  األفرادكتذجيع 

راحة كالرزؽ كالدعادة ، كلذلػ فاف تشديق البيئة كتجسيميا يعد عسبل كال األمافىي التي تؾفر لئلنداف 
 .(ٕٖٕ)كاليـؾ األمسمؽ  إشراقا أكثريجب العشاية بو كمتابعتو  باستسرار حت  يكؾف الغد دائسا  إندانيا

 

 انشاثغانفصم 
 انتهٕث انجٛئٙ

                                                 
 )االسػكشدرية ، البيظػاش سػشتر لمشذػر كالتؾزيػع ( ، ٕقايػة مشػو ،طد. دمحم يدرؼ ابراىيؼ دعيػبس . التمػؾث االجتسػاعي كالثقػافي كالؾ .  (ٜٕٕ)
 . ٘ – ٖص ،
، السعسدػة الجامعيػة لمشذػر  ت)بيػرك ،ٔحديؽ حدؽ سميساف ، الدمؾؾ االنداني كالبيئػة االجتساعيػة بػيؽ الشغريػة كالتظبيػق ، ط .  (ٖٕٓ)

 .  ٕٕص ،(  ٕ٘ٓٓكالتؾزيع ، 
 . ٖٕٔ،ص(  ٜٜٛٔئة ،) االسكشدرية ، السكتب الجامعي الحديث ، احسد يحي  عبد الحسيد ، االسرة كالبي.  (ٖٕٔ)
 . ٚص ،(  ٕٜٜٔ) االسكشدرية ، مظبعة السعارؼ ، ،  ٕكتجسيل السدف كالقرػ ، ط  مرظف  بدر ، تشديق.  (ٕٖٕ)



 

 

 

 

 األعجبة ٔانًشكالد االرتًبػٛخ
 انًجحج األٔل : أعجبة انتهٕث انجٛئٙ

 تًٓٛذ 
 انضٚبدح انغكبَٛخ  .1

 اأِلحٛبء انؼشٕائٛخ ٔانًُبطق انًتخهفخ .2

 انُفبٚبد انًُضنٛخ ٔانصهجخ  .3

 اَخفبض انًغتٕٖ انتؼهًٛٙ )األيٛخ( .4

 انحشٔة .5

 انًجحج انخبَٙ : انًشكالد االرتًبػٛخ نهتهٕث انجٛئٙ

 تًٓٛذ 
 اأِليشاض .1

 انجطبنخ .2

 انفقش  .3

 انتفكك األعش٘ .4

 انزشًٚخ  .5

 ٛخعٛبدح انؼبداد ٔانتقبنٛذ انغهج .6

 انخهم فٙ انجُبء االرتًبػٙ ٔانؼالقبد االرتًبػٛخ  .7

 االغتشاة  .8

 انؼضنخ االرتًبػٛخ  .9

 اناليجبالح  .11

 االكتئبة  .11

 ادلبحج األول                                                 
 أسببة انتهىث انبيئي

 متهيد 
بيئة بؾجؾده ، مؽ بيئة طبيعية ال  مشذ القدـ بالبيئة التي يعيش فييا كتحؾلل ىذه ال اإلندافارتبط كجؾد 

كسبب ليذا الؾجؾد  اإلنداف.كالبيئة الظبيعية كاف كانل سابقة لؾجؾد  أندانيمجتسع  أكبيئة اجتساعية ، 
 إالكاستسراريتو فأنيا لؼ تكتدب صفتيا االجتساعية  هفي الؾقل نفدو بسا تقدمو بحكؼ طبيعتيا ما يكفل بقاء

البيئة  يدتعسل انولتمؾث البيئة . اذ  يكالرئيد األكؿالسدبب  اإلنداف يعدذاتو . اذ  اإلندافبدبب كجؾد 



 

 

 

 

كيتفاعبلف  األخركالبيئة تثير جدال كثيرا اذ كبلىسا يعثر في  اإلندافكيدتيمػ مؾاردىا كيفسا يذاء كعبلقة 
 : أدناهلمتمؾث البيئي ككسا مبيؽ اجتساعية عدة  أسبابفي سياؽ محدد كلذلػ عيرت 

 كانية الديادة الد .ٔ
 العذهائية والسشاطق الستخمفة اإلحياء .ٕ
 الشفايات السشدلية والرمبة  .ٖ
 انخفاض السدتهى التعميسي ) االمية (  .ٗ
 الحخوب .٘

 الديادة الدكانية  .ٔ

اف الزيادة السدتسرة في عدد الدكاف ىي إحدػ السذكبلت الزخسة التي تعرؽ شعؾب الدكؿ الشامية كىذه 
ػ قد تحدث لئلنداف . فالتزايد االخذ في التراعد لمدكاف يمتيؼ السذكمة ىي الدبب في اية مذاكل اخر 

اية تظؾرات تحدث مؽ حؾلشا في البيئة في مختمف السجاالت سؾاء صشاعي ، غذائي ، تجارؼ ، تعميسي 
ضعف معدالت االنتاج كعدـ تشاسبيا مع معدالت االستيبلؾ  فزبل عؽ، اجتساعي ... الخ . ىذا 

حديات البيئية التي يؾاجييا العراؽ ىؾ الشسؾ الدكاني السرتفع كغياب سمظة . اف مؽ اىؼ الت(ٖٖٕ)الزخسة
رشيدة تدير امؾر الدكلة كالسجتسع . اذ اف طبيعة السذاكل البيئية في العراؽ تختمف عؽ مذاكل البيئة في 

رػ مشاطق العالؼ الستقدمة صشاعيا كذات كثافة سكانية مثل اليشد كالريؽ . كالعراؽ يذترؾ مع دكؿ اخ
في السشظقة كخاصة الدكؿ العربية في طبيعة مذاكمو البيئية بدبب تذابو الشديج الحزارؼ كاالقترادؼ 

. كىشاؾ ادلة كثيرة تذير ال  تبلـز الشسؾ الدكاني كتفاقؼ مذاكل التمؾث البيئي (ٖٕٗ)كالزراعي كاالقترادؼ
أمكانية ألحداث خمل في الشغاـ  . ففي حالة تزايد الدكاف كتركيزاتيؼ في مراكز حزرية آنذاؾ كاف ىشاؾ

. فقد (ٖٕ٘)البيئي حيث اف أىؼ أعراض اك معشرات ذلػ الخمل ىؾ التمؾث كاالزدحاـ كالتغيرات السشاخية
أدت الزيادة الدكانية غير السدبؾقة ال  زيادة الظمب عم  السؾارد الظبيعية الستجددة كعدـ التبلـؤ بيؽ 

الظبيعية ألنيا ميسا تشؾعل كتعددت ال يسكشيا اف تفي برغبات اإلعداد الستزايدة لمدكاف كبيؽ السؾارد 
اإلنداف كتذبع كل مظالبو في الحياة ، كمؽ ثؼ فكمسا كثر الشاس كتزايدت إعدادىؼ كمسا كاف عمييؼ اف 

. ككذلػ يعسل الشسؾ الدكاني عم  (ٖٕٙ)يفكركا في كيفية استغبلؿ السؾارد الظبيعية استغبلال اقتراديا سميسا
اكل االزدحاـ كالعشف مع ازدياد الزغط عم  السؾارد حيث جرت محاكالت لربط معدالت عم  زيادة مذ

الجريسة بالكثافة الدكانية ، حيث كجد العمساء اف العشف يزداد مع زيادة االزدحاـ كيغير جميا في 
الدكؿ السشاطق الحزرية أعم  مؽ السشاطق الريفية . إضافة ال  ذلػ اف الزيادة الدكانية في العديد مؽ 

الشامية تعجج الرراعات بدبب ندرة السؾارد . كمع زيادة اإلعداد البذرية كمخرجات الرشاعة في القرف 
                                                 

 .  ٘ٔٔص ، ( ٕٙٓٓ)عساف ، مكتبة السجتسع العربي ، ،  ٔ.شادؼ نديؼ جبير ، السذكبلت الدكانية ، ط(ٖٖٕ)
 .   ٘ٔص ، ( ٕٗٓٓ)بيركت معسدة السعارؼ لمسظبؾعات ، ،  ٔف الفزل ، اإلنداف كالبيئة بيؽ الحزارة الغربية كاإلسبلـ ،ط.يؾس(ٖٕٗ)
 . ٜٚص ، ( ٜٜٛٔ)عساف ، دار الرفاء لمشذر كالتؾزيع ، ، ٔمدخل ال  الجغرافية البذرية ، ط ،.د. نديؼ برىؼ . كآخركف (ٖٕ٘)
 . ٕٖٗحفغي ، مردر سابق ، ص .د. مريؼ احسد مرظف  ، د. احداف (ٖٕٙ)



 

 

 

 

اف استسرار الشسؾ الدكاني كزيادة الظمب عم  اذ الساضي أدػ إل  تمؾث البيئة كأصبحل مذكمة عالسية . 
التمؾث  كيعد. (ٖٕٚ)التمؾثسيجعل مؽ الرعب تخفيض حدة  كالخدمات االخرػ  كالدمعالسأكل كالسأكػ 

سسة مؽ سسات العرر الحديث نغرا لمتظؾر اليائل في الرشاعة كالتقدـ التكشؾلؾجي ككذلػ الزيادة اليائمة 
في عدد الدكاف ، كىذه الزيادة يتبعيا ازدياد التجسعات العسرانية مسا ساعدت عم  عيؾر عشرر جديد 

راض الحديثة التابعة ليذا التظؾر مثل الدرطاف في التخظيط ىؾ تمؾث البيئة . كانتذار كعيؾر األم
تركز الدكاف في مداحات ضيقة . حيث ي(ٖٕٛ)كاألمراض العربية الشفدية كغيرىا مؽ األمراض العررية

محدده بالسقارنة مع السداحة العامة مسا يعدؼ ذلػ إل  تزخؼ السدف كاكتغاظ السشاطق الدكشية ،  تبدك
ت كالسخمفات في البيئة الحزرية كذلػ بسقابل عجز الؾسائل كاإلمكانيات كيشتج عؽ ذلػ زيادة تراكؼ الشفايا

 اذ. كمؽ االثار السترتبة عم  التزخؼ الدكاني كثرة السذاكل االجتساعية ، كتمؾث البيئة (ٜٖٕ)الستاحة
العادؿ  غيرترتفع ندبة الجرائؼ كجشؾح االحداث كمذاكل الدكؽ كالسركر كالتفكػ االسرؼ كيغير التؾزيع 

تربح الحياة البذرية غير إندانية اذ  ك دد ىائل مؽ الشاس مؽ نعؼ الحياة ،ياة السريحة كحرماف علمح
يعامل الشاس كأعداد فقط تغير بيشيؼ العزلة االجتساعية فيذعركف بعدـ أىسيتيؼ اإلندانية ككرامتيؼ 

ية ككل ىذا يخمف فيربحؾف سمبييؽ في عبلقاتيؼ كالتي تتسيز بخمؾىا مؽ السذاعر كاألحاسيس اإلندان
. كسا اف الزيادة السدتسرة في اعداد الدكاف ، سؾاء في السشاطق (ٕٓٗ)التعاسة كعدـ الزساف كاالستقرار

الريفية اك الحزرية تسيل ال  زيادة مذكبلت الحياة ، كذلػ الف زيادة الدكاف في مكاف معيؽ ، يعثر 
تتأثر العسميات  كات االجتساعية ، ، حيث تتعادؿ الشغؼ كالسعسدعدة عم  السجتسع كمو مؽ جؾانب 

. اف التزايد الدكاني في (ٕٔٗ)االجتساعية صعؾدا كىبؾطا حيث تعدؼ الزيادة الدكانية ال  تغيرات اجتساعية
 ٜٓ٘ٔالعالؼ لو األثر األكبر في عيؾر مذكبلت البيئة فبعد أف كاف عدد سكاف العالؼ في عاـ 

فزبل . (ٕٕٗ)( شخص ٓٓٓٓٓٓ٘٘ٓٙ) ـ ٕٓٓٓ( شخص أصبح عددىؼ في عاـ  ٕٕٓٓٓٓٓٓٔ٘)
أزمات في حدكث  اف الشسؾ االنفجارؼ لمدكاف ال يعكس أثره فقط عم  نقص الغذاء إنسا يتعدػ ال  عؽ  

الظاقة ، كتمؾث اليؾاء كالساء كالتربة كنقص في الثركة السعدنية كفي الساء الرالح لبلستخدامات السختمفة 
ندبة تزايد مختمف مرادر التمؾث اكثر ارتفاع  كافجتساعية ، كنقص في السؾاد الستجددة ، كمذكبلت ا

. كتعتبر الزيادة االنفجارية لمدكاف مؽ اكثر العؾامل تيديدا لمبقاء االنداني ، (ٖٕٗ)مؽ ندبة زيادة الدكاف
كلشؾعية الحياة ، كلشؾعية البيئة االندانية ، كىذه الزيادة غالبا ما تتجاكز السؾارد الظبيعية في السدتقبل 

                                                 
 . ٜٜص ، (ٖٕٓٓ)عساف ، دار كائل لمشذر كالتؾزيع ، ،ٔد سياكنو . د. مؾس  عبؾده سسعو ، جغرافية الدكاف ، ط.د. فؾزؼ عب(ٖٕٚ)
 . ٕٚ.د. عبد الرؤكؼ الزبع ، مردر سابق ، ص (ٖٕٛ)
 . ٕٕٗص ، (ٕٗٓٓالشيزة العربية ، )بيركت ، دار  ،ٔ.عمي فاعؾر ، افاؽ التحزر العربي ، دراسات كابحاث ، ط(ٜٖٕ)
 . ٕٔ٘مردر سابق ، ص  مدخل ال  عمؼ االجتساع ،.د. عبد المظيف العاني كاخركف ،(ٕٓٗ)
 .  ٜٕٕص  ،(ٕٛٓٓ)االسكشدرية ، السكتب الجامعي الحديث ، ،.د. حديؽ عبد الحسيد رشؾاف ، التغير االجتساعي كالسجتسع (ٕٔٗ)

 (1). Demo graphic year book unitednatinoa newyork,2007,p,89 
 . ٗٚ، ص (ٕٓٓٓالتمؾث البيئي،)بيركت،دار الفكر السعاصر،د. عمي حدؽ مؾس  ،  (ٖٕٗ)



 

 

 

 

. كلسذكمة (ٕٗٗ)لقريب ، كتيدد احباط الجيؾد الرامية ال  التشسية كابتبلع نؾاتج في السجاالت السختمفةا
تتزح الشتائج قريرة السدػ  اذزيادة الدكاف مترتبات خظيرة ، بعزيا قرير السدػ كاآلخر بعيد السدػ 
كجؾد التشسية  ك تتزح معيا بالشدبة لمدكؿ الشامية التي سؾؼ تجد نفديا مغمؾلة بدائرة الفقر التي قد ال

اما الشتائج بعيدة السدػ كاألكثر خظؾرة ألنيا مرتبظة بكسيات ،الرشاعية كالتكشؾلؾجية كاالجتساعية 
.كنتيجة ال  تزايد اعداد سكاف (ٕ٘ٗ)استيبلؾ الغذاء ، كمسا يعثر عم  بقاء االنداف كتعرضو لمخظر الذديد

مؽ  فيدمل كثيرلمسديشة كسكانيا .  متشفداً يجب اف تترؾ  السدف قمل السداحات الذاغرة كالظبيعية التي
االبشية القديسة كالجسيمة بفعل االىساؿ كممؾثات الجؾ كبشية بدؿ مشيا عسارات تجارية ارتفعل عاليا 

تذكل زيادة الدكاف خظر عم  البيئة  ك. (ٕٙٗ)كسط االبشية االصمية في السديشة نذازاً كأصبحل 
دة عدد العاطميؽ كالسعدميؽ الذيؽ يذكمؾف الظبقات الدنيا في السجتسع كىعالء االجتساعية اذ تعدؼ ال  زيا

عم  استعداد في معغؼ االحؾاؿ الف يتحؾلؾا ال  مجرميؽ لتحديؽ مدتؾػ معيذتيؼ الستدنية كسا تغير 
جساعات العشف كيغير ذلػ برؾرة كاضحة في الدكؿ الشامية ، ككذلػ لزيادة التؾسع الحزرؼ عم  

بسذكبلت معقدة مشيا نذأت اإلحياء الفقيرة كالستخمفة كمذكمة نقص مياه  تتسثل ف نتائجحداب الري
الذرب الشقية كعدـ تؾازف شبكات السجارؼ كالكيرباء كازدحاـ السؾاصبلت، كقد زادت ىذه السذاكل حدة 

ظط ليا مؽ خبلؿ اليجرات الغير متحكؼ فييا كالغير مؾجية ذلػ مسا دفع الدكاف إلقامة مداكؽ غير مخ
تذؾه مشغر السديشة ، اذ تعاني ىذه السشاطق مؽ مذكبلت عجزت الدمظات الحكؾمية مؽ التحكؼ فييا 

. كتعدؼ الزيادة الدكانية ال  تأثير سمبي عم  مدتؾػ الخدمات (ٕٚٗ)نتيجة لمزيادة الدكانية السياجرة يؾميا
عؾبات معيذية كضغط عم  اكجو السختمفة سؾاء التعميسية اك الرحية اك الترفييية ، مسا يعدؼ ال  ص

الحياة في السجتسع في السجاالت السختمفة سؾاء في مجاؿ اإلسكاف كالسرافق العامة ككسائل الشقل 
كالسؾاصبلت كمياه الذرب .... الخ كما يترتب عميو مؽ مذكبلت اخرػ تتسثل في البظالة كالبظالة 

كسا  االجتساعية السختمفة ، كاإلمراض كالجشح السقشعة كارتفاع ندبة االعالة ، كزيادة معدالت الجريسة
. (ٕٛٗ)يعدؼ تزايد الدكاف ال  حدكث مجاعات كندب عالية مؽ الؾفيات كانتذار األكبئة كاألمراض السزمشة

فإذا كانل مذكمة االنفجار الدكاني ، مؽ مذكبلت الدكؿ الشامية بالدرجة االكل  ، فاف مذكمة التمؾث 
امة كالدكؿ الستقدمة) الرشاعية ( برفة خاصة ، اذ اصبح التمؾث يسثل تعتبر مذكمة السعسؾرة برفة ع

بقياـ االنقبلب الرشاعي  بؾصفو مذكمةارتبط التمؾث  اذالؾجو القبيح لمتقدـ الرشاعي غير السرشد بيئيا ، 
غير كما صاحبو مؽ تظؾر كتكثيف استخداـ مرادر الظاقة عم  نظاؽ كاسع حيث اصبح بسثابة الؾليد 

                                                 
 . ٘ٔٗد. صالح حدؽ الداىرؼ ، مردر سابق ، ص  (ٕٗٗ)
 . ٙٔٗالسردر نفدو، ص   (ٕ٘ٗ)
 .  ٕٓ-ٜٔ، ص ٕٜٛٔ، لدشة  ٙ، العددزيؽ الديؽ عبد السقرؾد ، التخظيط البيئي كمفاىيسو كمجاالتو ، مجمة القزايا البيئية  (ٕٙٗ)
 .  ٘ٛ-ٗٛص  ،(ٜٜٜٔ)االسكشدرية ، معسدة شباب الجامعة ، ،عبد العغيؼ احسد عبد العغيؼ ، االسبلـ كالبيئة  (ٕٚٗ)
 .  ٗٓٔص ، ( ٕٓٔٓ)االسكشدرية ، السكتب الجامعي الحديث ، ،د. حديؽ عبد الحسيد رشؾاف ، السذكبلت االجتساعية  (ٕٛٗ)



 

 

 

 

. كاف مشذأ كل ما ييدد التجسعات الظبيعية عم  كؾكب االرض ىؾ في (ٜٕٗ)لمثؾرة الرشاعية الذرعي
الغالب االنفجار الدكاني الرىيب لمبذر كال يقترر كجؾد االعداد البذرية كالستزاعفة عم  البمداف الشامية  

ب التمؾث البيئي فحدب بل اف السذكمة تذسل جزء مؽ البمداف الستقدمة الف ىذه السذكمة تسثل اىؼ اسبا
. فزبل عؽ ذلػ فاف الزيادة الدكانية تزغط بدرجة مخيفة عم  البشية االساسية االمر (ٕٓ٘)بذكل عاـ

الذؼ يعدؼ ال  تمؾث مياه الذرب كتكدس القسامة كخاص في العذؾائيات مع كل ما يدببو ذلػ التمؾث 
الشسؾ الستدارع لمدكاف بحجؼ  .كتكسؽ الخظؾرة في(ٕٔ٘)مؽ اثار بيئية كصحية مدمرة لئلنداف كالسجتسع

سكاف العالؼ بأنيا تدير جشب ال  جشب مع تشامي دائرة الفقر ، فاف أؼ زيادة في حجؼ الدكاف تحيد 
بالزركرة أؼ ارتفاع نؾعي في مدتؾػ السعيذة فعشدما يتزاعف حجؼ مجتسع ما فاف مزاعفة االنتاجية 

اف الفقر بحد ذاتو يسارس ضغظا عم  البيئة  في ذلػ السجتسع ال تكاد تحقق مكدبو ، اضافة ال  ذلػ
فعشدما يؾجو االفراد اىتساماتيؼ الرئيدية في تؾفير الحاجات االساسية البلزمة لبقائيؼ ، فأنيؼ يدتيمكؾف 

كل ما يسكشيؼ الحرؾؿ عميو مؽ حيؾاف كنبات دكف اىتساـ يذكر مؽ نتائج بعيدة السدػ التي تترتب عم  
. اف (ٕٕ٘)دؼ ال  تعريض السجتسع ال  مخاطر حقيقية في الحاضر كالسدتقبلسمؾؾ مؽ ىذا الشؾع مسا يع 

االنداف الذؼ يعيش فؾؽ األرض ىؾ جزء مؽ البيئة بتأثيره عمييا كاستغبللو ليا اك اقدامو عم  اإلساءة 
ني نؾع الييا بتمؾيثيا بالدخاف كالشفايات كاألكبئة ، كيسكؽ اف نعد حالة الكثافة الدكانية اك االنفجار الدكا

اف ىذا االزدحاـ  كمؽ الؾاقع اذ اف ازدحاـ الدكاف لو أثاره الستعددة في مجاؿ االستغبلؿ السكثف لمبيئة ، 
 . (ٖٕ٘)يعدؼ بدكره ال  تشاقص نقاء البيئة مايعدؼ ال  كثرة الدخاف كالشفايات كاألكبئة 

 اإلحياء العذهائية والسشاطق الستخمفة  .ٕ

عم  السجتسعات الشامية فحدب ؟ إنسا تستد لتذسل السجتسعات اف قزية التمؾث البيئي ال تقترر 
الستحزرة كالشامية عم  حد سؾاء ، بل اف التمؾث البيئي اصبح عاىرة صارخة تدعؾنا لمحذر كاالنتباه 

ليس في البيئة الحزرية فقط ، لكؽ في البيئة الريفية أيزا ، كىي بيئة اليؾاء الشقي كالساء الرافي كالجؾ 
يد اف قزية التمؾث البيئي تبدك أكثر إلحاح في دكؿ العالؼ الشامي نغر لشقص االمكانيات اليادغ . ب

التكشؾلؾجية كالسادية كالثقافية كضعف السؾارد كعجزىا عؽ تؾفير االحتياجات األساسية لغالبية الدكاف بل 
ية . كتكدس كأكثر مؽ ذلػ مازالل السجتسعات تعاني مؽ تدني مدتؾيات الخدمات االجتساعية كالرح

. كتعرؼ اإلحياء اليامذية اك (ٕٗ٘)الدكاف في اإلحياء الذعبية الستخمفة  كانتذار السشاطق العذؾائية
العذؾائية بانيا عبارة عؽ مداكؽ معقتو مقامو بدكف ترخيص رسسي ، كعم  ارض ال يسمكيا القاطشؾف بيا 

                                                 
 ٗٚ-ٖٚص ، ( ٜٜٛٔ)دمذػق ، دار جفػر لمشذػر كالتؾزيػع ، ، ٔلرالح ، التمؾث البيئي اسػبابو كاخظػاره كمكافحتػو ، طد. فعاد ا (ٜٕٗ)
. 
 . ٙٚص ، (  ٕٔٔٓ) القاىرة ، دار الشيزة العربية ، ، ٔد. خالد العراقي ، البيئة كتمؾثيا كحسايتيا،ط (ٕٓ٘)
 . ٖٕٛ( ص ٜٕٓٓسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ، )اال،د. فتحي دمحم الذرقاكؼ ، البيئة كالسجتسع السررؼ  (ٕٔ٘)
 . ٕ٘ٙص  ،(ٕٔٔٓ)بيركت ، دار كمكتبة البرائر ، ، ٔد. الىاؼ عبد الحديؽ ، مقدمو في عمؼ االجتساع ،ط (ٕٕ٘)
 .  ٓٗص  ، (ٕٔٓٓد. خالد الجابرؼ ، التشذئة البيئية لبلسرة ، )بغداد ، بيل الحكسة ،  (ٖٕ٘)
 ٖٗٔ - ٖٖٔردر سابق ، ص د. دمحم ياسر خؾاجو ، م (ٕٗ٘)



 

 

 

 

ي مشاطق جديدة انذئيا ساكشؾىا كتقع ىذه االراضي عادة في االطراؼ كليس قرب اك كسط السديشة، في
. كقد (ٕ٘٘)لحساية انفديؼ بالحد االدن  مؽ السؾارد كتكؾف محركمة مؽ الخدمات الكافية كمكتغة بالدكاف

ال يتؾفر في ىذه االحياء العذؾائية أؼ مرافق اك خدمات ، كىي في معغسيا مشاطق يقيؼ فييا السياجريؽ 
لكبيرة بحثا عؽ فرص العسل التي تكفل ليؼ مؾردا ثابل كمشاسب الفقراء الذيؽ كفدكا مؽ الريف ال  السدف ا

لمحياة ، كبسا اف اكلئػ السياجريؽ ال يسكشيؼ الدكؽ في االحياء الدكشية التي ترتفع فيا اجؾر السشازؿ عؽ 
الحد الذؼ يسكشيؼ دفعو ، فانيؼ يدتؾلؾف عم  أؼ ارض خاليو سؾاء في كسط السديشة اك اطرافيا كيقيسؾف 

% مؽ سكاف ٜٗ -% ٕ٘اكؾاخيؼ لترتفع ندبة االحياء العذؾائية في الدكؿ الشامية ، فيي تسثل عمييا 
. كيبرز (ٕٙ٘)كركاس عاصسة فشزكيبل كالسكديػ كمانيبل في الفمبيؽ كبغداد في العراؽ كاسظشبؾؿ في تركيا

ب انعداـ القيؼ تأثير البشاء العذؾائي عم  البيئة العسرانية خبلؿ احداثو تذؾيو لمرؾرة البررية بدب
الجسالية في ترسيؼ السباني الدكشية ، كيعؾد سبب غياب الظابع الجسالي عؽ العذؾائيات كؾنيا نتيجة 

ال شػ فيو اف اىؼ  ماجيؾد ذاتية في البشاء كاعتساد الدكاف عم  اساليب بديظة كقديسة في اف كاحد ، 
دكاف كالخمفية االجتساعية الريفية في اسباب انتذار البشاء العذؾائي ىؾ ضعف السدتؾػ االقترادؼ لم

ضعف الستابعة كالتخظيط مؽ قبل البمديات ، لقد مثمل العذؾائيات الؾجو العسراني  فزبل عؽالغالب ، 
اثرت السداكؽ الستشاثرة عم  الرؾرة البررية لمبيئة لتذكل بذلػ تمؾث  اذالقبيح لمذكل كالسزسؾف لمسديشة 

سشاعر كالرؾر الستعمقة في السباني كمجاكراتيا الخالية مؽ القيؼ بررؼ كيسثل التمؾث البررؼ كل ال
الجسالية كالتي تعذؼ الستمقي اك السذاىد ليذه االعساؿ ، كمع مركر الؾقل كاستسرار كجؾد العذؾائيات 
كتؾسعيا يبدأ السذاىد ليا بتقبل ىذه الرؾر نتيجة تأثيرىا عميو مؽ خبلؿ فقدانو ال  االحداس بالقيؼ 

لتمػ السباني كقبؾليا كؾاقع حاؿ  غير الجسيمةة ليحل محمو شعؾر بالرضا كالقبؾؿ لمرؾرة البررية الجسالي
كلقد ادػ عجز الدكلة بدبب الحركب عؽ تؾفير الدكؽ السبلئؼ لذرائح السجتسع مؽ ذكؼ   (ٕٚ٘)لمسديشة

الدكشية ال   الدخل السحدكد كعدـ فدح السجاؿ لمقظاع الخاص لدخؾؿ قظاع االسكاف كإنذاء السذاريع
تفاقؼ االزمة الدكشية في العراؽ كلجؾء الكثير مؽ االسر سؾاء محدكدة الدخل اك الفقيرة مؽ االعتساد عم  
جيؾدىا الذاتية لحل مذكمة الدكؽ بإقامة السشاطق العذؾائية متجاكزيؽ بذلػ عم  االراضي الحكؾمية اك 

خل السدف كما حؾليا حت  اصبح مؽ الرعب الخاصة ، كمع مركر الؾقل ازدادت السشاطق العذؾائية دا
حيث كذفل مشغسة الرحة  ٜٜٗٔ. كفي تقرير اجرؼ في عاـ (ٕٛ٘)ازالتيا كتؾفير االسكاف البديل لدكانيا

العالسية في جشيف الشقاب عؽ اف تمؾث البيئة في السشاطق العذؾائية ، يعتبر السدعكؿ األكؿ عؽ ازدياد 
لدكؿ الشامية كأكضح التقرير اف السدكؽ الجيد كالسشاسب مؽ حاالت العشف كاإلرىاب كاإلدماف في ا

الشاحية الظبيعية كاالجتساعية يؾفر لئلنداف الرحة الجيدة سؾاء مؽ الشاحية الشفدية اك الجدسية ، كأشار 
                                                 

 .  ٕٕٗص ، ( ٕٕٓٓ)طرابمس ، السركز الؾطشي لمتخظيط كالتعميؼ ، ،لؾحيذي احسد بيرؼ ، السذكبلت االجتساعية ا (ٕ٘٘)
 . ٜص  ،(ٕٓٓٓ)االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ، ،دمحم عمي بيجل الفاضمي ، العذؾائيات الدكشية مذكبلت كحمؾؿ  (ٕٙ٘)
و ، د. لعؼ طو ، دكر االسكاف العذؾائي ألحداث عاىرة التمػؾث البرػرؼ ، السجمػة العراقيػة لميشدسػة السعساريػة ، زيشب سمساف شس (ٕٚ٘)

 .ٔ. ص  ٕٓٔٓ،  ٙمجمد  7ٕٓ7ٕٜٔٔاصدار 
 .ٔ. ص  سردر نفدوال(ٕٛ٘)



 

 

 

 

التقرير ال  انو مؽ بيؽ االمراض الخظيرة الشاتجة عؽ تمؾث البيئة في السشاطق العذؾائية ىؾ االكتئاب 
الدكية كالخسؾر كانتذار حاالت االنتحار كسؾء معاممة االطفاؿ ككثرة الخبلفات بيؽ االزكاج كإدماف ا

كزيادة حاالت االنحراؼ كالتظرؼ كعاىرة االغتراب ، كتتشام  في تمػ السشاطق طبق لمتقرير عاىرة 
الزدحاـ العشف ضد االشخاص ، كيربط التقرير بيؽ الدمؾؾ العشيف كعؾامل الزغط البيئي كالزؾضاء كا

 . (ٜٕ٘)كتمؾث السياه كالترسيؼ اليشدسي الردؼء كعدـ تؾافر الغركؼ البيئية السشاسبة
 كمؽ اآلثار الشاتجة عؽ االقامة في األحياء اليامذية اك العذؾائية ىي:

انتذار االمراض كاألكبئة نتيجة االزدحاـ كجرياف مياه السجارؼ في الذؾارع كقمة السياه الرالحة لمذرب  .أ 
 . (ٕٓٙ)شاية الرحيةكقمة الع

مدببات االنحراؼ متؾفرة في ىذه االحياء باعتبار اف الحي ىؾ اىؼ عؾامل االجراـ كاف اثره ال  .ب 
اف الكبار ايزا يتأثركف بو ، فالحي الفاسد اك السشحط يذكل مشظقة  اذيخترر عم  االحداث فقط 

 د عم  الجشؾح كاإلجراـ .جغرافية اجرامية تزكد االطفاؿ كالكبار عم  حد سؾاء باتجاىات قد تداع

 يعاني سكاف السشظقة مؽ البظالة . .ج 

انتذار عؾاىر سيئة بيؽ االطفاؿ مثل التدخيؽ ، كشرب الخسر كذلػ نتيجة لعؾامل مثل كجؾد االطفاؿ  .د 
كالذباب خارج السعسدات االجتساعية كالسدرسة بدبب تدربيؼ مشيا اك عدـ التحاقيؼ بيا اصبل ككجؾدىؼ 

ب االكقات لزيق السدكؽ ، كعدـ التحاقيؼ بالسعسدات االقترادية بدبب صغر خارج االسرة في اغم
. ككذلػ تحغ  السشاطق العذؾائية بخاصية مشفردة بالتمؾث البيئي تتسثل في (ٕٔٙ)سشيؼ اك عدـ تؾفر العسل

ع مغاىر التمؾث كالدمؾكيات السرتبظة بو ، اذا تعاني ىذه السشاطق مؽ اكؾاـ القسامة السمقاة في الذؾار 
كعم  جانبي الظرؽ كعم  الشؾاصي ، كنغرا لعدـ تؾفر عساؿ الشغافة مؽ جية كلزيق الذؾارع في 
السشظقة العذؾائية مؽ جية اخرػ كالتي ال تدسح بدخؾؿ سيارات نقل القسامة فاف كل ذلػ يعدؼ ال  تراكؼ 

مؽ السغاىر الخاصة  يدبب ركائح كريية كانتذار الذباب كالبعؾض كىي كميا ماالشفايات ألياـ متتالية 
ذلػ كثافة  فزبل عؽ. (ٕٕٙ)لتمؾث البيئة . كعدـ السحافغة عمييا كبالتالي عدـ محافغة االنداف عم  نفدو

الدكاف العالية في كتمة سكشية متقاربة السباني يدبب ازدحاما شديد داخل البيؾت مسا يجعل كثافة الحجرة 
الحجرة لمشؾـ كالسعيذة  كاستعساؿ لشفسكثر الؾاحدة في بعض االحياف يدتؾعب لخسدة اشخاص اك ا

كسساع الراديؾ اك مذاىدة التميفزيؾف كاستكثار الدركس ، كال شػ اف ذلػ يدبب تمؾث شديد في نؾاحي 
.كذلػ يعثر الدكؽ عم  السدتؾػ الرحي لمدكاف كيعثر (ٖٕٙ)متعددة صحيًا كسسعيًا كبرريًا بالسشظقة
ضيق السدكؽ كسؾء بشائو كعدـ تؾفير التيؾية الكافية كإمكانيات  تأثيرًا مباشرًا عم  صحة الفرد ، اذ اف

دخؾؿ اشعة الذسس يشعكس بذكل ضار عم  مؽ يعيش فيو مؽ افراد كسا اف افتقار السدكؽ ال  كسائل 
                                                 

 .   ٓٗٔص ، ( ٕٓٔٓشذر ، )عساف ، دار السديرة لمظباعة كال، ٔد. دمحم الجؾىرؼ . د. عدلي الدسرؼ ، السذكبلت االجتساعية ، ط (ٜٕ٘)
 .  ٚٗٔالؾحيذي احسد بيرؼ ، مردر سابق ، ص  (ٕٓٙ)
 . ٕٚٗالسردر الشفدو ، ص  (ٕٔٙ)
 . ٖٕٕص ، (  ٕٛٓٓ)االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ، ،د. دمحم عباس ابراىيؼ ، التشسية كالعذؾائيات الحزرية  (ٕٕٙ)
 . ٖٕٕالسردر نفدو ، ص  (ٖٕٙ)



 

 

 

 

. (ٕٗٙ)االغتداؿ كالررؼ الرحي يداعد عم  سرعة انتذار االمراض السعدية كتدبب اضرار صحية ليؼ
ذؾائية بانتذار الجريسة باعتبارىا بيئة مشاسبة لؤلجراـ كالسجرميؽ كمركز كارتبظل معغؼ السشاطق الع

تردير الجريسة بسختمف انؾاعيا كتعكد الدراسات اف السشاطق العذؾائية تزداد فييا معدالت الجريسة 
سذركعة كترعب الديظرة عم  بعض السشاطق العذؾائية لعدـ ال غيركتشتذر فييا االنذظة االقترادية 

يزة الزبط االجتساعي كأصبحل ىذه السشاطق مكاف لمخارجيؽ عؽ القانؾف كالستاجريؽ بالسخدرات تؾفر اج
كنقظة جذب لمكثيريؽ مؽ اصحاب حاالت الفداد االجتساعي كمرادر ازعاج لؤلحياء السجاكرة ليا كقد 

لمسداكؽ قد  اف عاىرة االمتداد العذؾائي ك. (ٕ٘ٙ)تتحؾؿ تمػ السشاطق ال  بعرة لمتظرؼ كالعشف كاإلرىاب
فرضل تحديات جديدة في مجاؿ الررؼ الرحي كاإلمداد لمسياه الشقية الرالحة لمذرب ، كمؽ ىشا يسكؽ 
القؾؿ اف السذكبلت قد تجاكزت التخظيط كسبقتو كربسا تحكسل بو ككجيتو بدال مؽ اف يحدث 

 -:. كىشاؾ عدة اسباب ادت ال  عيؾر السشاطق العذؾائية اك الستخمفة مشيا(ٕٙٙ)العكس

 الزيادة الدكانية ، كالتزخؼ الدكاني ، كعجز السؾارد كاإلمكانيات عؽ مؾاجية ىذه الزيادة . .أ 

 اليجرة الداخمية غير السخظظة مؽ الريف ال  الحزر . .ب 

 امتداد بعض القرػ السحيظة بالسدف كخاص السدف الكبرػ نغرا لمتزخؼ الدكاني . .ج 

 ي لمسدف كعدـ تؾفر الدكؽ السشاسب لمعساؿ .انتذار كإقامة بعض الرشاعات خارج الشظاؽ العسران .د 

 ارتفاع اسعار االراضي كارتفاع اسعار الؾحدات الدكشية . .ه 

 . (ٕٚٙ)قرؾر اجيزة االدارة السحمية عؽ مبلحقة التعدؼ فؾر عيؾره .و 

بالسشاطق الرشاعية ،  الدابقة ال  التحاـ السشاطق الدكشية  االكقاتكلقد ادػ الشسؾ العذؾائي لمسدف في 
يق السشاطق الرشاعية بحيث اصبحل االخيرة في كثير مؽ السدف تقع في كسط السشاطق الدكشية اك تظؾ 

. كيرػ بعض (ٕٛٙ)اف لؼ يكؽ متعذرا امرًا مكمفابيدؼ حساية البيئة ، حت  اصبح التخمص مؽ ىذا الؾضع 
، كتكؾف  اف السشاطق العذؾائية ىي تجسعات سكشية تشذأ مؽ غياب التخظيط العاـ كالباحثيؽ السختريؽ

محركمة مؽ كافة انؾاع الخدمات االساسية مثل الساء كالكيرباء ، كانعداـ االمؽ كالسدارس كالسؾاصبلت . 
كترػ جسعية )بيو زاج( لمبيئة اف انتذار الدكؽ العذؾائي يداىؼ في اىدار مجيؾدات الدكلة كالقظاعات 

ة العذؾائيات اعقد مؽ مذكمة الدكؽ االخرػ في مجاؿ التشسية البذرية كالتشسية السدتدامة كاف مذكم
الرفيحي كالذؼ ىؾ ضسشيا قابل لمتفكػ بيشسا الدكؽ العذؾائي يرعب اجتثاثو كيتظمب االمر عقؾد مؽ 

                                                 
 . ٜٕٙد الؾىاب، مردر سابق ، ص د. مشاؿ جبلؿ دمحم عب (ٕٗٙ)
 .  ٛٚ-ٚٚص ، ( ٕٛٓٓ) عساف ، مكتبة السجتسع العربي لمشذر كالتؾزيع ، ،ٔط ،احسد سامي الدعبؾسي ، االنفجار الدكاني  (ٕ٘ٙ)
بػػة بدػػتاف ) االسػػكشدرية ، مكت،د. ابػػراىيؼ عبػػد اليػػادؼ السميجػػي . د. الدػػيد دمحم حػػبلكه ، الرعايػػة االجتساعيػػة كالقزػػايا السعاصػػرة  (ٕٙٙ)

 .  ٛٚص ، (  ٕٚٓٓالسعرفة لمشذر ، 
) مرػػػر ، دار كمكتبػػػة االسػػػراء لمشذػػػر كالتؾزيػػػع ، ،ٔد. كجػػػدؼ شػػػفيق عبػػػد المظيػػػف ، عمػػػؼ االجتسػػػاع الحزػػػرؼ كالرػػػشاعي ، ط (ٕٚٙ)

 .  ٖٕٓص ، ( ٕٚٓٓ
 . ٕٙٚد. سامح غرايبة . د. يحي  الفرحاف ، مردر سابق ، ص  (ٕٛٙ)



 

 

 

 

. اف الرشاعة كانل الدبب في ازدحاـ (ٜٕٙ)العسل كميزانيات كمؾارد مائية ضخسة كمجيؾدات كبيرة
كاالثشية ، كىذا التشؾع الذؼ يدبب التردع  الدكاف في السشاطق الحزرية كتشؾع العشاصر الدكانية

االجتساعي كعيؾر الجرائؼ عم  نظاؽ كاسع يخل بالسديرة االجتساعية كالتشسؾية لمسدف الرشاعية اذ يعاني 
السجتسع البريظاني الرشاعي مؽ مذكمة الجريسة التي ال تؾجد في السشاطق الستخمفة مؽ السديشة فحدب 

كأمر كيذا يفدر ارتفاع ندبة الجرائؼ في السشاطق الستخمفة ،ة الجديدة انسا تؾجد في السشاطق الدكشي
كالزؾاحي كىذا يرجع ال  عامل الثقافة الفرعية الذؼ يسكؽ تفديره بالخمفيات الظبيعية السؾجؾدة بالسديشة 
الرشاعية ، ففي بريظانيا تتكؾف ىذه السدف مؽ طبقة كسظ  ليا قيؼ كمقاييس كأخبلؽ كعادات تختمف 

تمػ التي تتدؼ بيا الظبقة العسالية ، كىذا االختبلؼ كالتشاقض يعثر سمبا عم  بشية السجتسع كيحفز عؽ 
يدفع الكثير مؽ  مااالفراد في الؾقل نفدو عم  االلتزاـ بالقيؼ الدائدة اك القؾانيؽ كالزؾابط االجتساعية 

األمكشة التي يتجدد فييا سؾء  يابأنتعرؼ السشاطق الستخمفة . (ٕٓٚ)االفراد االنزالؽ ال  ىاكية الجريسة
األحؾاؿ الدكشية ، كذلػ لتؾاجد مجسؾعة مؽ السباني كالسداكؽ القديسة كاآليمة لمدقؾط كتفتقر ال  اعساؿ 

سبلئسة كما يترتب عم  كجؾد ىذا مؽ الغير الذديد كالتخمف كالغركؼ الرحية الررؼ كتتدؼ باالزدحاـ 
لفقر كالبظالة مؽ اىؼ األسباب التي تجبر الفرد كلذلػ ربط . الشػ اف ا(ٕٔٚ)عم  االمؽ كاألخبلؽ آثار

العمساء بيؽ الفقر كعيؾر السشاطق الستخمفة إال اف الفقر كحده ال يرشع السشظقة الستخمفة ، بل يزاؼ 
اليو عشاصر أخرػ تتسثل في سؾء التغذية كالسرض كالجريسة كاالفتقار ال  الظسؾح كاآلماؿ ، كيغير 

حؾاؿ الدكشية ككذلػ فاف السدكؽ ال يرمح  لمدكؽ بأؼ حاؿ مؽ األحؾاؿ بدبب عدـ التخمف في سؾء األ
تؾافر الذركط الرحية فيو . كيفتقر السياه الشقية الرالحة لمذرب كال  الررؼ الرحي كعادة ما يدكؽ 
ىذه السشاطق عائبلت متؾاضعة مؽ الظبقات الكادحة التي تعيش عم  مدتؾػ الكفاؼ كىي مؽ العؾامل 

كالشػ اف تحل عركؼ ىذه األحؾاؿ يشخفض السدتؾػ الرحي ، ي تعدؼ ال  الجريسة كاالنحراؼالت
% مؽ التبلميذ ٘ٛكيتعرض االنداف الدميؼ لكثير مؽ االمراض . كفي مديشة الجؾس في نيجيريا كجد اف 

 % مؽ مجسؾع الؾفيات في العاصسة الشيجيرية مؽ األطفاؿٗ٘كاف  ٜٓٙٔمرابؾف باألمراض كفي عاـ 
رحية عم  انتذار االمراض الغير عؾاـ . اذ تداعد عركؼ السداكؽ الذيؽ تقل أعسارىؼ عؽ خسدة أ 

. (ٕٕٚ)كقد لؾحع كجؾد ارتباط بيؽ طؾؿ ككزف الظفل كبيؽ حجؼ الحجرة في السشزؿ،السعدية كالسيسا اليؾاء 
د فييا السداكؽ كتقع السشاطق الستخمفة في غالبية االمر عم  مقربة مؽ األراضي السشخفزة ، كتزدا

السدتأجرة كالسزدحسة ، كىي مداكؽ ترىق االعراب ، كيعثر عم  الجساعة االسرية ، ىذا كعدـ إيجاد 
السدكؽ السبلئؼ يعظل كثيرا مؽ الزيجات ، اك يدفع ال  الدكؽ مع اسرة أخرػ ، كتشتذر في ىذه السشاطق 

                                                 
، عمػػػػػػػػػػػػػ  السؾقػػػػػػػػػػػػػع االلكتركنػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػالي  ٕٓٔٓزاـ لمفقػػػػػػػػػػػػػر كاالمػػػػػػػػػػػػػراض ، رشػػػػػػػػػػػػػيد فاسػػػػػػػػػػػػػح ، الدػػػػػػػػػػػػػكؽ العذػػػػػػػػػػػػػؾائي حػػػػػػػػػػػػػ (ٜٕٙ)
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ص ، (  ٜٕٓٓ) بغػداد ، السركػز العراقػي لمسعمؾمػات كالدراسػات ، ،  ٔالسذػيداني ، الترػشيع كالجريسػة ، ط جد. فييسة كريؼ زري (ٕٓٚ)

ٙٛ – ٜٙ  . 
 .   ٕٗٚ – ٕٔٚسيد عبد العاطي الديد ، مردر سابق ، ص  (ٕٔٚ)
 . ٕٖٔ – ٖٓٔد. حديؽ عبد الحسيد رشؾاف ، السذكبلت االجتساعية ، مردر سابق ، ص  (ٕٕٚ)
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كترتفع ندبة البظالة  ، مؽ امراض كأكبئة القاذكرات كاألكساخ كعدـ حرص سكانيا عم  الشغافة كما يتبعيا
بيؽ الدكاف كتشتذر االنحرافات الدمؾكية كاإلجرامية بيؽ عدد كبير مؽ الشاس كتفتقر لمسعسدات التعميسية 

كالخدمات االجتساعية ، التي تعالج السذكبلت الدكانية . كترتبط ىذه السغاىر الستخمفة ارتباطا قؾيا 
اس كأنساط حياتيؼ االقترادية كاالجتساعية كأسمؾب تعامميؼ مع غيرىؼ سؾاء كتشعكس اثارىا عم  سمؾؾ الش

. كترتفع في السشاطق الستخمفة معدالت الظبلؽ كالؾفيات كالجيل (ٖٕٚ)مؽ داخل مجتسعيؼ اك مؽ خارجو
كالتذرد كتتدؼ بعدـ الشغافة كانخفاض السدتؾػ الرحي كتعرض االنداف الدميؼ لمسرض الرحي 

با ما تخمؾ ىذه السداكؽ مؽ اليؾاء كالشؾافذ كيشاـ األطفاؿ عم  األرض كإذا مرض احد كغال ،(ٕٗٚ)كالعقمي
االفراد فدرعاف ما يشتقل السرض ال  غيره بالعدكػ كاعتساد العائمة عم  السداعدات الحكؾمية كانتذار 

كحرماف أبشائيا  االمية كالبظالة كالفقر كاإلدماف عم  السدكرات كاألمراض العقمية كضعف الركابط العائمية
مؽ التعميؼ . كتتسيز طريقة الحياة في السشاطق الستخمفة بعدـ االكتراث كالبلمباالة بسجابية السذاكل 

يعؾد الدبب ال  اف اغمب سكانيا مؽ الغرباء االجتساعي ك السذتركة ال  غير ذلػ مؽ عؾامل التفكػ 
ت الستبادلة بيؽ الدكاف اذ كاف البشاء كالسياجريؽ كقد تكؾف قائسة عم  السعرفة السباشرة كالعبلقا

االجتساعي فييا عم  أساس عائمي كيترتب عم  ىذا كمو اثار عم  االمؽ كاألخبلؽ ككمسا ابتعدنا عؽ ىذه 
. (ٕ٘ٚ)السشاطق ال  غيرىا مسا يتجو فييا السدتؾػ االجتساعي ال  االرتفاع فاف االنحراؼ يتشاقص معدلو

العبلقة بيؽ االنداف كالبيئة في حد ذاتيا مذكمة اجتساعية لذا  كفي ضؾء ما سبق يتزح لشا اف مذكمة
بالتؾازف البيئي كىؾ ما يذكل تحدؼ اماـ أؼ جيد  اإلخبلؿفسؽ الزركرؼ اف يكؾف لئلنداف دكره في عدـ 

الذؼ اف لمتمؾث اثاره االجتساعية كاالقترادية االمر  فزبل عؽ يبذؿ إلصبلح ىذه العبلقة السعقدة   
 .(ٕٙٚ)جية كل ىذه االشكاؿ مؽ التمؾث جيؾدا مزشية لمعسل مع االنداف كمؽ اجل اإلندافلسؾا  يتظمب

 الشفايات السشدلية والرمبة  .ٖ

تعرؼ الشفايات السشزلية بأنيا تمػ الشفايات الرمبة الشاتجة عؽ سكاف البيئة الحزرية كالسؾضؾعة في 
ىؾر البيئة الحزرية كذلػ لسا يشجؼ . تعتبر الشفايات عامل اساسي في تد(ٕٚٚ)قسامات فردية اك جساعية

مشيا التمؾث بالقسامة  عدةعشيا مؽ مذكبلت تيدد سبلمة السجتسع الحزرؼ كيذسل التمؾث بالشفايات صؾر 
كالشفايات الظبية كالدائمة كالشفايات الرمبة كالشفايات االشعاعية ، كيقرد بالتمؾث بالقسامة بأنيا مخمفات 

ؽ كمؾاد عزؾية كمعادف كزجاج كغيرىا ، كتتزايد خرؾصا في البمداف االنداف في حياتو اليؾمية مؽ كر 

                                                 
 .ٖٗٔ، ص السردر نفدو  (ٖٕٚ)
(، ٜٚٛٔة ، دار السعرفػة الجامعيػة ، ) اإلسػكشدري،د. دمحم احسػد بيػؾمي ، عمػؼ االجتسػاع كقزػايا الدياسػة االجتساعيػة كتذػريعاتيا  (ٕٗٚ)

 .   ٜٕٔ – ٕٚٛص 
 . ٖٙٔمردر سابق ، ص السذكبلت االجتساعية ،د. حديؽ عبد الحسيد رشؾاف ،  (ٕ٘ٚ)
( ٕٔٔٓ)اإلسكشدرية ، السكتب الجامعي الحديث ، ،ؼ حشا ، الخدمة االجتساعية السعاصرة د. جساؿ شحاتو حبيب ، د. مريؼ إبراىي (ٕٙٚ)

 .   ٔ٘ٗ – ٓ٘ٗص 
(5).ministere deiamenagementduterritoireetdeienvironnement, manueldinformationsurlagestion des 

dechetssolidesurbains, cooberationtechnigueallen ,alger –juillet , 2001 ,p.27. 



 

 

 

 

الشامية في عل التزخؼ الدكاني ، كنتيجة لغياب الؾعي الرحي كضعف نغؼ جسعيا كالتخمص مشيا ، 
قد تعدؼ ال  اضرار جديسة مثل انتذار الركائح الكريية كالتدبب في اشعاؿ الشيراف كالحرائق ال  جانب 

كيعدؼ تراكؼ الشفايات داخل السدف ال  اثارة مذاعر الدخط بيؽ الدكاف ،  (ٕٛٚ)كاألمراضتكاثر الجراثيؼ 
فرص  ما يقملمسا يدفعيؼ ال  القمق كالتؾتر عم  الرحة العامة خبلؿ انتذار االمراض كاألكبئة 

تقؾػ في نفؾس افراد السجتسع الحزرؼ مذاعر  كاالستستاع بالقيؼ الجسالية كالحزارية السختمفة ، 
الحتجاج كالسظالبة بتؾفير الحد االدن  البلـز مؽ السحافغة عم  نغافة البيئة الحزرية ، كتعدؼ كل ىذه ا

االمؾر كغيرىا ال  انتذار حالة مؽ السمل كضعف الؾالء كاالنتساء كفتؾر تحسس الجساىير لمسذاركة في 
 (ٜٕٚ)كالتؾترات االجتساعية يعدؼ ىذا االحداس ال  زيادة االضظراباتفاالعساؿ العامة كاإلجادة فييا 

االحياء الفقيرة تحديا بيئيا خظيرًا اذ يكؾف  ككتسثل مذكمة تراكؼ الشفايات )القسامة( في السشاطق الحزرية 
تجسيع الشفايات مشعدـ بدبب االمتداد الحزرؼ العذؾائي كعدـ كفاية البشية االساسية ، كسا تتعقد عسميات 

ات كالتجييزات كاإلمدادات كىذا يغير بذكل كاضح في االحياء جسعيا بدبب مذكبلت القرؾر في السعد
الفقيرة كالسزدحسة فبيشسا تؾاجو االحياء الفقير مذكبلت صحية حادة ، تقترر السذكبلت في احياء 

. اف مذكمة الشفايات تبدأ عشد خركجيا مؽ السرشع اك (ٕٓٛ)اصحاب الدخل السرتفع عم  الشؾاحي الجسالية
رمييا في اؼ مكاف ، في الظريق اك البحر اك الشير سترتد تمؾثا فيي تبدأ بالتفكػ السشزؿ كأنيا بسجرد 

بدرعة كىذا التفكػ يعدؼ ال  مزاعفات خظيرة بيئية كاقترادية كصحية يرعب إحراء أضرارىا 
ذلػ اف خدمات جسع الشفايات البمدية غير كافية في معغؼ السشاطق الدكشية  فزبل عؽ. (ٕٔٛ)كأخظارىا
% مؽ الشفايات الرمبة تتؾلد في السراكز الحزرية ٓ٘ –% ٖٓعالؼ الثالث كتقدر ندبة تتراكح في مدف ال

يعدؼ تظؾر الشسؾ العسراني كزيادة  ك. (ٕٕٛ)مؽ دكف اف تجسع مدببة بذلػ امراض كثيرة ألفراد السجتسع
كالشفايات الرمبة ، الكثافة الدكانية في البيئة الحزرية كالسظالب االستيبلكية لمدكاف ال  تراكؼ الفزبلت 

. كلقد (ٖٕٛ)حيث تشتج الفزبلت مؽ االنداف كنذاطاتو السختمفة كتدتقر عم  سظح االرض كتذؾه جساليا
ادت الزيادة اليائمة في االستيبلؾ ال  زيادة مزظردة في حجؼ السخمفات التي يجب التخمص مشيا كل 

عم  كاىل القائسيؽ عم   اً كبير  عبئاً ات يـؾ خاصة في السدف الكبيرة السكتغة بالدكاف كتسثل ىذه السخمف
طؽ يؾميا  ٓٓٓ٘امر ىذه السدف ، فكسية الشفايات الرمبة التي ترفع في مديشة القاىرة مثبل تبمغ اكثر مؽ 

. ككسا تذير (ٕٗٛ)كالتي تذسل الشفايات الزارة في السدتذفيات اك غير ضارة مؽ مخمفات صشاعية
 7ٕ٘مميؾف طؽ سشؾيا مؽ الؾرؽ كمشتجاتو ، كاف ىشاؾ  ٖٓفؾؽ الدراسات اف السدف االمريكية تخمف ما ي

                                                 
 .  ٗ٘ – ٖ٘سيد عاشؾر احسد ، مردر سابق ، ص  (ٕٛٚ)
عمي ليمو ، دمحم الديد عامر ، السذاركة الذعبية لحساية البيئة مؽ مشغػؾر الخدمػة االجتساعيػة ، ) االسػكشدرية ، السكتػب الجػامعي  (ٜٕٚ)

 .  ٕ٘ٛص ، (  ٕٕٓٓالحديث ، 
 . ٜٖٚابق ، ص د. مريؼ احسد مرظف  ، د. احداف حفغي ، مردر س (ٕٓٛ)
 . ٖٔٔعمي العظار ، مردر سابق ، ص  (ٕٔٛ)
 . ٔٛٔص ، ( ٕٔٓٓ) االردف ، معسدة الؾراؽ لمشذر كالتؾزيع ، ،  ٔد. صباح محسؾد دمحم ، تمؾث البيئة ،ط (ٕٕٛ)
 . ٘ٗ( ، ص ٕٓٓٓ، ، ) القاىرة ، دار الكتاب الحديث  ٕابراىيؼ سميساف عيد  ، تمؾث البيئة اىؼ قزايا العرر السذكمة كالحل ، ط (ٖٕٛ)
 . ٕٔٓص ،( ٜٜٔٔ) الكؾيل ، سمدمة عالؼ السعرفة ، ،احسد مدحل اسبلـ ، التمؾث مذكمة العرر  (ٕٗٛ)



 

 

 

 

. اف الشفايات السشتذرة عم  الظرقات كفي االماكؽ العامة، (ٕ٘ٛ)بميؾف طؽ مؽ الشفايات السشزلية سشؾيا
كالدخاف الرشاعي الستراعد في الفزاء ، كىدـ السعالؼ الظبيعية االثرية ، كتدفق مجارؼ السياه السبتذلة 

بة اك عم  الذاطئ كالزجيج الستأتي مؽ السؾسيق  الراخبة كمؽ السحركات كالدياحة في عسق التر 
الستؾحذة اؼ غير السشزبظة تسثل جسيعا عشاصر تمؾث لمبيئة كتيدـ السحيط الذؼ يعيش فيو االنداف 

 . (ٕٙٛ)كتمؾث االنداف كتيدد كيانو كحياتو بالذات

 انخفاض السدتهى التعميسي )االميه( .ٗ

السدتؾػ التعميسي كالثقافي الفراد السجتع لو اثر في تفاقؼ مذكبلت تاكث البيئة لقمة ال شػ اف تدني 
الؾعي كالثقافة البيئية كعدـ ادراكيؼ لخظؾره ىذا السذكمة ؛كلذلػ فاف حساية كسبلمة البيئة مدعكلية كل 

لمتعامل مع البيئة  عشد الفرد البيئيمؾاطؽ مسا يتظمب كعيا اعبلميا بيئيا تربؾيا،لذلػ يجب تظؾير الؾعي 
(ٕٚٛ)بحكسة كرشد

انسا نجدىا شاء االجتساعي ليس في الريف فقط مذكمة مؽ مذكبلت الب تعداالمية ,
يعيذؾف في خرافات التقاليد ٓاذ اف كثيرا مؽ سكاف الحغر اميؾف ،مذكمة خظيرة في السديشة 

ككذلػ فاف حق التعميؼ .(ٕٛٛ)االنحرافيالبالية،كتمعب ىذه العؾامل دكرىا في دفع االنداب ال  الدمؾؾ 
مشرؾص عمية في االعبلف العالسي لحقؾؽ االنداف الذؼ يقرر فيو اف الجيل يعؾؽ االنداف عؽ تحقيق 
ذاتو فاالنداف اذا عل جاىبل فانو ال يدتظيع اف يداىؼ في العسل االنتاجي في السجتسع الذؼ يشتسي اليو 

ؽ العالؼ كىذا الذظر السعزكؿ عؽ العالؼ ىؾ اشد . كتدفع االمية الجشس البذرؼ ال  اف يعيش بسعزؿ ع
كاالمية تجعل االنداف غائبا عؽ المحغات التاريخية  ،الشاس فقرا كاقميؼ طعاما كادناىؼ حغًا مؽ الرعايو 

كتذير مرادر اليؾندكؾ ال  اف قرابة نرف التبلميذ في السرحمة االبتدائية  ،التي يعيذيا في مجتسعو 
تقريبا يتركؾف السدرسة قبل اتساـ دراستيؼ اك انيؼ اليتسشؾنيا اال بعد الرسؾب بثبلثة  في كافة انحاء العالؼ

اعؾاـ ، كالسذكمة ال تقترر عم  الدكؿ الشامية فحدب بل ىي مذكمة الدكؿ الستقدمة ايزا . كلكؽ 
كالشسؾ معدالت االمية تختمف باختبلؼ الدكؿ كىي تتأثر بثبلثة عؾامل اساسية ، الخمفية التاريخية ، 

كلغاىرة االمية العديد مؽ االسباب اىسيا الغركؼ .(ٜٕٛ)االقترادؼ ، كتكامل تشغيسيا االقترادؼ
االقترادية كاالجتساعية لؤلسرة كالتي تجعميا ال ترسل االبشاء ال  السدرسة اك تجبرىؼ عؽ االنقظاع نغرًا 

ا في السجتسعات كاالحياء الفقيرة لحاجتيؼ السادية ، حيث يقـؾ االفراد بالعسل كمداعدة األسرة كال سيس
% يعانؾف مؽ مذكمة االمية السباب اقترادية ٓٗحيث اثبتل الدراسات اف االسرة الفقيرة كبشدبة 

يدتظيع اصحاب الدخل السرتفع كالقادريؽ عم   اذكاجتساعية بالدرجة االكل  كتشفي في االحياء الراقية 
                                                 

(2).R.Hwagner,Environment and Men,Newyorke , w.w.norton and cumbnay – nc, 1974. 
 . ٜٖص  ،(ٖٜٛٔر ، ) بيركت ، دار االبجدية لمشذ،د. كساؿ مدكر ، االنتحار اك ىدـ البيئة  (ٕٙٛ)
 . ٘ٔص ، (  ٕٗٓٓ)عساف ، دار السشاىج لمشذر كالتؾزيع ، ،  ٔد. بذير دمحم عربيات ، د. ايسؽ سميساف مزاىرة ، التربية البيئية ، ط (ٕٚٛ)
لتؾزيػع ( )بيػركت ،السعسدػة الجامعيػة لمشذػر كا، ٔد. ابراىيؼ العدل ، االسس الشغرية كاالساليب التظبيقيػة فػي عمػؼ االجتسػاع ، ط (ٕٛٛ)

 . ٜٜص
 . ٓٙص، ( ٕ٘ٓٓ) االسكشدرية ، معسدة شباب الجامعة ، ، د. حديؽ عبد الحسيد رشؾاف ، التربية كالسجتسع  (ٜٕٛ)



 

 

 

 

ذلػ اف سيظرة االمية مرتبظة بغركؼ  فزبل عؽ .(ٜٕٓ)كانل ىذه الشفقات أؼالتحسل نفقات التعميؼ 
السجتسع مثل عدـ االىتساـ بالسشاىج الدراسية كعدـ مبلئستيا لمحياة حيث اف نغاـ التعميؼ يخمق مؾاطشًا 

 .(ٜٕٔ)كالكتابة دكف اف يتعمؼ ما ييؼ البيئة كيربظو بيا ليعيش فييا كسزارع اك صانع اك مثقف القراءةيعرؼ 
مذكبلت التمؾث البيئي يتؼ عؽ طريق نذر الؾعي البيئي الذؼ يتسثل في مداعدة ككذلػ فاف الحد مؽ 

االفراد كالجساعات عم  اكتداب الؾعي كالتفاعل مع البيئة كمذكبلتيا كبشاء الفرد الؾاعي كااليجابي 
كالسداعدة عم  اكتداب القيؼ االجتساعية كالسذاعر القؾية كغرس رح السذاركة االيجابية كالعسل عم  

 .(ٕٜٕ)تظؾير الذعؾر بالسدعلية كعركرة السداىسة في كضع الحمؾؿ السبلئسة لمسذاكل البيئية السختمفة
ستغيرات الغركؼ االسرية مثل حجؼ االسرة ، كفاة احد لكذلػ تذير الدراسات اف لغاىرة االمية عبلقة ك 

اب  طبيعتيا الستسيزة مؽ االبؾيؽ ، الظبلؽ ، كما يرتبط بو مؽ تفكػ االسرة ، كليذه السجسؾعة مؽ االسب
تركز اساسا عم  الجؾانب االنفعالية كالدمؾكية في االسرة ، كتشرب عم  ما اذا كانل االسرة  بؾصفيا

تؾفر الجؾ الظبيعي الذؼ يتيدر فيو اشباع حاجات الفرد السادية كالشفدية ، كانيا تتدؼ بالتفكػ اك الرراع 
ة الدالبة عم  نسؾ شخرية الفرد ، كعم  تحسل اعباء اك الحرماف ، مسا يكؾف لو انعكاساتو الشفدي

مدئؾليات االنتقاؿ ال  مدتؾيات أعم  مؽ الشزج كىذه العؾامل قد ترتبط بالفعل بالسدتؾػ االقترادؼ 
 .(ٖٜٕ)يبرر انفرادىا بسعالجة مدتقمة ماتعسل ايزا بذكل مدتقل عشو  ككاالجتساعي لبلسرة احيانا 

 الحخوب  .٘

قد يشتج عشيا انحدار بيئي ييدد االمؽ القؾمي فالبيئة جزء ال يتجزأ مؽ مدببات  مؽ السعركؼ اف الحركب
الرراعات حؾؿ السؾارد الظبيعية كالسعادف كحقؾؽ السياه بسثابة العؾامل السحركة لمشزاعات  تعد اذالحركب 

بيئة اعدائيؼ اثشاء  التجأ الركماف كالسغؾؿ نحؾ تدمير اذعبر التاريخ  كدبلحاً البيئة  استعسملالدكلية ، كقد 
حركبيؼ كاتخذكا ذلػ كؾسيمة لكدب ىذه الحركب ، كال يخف  عم  احد مدػ الزرر الذؼ تتعرض لو 

( ٕٗالبيئة مؽ اثر الحركب حيث تعتبر البيئة ىي الزحية االكل  لمرراعات الدكلية ، كلقد اكد البشد )
. (ٜٕٗ)دتدامة كبالتالي فيي عدك لمبيئةنذاط ىداـ لمتشسية الس تعداف الحركب  ٕٜٜٔمؽ اعبلف ريؾ عاـ 

كترتبط الخدائر القادمة التي تتعرض ليا البيئة في حاالت الحركب بسدػ الخظؾرة كالذراسة التي تترف 
اف تشؾع ىذه االسمحة لو مردكد سمبي عم   اذبيا االسمحة السدتخدمة مؽ قبل الجيؾش الستحاربة ، 

العقديؽ االخيرييؽ بدبب الحركب يعد تدىؾرًا بيئيًا حقيقيا . اف ما تعرض اليو العراؽ اباف (ٜٕ٘)البيئة
كباألخص تدمير نغؼ السياه كالررؼ الرحي كاألضرار الفادحة التي لحقل بالبشية التحتية مسا ادػ ال  

                                                 
 . ٗٗٔ -ٖٗٔص، ( ٖٕٓٓ)االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ، ، ٕد. شبل بدراف ، التربية كالسجتسع ، ط (ٜٕٓ)
 . ٕٚ٘، مردر سابق ، ص د. جبار عظية جباره ، د. الديد عؾض عمي  (ٜٕٔ)
 . ٖٔد. بذير دمحم عربيات ، د.ايسؽ سميساف مزاىرة ، مردر سابق ، ص (ٕٜٕ)
 . ٙٛٔد. حديؽ عبد الحسيد رشؾاف ، التربية كالسجتسع ، مردر سابق ، ص (ٖٜٕ)
 .  ٓٓٔ – ٜٜص ، ( ٕٓٔٓ) مرر ، السكتبة السررية ، ، ٔد. فتحي اسساعيل حؾقو ، د.ساميو دمحم بيؾمي ، ط (ٜٕٗ)
 ٓٙد. سيد عاشؾر احسد ، مردر سابق ، ص  (ٜٕ٘)



 

 

 

 

زيادة مدتؾيات عالية مؽ التمؾث كاألضرار الرحية فزبل عؽ انقظاع التيار الكيربائي كإيقاؼ 
ازالة مياه البالؾعات كتدكير السياه الرالحة لمذرب فزبل عؽ السخمفات السزخات التي تعسل عم  

الظبية التي تعدؼ ال  انتذار كتفذي االمراض كاألكبئة كاف مؽ اخظر انؾاع التمؾث البيئي التي شيدىا 
. كنتج عؽ عركؼ العدكاف كاستسرار الحرار بكل (ٜٕٙ)العراؽ اثشاء الحركب ىؾ اليؾرانيـؾ السشزب

ترادية كالتقشية كالعمسية ال  عيؾر انؾاع مؽ التمؾث لمبيئة العراقية كمشيا التمؾث الجرثؾمي اكجيو االق
مؽ اشد انؾاع التمؾث خظؾرة نغرا لتأثيره السباشر عم  الرحة العامة حيث يعدؼ كجؾد البكتيريا  يعدحيث 

بل عسميات ية ، كلقد تدبكالجراثيؼ السسرضة االخرػ كالظفيميات ال  انتذار االمراض االنتقالية كالسعد
التي تسثل البشية األساسية إثشاء العدكاف الثبلثيشي كاستسرار الحرار ال  عيؾر القرف اليسجي لمسشذأة 

ندب عالية مؽ التمؾث الجرثؾمي في مياه الذرب ، كيؾضح الجدكؿ أدناه الشدب السئؾية ليذا التمؾث 
راؽ مؽ شير شباط كحت  كانؾف االكؿ مؽ عاـ لمذيؾر الثبلث االكل  التي اعقبل العدكاف عم  الع

كذلػ مقارنو مع شير كانؾف الثاني مؽ العاـ نفدو ، نبلحع زيادة ندبة التمؾث إل  أعم  ندبو في  ٜٜٓٔ
 . (ٜٕٚ)شير نيداف

 تججول يهضح الشدب السئهية لمتمهث البكتيخي في ميال الذخب
 الشدبة السئهية ٜٜٓٔالذهخ من عام  ت

 7ٜٓٓ كانؾف الثاني  .ٔ
 7ٖٕٛٗ شباط  .ٕ
 7ٖٕٔ اذار  .ٖ
 7ٕٔٗ نيداف  .ٗ
 7ٕٓٚ ايار  .٘
 7٘ٛٔ حزيراف  .ٙ
 7ٖٕٛ تسؾز  .ٚ
 7ٚٛٔ اب  .ٛ
 7ٚٛٔ ايمؾؿ  .ٜ
 7ٜٚٔ تذريؽ االكؿ  .ٓٔ
 7ٔ٘ٔ تذريؽ الثاني  .ٔٔ
 7ٜ٘ٔ ٜٜٔٔكانؾف االكؿ مؽ عاـ   .ٕٔ

                                                 
ص ، ( ٕٔٓٓ)بغػػداد ، بيػػل الحكسػػة ، ، ٔد. مثشػػ  عبػػد الػػرزاؽ العسػػر ، نغػػرة تحميميػػة لؤلثػػار البيئيػػة لمعػػدكاف عمػػ  العػػراؽ ،ط (ٜٕٙ)

ٕٖٖ  . 
(  ٕٔٓٓلحكسػػػة ، ،) بغػػػداد ، بيػػػل أد. ىػػػدػ صػػػالح عسػػػاش ، التمػػػؾث الجرثػػػؾمي الشػػػاجؼ عػػػؽ العػػػدكاف كاسػػػتسرار الحرػػػار ، ط (ٜٕٚ)

 .  ٜٕٛ،ص



 

 

 

 

تشاكلل  فزبل عؽ ذلػ فاف عسمية تدمير الظاقة البذرية استسرت بفعل التمؾث البيئي الخظر ففي دراسة
طبيب اختراصي تبيؽ اف امراض كاألكراـ كالدكرؼ كضغط الدـ كسرطاف الدـ كتحمل العغاـ  ٓٓٗاراء 

كاإلصابة بفظريات غريبة ازدادت عم  نحؾ كاضح كسا تذير الدراسة ال  اف تمػ االمراض تتجو نحؾ 
 ٜٜٓٔباأللف عاـ  7ٕٛالتعاعؼ كالزيادة ، ككذلػ ارتفاع معدالت كفيات االطفاؿ دكف سؽ الخامدة مؽ 

اف االضرار االخرػ التي الحقيا العدكاف بالظاقة البذرية كثيرة جدا  ، ٖٜٜٔباأللف مؽ عاـ  7ٙٙٔال  
انخفزل ندبة القيد لجسيع مراحل التعميؼ لؤلعسار  اذ. فقد تقمص االنفاؽ الحكؾمي عم  قظاع التعميؼ 

كارتفعل ندبة الشداء االميات مؽ  ٖٜٜٔ% عاـ 7ٖٔٗال   ٜٜٓٔ% عاـ 7ٚ٘٘سشة مؽ  ٖٕ – ٙمؽ 
اف تدمير الظاقة البذرية  ٖٜٜٔ( عاـ ٜٜٕٓ٘ٛال  ) ٜٜٓٔ( عاـ ٖٙ٘ٚٙٛسشة )مؽ  ٘ٗ – ٘ٔ

.  (ٜٕٛ)لمشغاـ االجتساعي كؼ كنؾع يعشي سمب الشغاـ االجتساعي قدرتو عم  التكيف االيجابي الفعاؿ لمبيئة
لتربؾية كالثقافية كل ىذا ادػ ال  مذكبلت اف التمؾث البيئي تدبب في تدمير السعسدات الرحية كا

كمخاطر اجتساعية كنفدية جديسة كالبظالة كأزمة الدكؽ كالشقل كصعؾبة االتراؿ كتفاقؼ الحاجة ال  
الغذاء كالساء كالكيرباء كسا ادػ احداس السؾاطؽ بالخظر ال  حراؾ سكاف عذؾائي اف تدمير البيئة 

. كمؽ (ٜٜٕ)ة فييا مقابل تعغيؼ مرادر الخظر في البيئة الظبيعيةالسذيدة يعشي مرادرة التدييبلت الستاح
جانب اخر فقد ادػ القرف الجؾؼ اثشاء الحرب ال  ىجرة ابشاء السجتسع مؽ السدف بحثًا عؽ االمؽ . 

مسا  (ٖٓٓ)مسا ادػ ال  اختبلؿ الشغاـ االجتساعي كعيؾر حاالت عديدة مؽ االنحراؼ داخل السجتسع
ية كجساعية لمدكاف بحثًا عؽ االمؽ كالدبلمة حيث انتقمل اعداد ال تحر  تدبب ذلػ في ىجرة عذؾائ

كثير مؽ السحاذير مؽ اليجرة العذؾائية لو  مؽ السؾاطشيؽ تاركيؽ سكشاىؼ ال  مشاطق نائية كىذا الشؾع
العؾائل كما تسثمو مؽ سمبيات  تعيذو الذؼذلػ عدـ االستقرار  فزبل عؽكالسذاكل البيئية كالرحية . 

. (ٖٔٓ)ية كاجتساعية عديدة فاف ىعالء الدكاف يزظركف ال  استيبلؾ مياه ممؾثو كغير صالحة لمذربنفد
كلقد ادػ تدمير البش  االرتكازية ال  نقص الحاد في السؾارد السدتؾردة كال  حدكث انخفاض في االنتاج 

الدخل الفردؼ فاف كفي فرص العسل اذ ارتفعل اسعار السؾاد االستيبلكية بذكل كبير ، كفيسا يتعمق ب
فزبل عؽ اف تؾزيع السؾاد الغذائية ال يغظي  ،مدتؾػ الفقر في العراؽ االف ىؾ اكبر مشو في اليشد مثبل 

في احدؽ االحؾاؿ إال نرف الحاجات الغذائية لمدكاف اذ تزظر الكثير مؽ العؾائل ال  بيع مستمكاتيا 
. اف ىذا الؾضع ادػ (ٕٖٓ)لذراء مؽ الدؾؽ مؽ اجل تكسمة الحرص الغذائية السدتمسة كذلػ عؽ طريق ا

ال  عيؾر حالة سمبية كىي تدىؾر الحالة الغذائية لؤلسرة كما صاحبيا مؽ امراض تعثر بالرحة العامة 
كالحالة الشفدية. كبدبب الغركؼ القاسية التي عاشيا ابشاء السجتسع العراقي في عركؼ الحرب كالحرار 

ترؾ الدراسة مؽ اجل العسل لتدبير لقسة العيش اك تركيا لعدـ  ، مسا ادػ ال  اضظرار بعض الظمبة ال 
                                                 

 .  ٖٙٗ ( ، صٕٔٓٓد. كريؼ دمحم حسزة ، االبعاد البيئية لمعدكاف عم  العراؽ،)بغداد ،بيل الحكسة، (ٜٕٛ)
 . ٖٚٗ، ص  سردر نفدوال (ٜٜٕ)
 . ٔٔ ص، ) عساف ، دار مجد الكؼ ، لمشذر كالتؾزيع ( ، ٔد. دمحم رشيد الفيل ، اليجرة كىجرة الكفاءات العمسية العربية ، ط (ٖٓٓ)
 .ٜٕٕص  مردر سابق ،د. مثش  عبد الرزاؽ العسر ،  (ٖٔٓ)
 . ٔٓٔبذير ناعر الجحيذي ، مردر سابق ، ص  (ٕٖٓ)



 

 

 

 

. تتسثل  (ٖٖٓ)ما اثر ىذا الجانب ال  زيادة عدد الستدربيؽ مؽ السدارسفر الساؿ الكافي إلكساؿ التعميؼ تؾ 
اىؼ اىداؼ الحرب البيئية في جعل السعؾقات كمرادر التيديد لمبيئة اكثر تأثيرًا مؽ مرادر االمؽ 

ككذلػ يدتيدؼ قمب  ، شػ اف لكل نغاـ اجتساعي قدراتو عم  التعامل مع مرادر التيديد كالتديير كال
 كالرؾرة تسامًا حيث انو خبلؿ تدمير السؾارد تزعف قدرة الظبيعة ذاتيا عم  امداد السجتسع بحاجاتو 

 . (ٖٗٓ)تزعف قدرة الشغاـ االجتساعي عم  التكيف الفعاؿ كااليجابي لمبيئة
 
 
 
 

                                                 
 . ٕٓٔنفدو ، ص  السردر (ٖٖٓ)
 . ٖٓ، ص د. كريؼ دمحم حسزة ، مردر سابق  (ٖٗٓ)



 

 

 

 

 نيادلبحج انخب
 ادلشكالث االجتمبػيت نهتهىث انبيئي

 متهيد 
تعتبر مذكبلت تمؾث البيئة الحزرية مؽ سسات العرر الحديث نغرا لمتظؾر الدريع في الرشاعة كالتقدـ 

 أصبحل مذكبلت تمؾث البيئة تحيط باإلنداف مؽ كافة اذالتكشؾلؾجي كالزيادة اليائمة بعدد الدكاف ، 
الذؼ عير بذكل كاضح يئي ىؾ احد مرادر القتل كالدمار فالتمؾث البة ، الجؾانب كفي شت  مياديؽ الحيا

كممسؾس في قمب السدف الرشاعية لمدكؿ الستقدمة فأصبح كالغرة في الحمق يحبس عشيا ركنق الحياة 
كيذؾه جساؿ الظبيعة . كالدكؿ العربية ليدل بسشأػ عؽ ىذه السذكمة بل أصبحل تعاني مؽ مذاكل البيئة 

كانل ىذه الدكؿ تدع  إل  الشسؾ  إذأخذت تيتؼ بيذه القزية كاف لؼ يكؽ ذلػ مشذ زمؽ بعيد السختمفة ف
االقترادؼ كاالجتساعي كتشغر إل  قزايا البيئة بأنيا ىامذية  لؼ تبمغ حدا يثير قمقيا كيأخذ باىتساماتيا 

ات الرشاعية كالتقشية في حيؽ كانل السذاكل البيئية تذغل الدكؿ الرشاعية كذلػ لآلثار الدمبية لمشذاط
.كاف مذكمة (ٖ٘ٓ)عم  البيئة التي أصبحل عرضة لمخظر كالذؼ يشعكس عم  صحة اإلنداف كراحتو

التمؾث البيئي ليدل مذكمة جديدة أك طارئة كإنسا الجديد فييا ىؾ زيادة شدة التمؾث كسًا ككيفًا في عررنا 
لدياسية لذلػ حغيل باىتساـ دكلي ، الحاضر . كأصبح التمؾث مذكمة عالسية ، ال تعترؼ بالحدكد ا

كألنيا فرضل نفديا عم  الجسيع فالتردؼ ليا يتجاكز حدكد كإمكانيات التحرؾ الفردؼ لسؾاجية ىذا 
الخظر السخيف ، كالحق أف األخظار البيئية ال تقل خظرا عؽ الشزاعات كالحركب كاألمراض الفتاكة أف لؼ 

عم  البيئة كمؾاردىا امرأ ضركريا كحيؾيا لبقاء اإلنداف.  لذلػ أصبحل السحافغة  .(ٖٙٓ)تكؽ أكثر خظرا 
تتداكػ في ذلػ السجتسعات الغشية كالفقيرة ، فيي ليدل أمر مؽ أمؾر الرفاىية  اذكالؾفاء باحتياجاتو 

إذ يعثر التمؾث البيئي عم  السجتسع برؾرة مباشرة كغير مباشرة  .(ٖٚٓ)كرغيد العيش لؤلغشياء فقط 
مؽ األضرار كالدمبيات كاإلمراض الخظيرة كالفتاكة كالتي تعدؼ بو أحيانا إل  السؾت ، فيتدبب لو بالكثير 

كلمتمؾث البيئي انؾاع مشيا التمؾث االجتساعي كىذا االخير يؾلد بدكره عدة مذكبلت اجتساعية مثل، 
الخمل في البشاء ك سيادة العادات كالتقاليد الدمبية ،ك الجريسة ، ك البظالة ، التفكػ ،ك الفقر، ك االمراض ، 

العزلة ك االغتراب ،  كفقداف السعايير ، كضعف التكافل االجتساعي ،ك  االجتساعي كالعبلقات االجتساعية ،
 االكتئاب . ك البلمباالة ، ك االجتساعية ، 

 
 
 األمخاض .ٔ

                                                 
العراقيػػػػة عمػػػػ  الػػػػرابط التػػػػالي  د. ىذػػػػاـ عبػػػػد الكيبلنػػػػي ، تمػػػػؾث اليػػػػؾاء ، جامعػػػػة السمػػػػػ عبػػػػد العزيػػػػز ، مػػػػؽ السكتبػػػػة االفتراضػػػػية (ٖ٘ٓ)
(http://www.kau.edu.sa .) 
 .  ٕٜٔ، ص  ٕٛٓٓ،  ٗ-ٖ، العدد ٖٙ.ىيفاء نجيب ميؾدر ، البيئة كالتمؾث ، جامعة البررة ، مجمة الخميج العربي ، مجمد د (ٖٙٓ)
، مػؽ السكتبػة االفتراضػية العراقيػة عمػ   د. دمحم ميشا السيشا ، البيئة في الؾطؽ العربػي الؾاقػع كالسعمػل ، جامعػة السمػػ عبػد العزيػز (ٖٚٓ)

 (. http://www.kau.edu.sa)، الرابط التالي 



 

 

 

 

لقد ازدادت كفيات االطفاؿ اكثر مؽ الزعف في عقد التدعيشيات مقارنة مع العقؾد الساضية كىذا يعكد 
  اف نؾعية البيئة التي يشسؾ فييا الظفل ليا اثر مباشر كعسيق في الشسؾ السادؼ كالفكرؼ كاالجتساعي عم

. (ٖٛٓ)كثير مؽ التيديدات الخظيرة عم  صحتيؼي يعيش فييا اطفاؿ العراؽ تثير كاالنفعالي كاف البيئة الت
عم  العراؽ في الفرل  تقؾؿ الدكتؾرة بربارا نسرؼ كىي صحفية امريكية مشاىزة لمعدكاف االمريكي

الخاص بيا مؽ كتاب )معدف العار( بأنيا قد زارت القرػ القريبة مؽ بغداد فؾجدت في احدػ تمػ القرػ 
عائمة عراقية كالذباب الستزكجيؽ حديثا قد حرمل  ٕٓمشزؿ ، أؼ ما يقارب  ٓٙٔالتي ال تتجاكز سعيا 

التقرير ، ككاف ىعالء الذباب قد شاركؾا في لدييؼ كالدات مذؾىة خبلؿ االربع سشؾات الدابقة ألعداد 
. كنتيجة الحرار كالحركب التي تعرض ليا العراؽ فقد (ٜٖٓ)خدمتيؼ العدكرية مدةحرب اـ السعارؾ خبلؿ 

ساء الؾضع الرحي بذكل مأساكؼ بعد اف كاف العراؽ مؽ البمداف الستظؾرة في الخدمات الرحية اذ بمغ 
( معسدة صحية تسثل ندبة ٔٔٙ٘يجة القرف كالتخريب )عدد السعسدات الرحية التي تزررت نت

، كنتيجة ال  ذلػ تدىؾرت الخدمات الرحية السقدمة ال  البمد% مؽ مجسؾع السعسدات العاممة في ٙٙ
السؾاطشيؽ بذكل كبير ، ال سيسا اف مراجعة السعسدات الرحية قد تزاعف عدة مرات نتيجة السعاناة 

ما ادػ ال  انتذار حاالت سؾء التغذية كفقر رات الحرارية الزركرية د مؽ الدعاليؾمية كنقص حاجة الفر 
. اما عم  صعيد الخدمات االجتساعية الستعمقة باألدكية (ٖٓٔ)الدـ بسا يقرب لشرف سكاف العراؽ

ادػ ال  اعتساده عم   ٜٜٓٔكالسدتمزمات الظبية فأف عزؿ العراؽ عؽ مرادر الذراء السعتادة مشذ اب 
عض المقاحات كالسزادات الحيؾية كالخاصة بأمراض معيشة لؼ تعد متؾفرة في السذاخر مخزكنو الداخمي فب

الظبية ، كقد تؾقف انتاج صشاعة السدتحزرات الظبية السحمية نتيجة لعدـ تؾفر التيار الكيربائي كالسؾاد 
لبذرؼ كتقظع .اف التمؾث البيئي مؽ اكثر االخظار الفتاكة التي تبيد الجشس ا(ٖٔٔ)الخاـ كالسياه الرالحة

جذكره كتيدـ سبللتو االصمية . اذ عيرت حديثا امراض عدة عزؾية كنفدية كاجتساعية لؼ تكؽ معركفو 
في الدابق اثرت عم  صحة االفراد عسؾما كعم  االطفاؿ برؾرة خاصة . اذ تؾصل العمساء كاألطباء اف 

التمؾث البيئي سؾاء كاف باإلشعاع اك احد االسباب الرئيدية كراء التغيرات الؾراثية في الجشس البذرؼ ىؾ 
 . (ٕٖٔ)السؾاد الكيسياكية اك البيؾلؾجية

الحاده لمتمؾث  باآلثارفيسا يتعمق  مزمشةاك  حادةال  اثار  الرحةكيسكؽ ترشيف اثار التمؾث البيئي عم  
 لآلثار بةبالشدفيي تغير سريعا ، كتتراكح بيؽ الرداع كالظفح الجمدؼ ال  اثاره التذشجات كالسؾت . اما 

، كالقمب ، اك  كالرئةفتدتغرؽ كقتا في الغيؾر ، كعادة ما تكؾف خظيرة مثل امراض الدرطاف ،  السزمشة

                                                 
 .ٛ٘ٗد. فرانديس ت . ماؾ اندرك ، مردر سابق ، ص  (ٖٛٓ)
 .ٕٗٛ – ٖٕٛد. مثش  عبد الرزاؽ العسر ، مردر سابق ، ص  (ٜٖٓ)
 ٜٜٛٔ، لدػشة ٙٔاد ، مجمػة اـ السعػارؾ ، العػدد د. حدؽ خمف ، تثأير الحرار كالعدكاف عم  الؾضع الرحي في العراؽ ، بغد (ٖٓٔ)
 .  ٛٙٔص  ،
 .  ٕٚٔ-ٕٙٔص ، ( ٜٜ٘ٔ)اإلسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ، ، دراسات في عمؼ االجتساع العائمي غريب سيد احسد ، كاخركف ،  (ٖٔٔ)
، ٛٔؾث التربؾيػة كالشفدػية ، العػدد ضح  عادؿ محسػؾد ، التمػؾث البيئػي كمخػاكؼ السػرأة مػؽ االنجػاب ، جامعػة بغػداد مجمػة البحػ (ٕٖٔ)

 .ٕ، ص  ٕٛٓٓ



 

 

 

 

كلدؾء الحع تبتعد  ،في طبيعتيا  مزمشةكجسيعيا امراض  العربية كاالضظرابات،  الخمقيةالعيؾب 
يشتج اثارا جانبيو يسكؽ اف ما عو خبلؿ التمؾث بكل انؾا  البيئةعؽ الجساليات ، فتدسؼ  البيئيةمذكبلتيا 

مبلييؽ امريكي  ثبلثةر حيث يعاني حؾالي ز، كتتردر الزؾضاء قائسو شكاكؼ سكاف الح مسيتةتكؾف 
مؽ الزؾضاء التي تدبب فقداف الدسع ككذلػ اقرت السدؾح الرشاعية كالسجتسعية اف التعرض الدائؼ 

 الدكرةي كالقمق كالتؾتر كمذكبلت مؽ مذكبلت العجز الجشد بدايةلمزؾضاء يرتبط بكل شيء 
بالدخاف يذتركؾف فييا  مميئةيعيش العديد مؽ األطفاؿ في مشازؿ صغيرة  الشاميةكفي البمداف  .(ٖٖٔ)الدمؾية

مع اخريؽ كثيرؼ العدد كأكضاع االزدحاـ ىذه تعشي اف الجراثيؼ تقف حاجزا  اماـ الدبيل التشفدي لدػ 
خسدو مميؾف طفل تحل سؽ  ما يقرب يتؾف  اذىذا الحاجز  صبلبةصغار الدؽ كاف الدخاف يزيد مؽ 

% مشيؼ في البمداف الشامية كمعغؼ ىذه الؾفيات تشجؼ ٜٙالخامدة ، في مختمف ارجاء العالؼ سشؾيا أؼ 
 الرحةكسؾء التغذية ، كتذير التقديرات التي كضعتيا مشغسو  كاإلسياؿبااللتياب الرئؾؼ  اإلصابةعؽ 

بدبب عركؼ  الخامدةمميؾف طفل تحل سؽ  7ٖ٘( اف االلتياب الرئؾؼ يقتل ؾنيدفالي) لمظفؾلةالعالسية 
عؽ كضع  اليؾنيدفكيفرح تقرير  .(ٖٗٔ)مكافحتيا يسكؽ (التيبل) الفيركساتالدكؽ كالتغذية كانتذار 
اذ اف السذكبلت البيئية تكسؽ كراء انتذار امراض األطفاؿ في العالؼ اذ  ٕٔٓٓاألطفاؿ في العالؼ سشو 

التيابات الجياز التشفدي ،  نتيجة% يسؾتؾف ٛٔك ،الستعدرة الؾالدة نتيجة% مؽ األطفاؿ يسؾتؾف ٕٓاف 
مميؾف ندسو في العالؼ كالذؼ  ٕٓٓٗلسرض السبلريا ، كاف  نتيجة% ٚك االسياؿ ، نتيجة% يسؾتؾف ٚٔك

ؾصؾؿ ال  كيتعذر عمييؼ ال مشاسبةليؼ خدمات صحية  ال تتؾفرمميؾف ندسو  ٕٓٓٙيبمغ حجؼ سكانو 
في مرر كاتزح  السحركمةقاـ بيا باحث بإحدػ القرػ  دراسةكأثبتل  .(ٖ٘ٔ)تفي باحتياجاتو صحيةمرافق 

كبيؽ االحجاـ  كالتعميسية الرحيةبيؽ نقص الدخل كحرماف ىذه القرػ مؽ الخدمات  كثيقة عبلقةاف ىشاؾ 
بيؽ تردؼ األكضاع  كثيقة قةعبلمتؾسط حجؼ االسرة ، كاف ىشاؾ  كزيادةعؽ استخداـ كسائل مشع الحسل 

بفقر الدـ  اإلصابة، كارتفاع معدؿ  الستؾطشةكبيؽ انتذار االمراض  كالبيئيةاالجتساعية كاالقترادية 
األسباب التي تقف كراء  كالتشسية لمبيئة العالسية المجشةكيؾرد تقرير  .(ٖٙٔ)الجمدية كالتشاسمية كاألمراض

ية في العالؼ الثالث حيث يذكر التقرير اف االمتداد العذؾائي تردؼ األحؾاؿ في السشاطق الحزرية الريف
لمحزر مسا يزيد مؽ  الريفيةلمشسؾ الدكاني الستزايد كاليجرة  نتيجة عديدةلمسدف يعدؼ ال  مذكبلت 

لدكاف السشاطق الحزرية ،  األساسيةصعؾبة تؾفير الدكؽ كالخدمات الرحية كغيرىا مؽ خدمات البشيو 
 بتزايد السعيذةيرتبط تدني مدتؾػ . ك  (ٖٚٔ)عؽ التمؾث كسؾء التغذية الشاجسة حيث تشتذر االمراض

مؽ العسر ففي الدكؿ الفقيرة تسؾت اعداد  الؾاحدةمعدالت كفيات األطفاؿ عسؾما كاألطفاؿ دكف الدشو 
كبيرة مؽ األطفاؿ دكف اف يكسمؾا  الدشو الؾاحدة مؽ العسر. كىكذا يسكؽ القؾؿ باف انخفاض مدتؾػ 

                                                 
 . ٕٖٔص ، ( ٜٕٓٓ)عساف ، دار السديرة لمشذر كالتؾزيع كالظباعة ، ، ٔد. عمي ليمو ، كاخركف ، عمؼ االجتساع الظبي ،ط (ٖٖٔ)
 . ٖٚٔالسردر نفدو ، ص  (ٖٗٔ)
 . ٖٔٔ، ص  السردر نفدو (ٖ٘ٔ)
 ٗٙ – ٖٙص ، ( ٕٙٓٓ)عساف ، دار الذركؽ لمشذر كالتؾزيع ، ،  ٔالظبي ، طد. عبد الدبلـ بذير الدكيبي ، عمؼ االجتساع  (ٖٙٔ)
 . ٙٓٔشادؼ نديؼ جبير ، مردر سابق ، ص  (ٖٚٔ)



 

 

 

 

معشر ميؼ عم  كجؾد الفقر كالحرماف البذرؼ كدليل عم  تزايد احتساالت انتذار االمراض  يذةالسع
اف يذبع حاجتو لمغذاء كالكداء كالدكؽ كالسرافق الرحية كالسياه  ال يدتظيعكتؾطشيا اذ اف االنداف الذؼ 

ر احتساال الف بالسرض كىؾ اكث لئلصابةلمذرب كغيرىا ىؾ انداف معرض بذكل اكثر مؽ غيره  الرالحة
كتؾر )جي بارؾ( ال  اف ديعاني مؽ سؾء التغذية كفقر الدـ كغيرىا مؽ االمراض كفي ىذا الردد يذير ال

القمب الركماتيزمية  فأمراضالكثير مؽ االمراض تغير ميبل كاضحا نحؾ مدتؾيات اجتساعية معيشو 
بيؽ طبقات السجتسع الدنيا يؾعا ىي مؽ االمراض األكثر ش السعدةكالتياب الذعب السزمؽ كالدل كقرحو 

ذلػ قالل مشغسة الرحة العالسية  فزبل عؽ (ٖٛٔ)اجتساعيا كاقتراديا عشيا في الظبقات الغشية كالسقتدرة 
مميؾف شخص كل عاـ بدبب  7ٖٗاف اكثر مؽ مميار شخص محركمؾف مؽ السياه الشغيفة بيشسا يسؾت 

مذرب كقالل السشغسة اف فقراء العالؼ يدفعؾف اكثر امراض يسكؽ تجشبيا اذا تؾفرت امدادات مياه صالحة ل
مؽ األغشياء غير انيؼ في الؾقل نفدو يحرمؾف عم  مياه اكثر رداءة مسا يجعميؼ اكثر عرضة لمخظر 
بدبب االمراض التي تشتقل عؽ طريق السياه بحدب إحراءات السشغسة الدكلية فاف الفقراء يشفقؾف نحؾ 

لساء الرالح لمذرب كقاؿ )جيسي بارتراـ ( مشدق السشغسة لذعكف % مؽ دخل اسرىؼ لمحرؾؿ عم  إٓ
بمغ عدد  ٜٜٓٔالسياه كالرحة عجزنا عؽ تحقيق أؼ تقدـ في الدشؾات العذرة الساضية ففي عاـ

عل العدد كسا ىؾ كقاؿ اف  ٕٓٓٓمميار شخص كفي عاـ  7ٔٔالسحركميؽ مؽ السياه الرالحة لمذرب 
لمؾسائل األساسية لمحفاظ عم  الرحة العامة مؽ صرؼ  ٜٜٓٔعاـ مميار انداف كانؾا يفتقركف  7ٕٗ

كال تقف اثار  (ٜٖٔ).ٕٓٓٓصحي كإمدادات السياه كالسظيرات كعل الؾضع عم  ما ىؾ عميو حت  عاـ 
الحرماف مؽ السياه الشقية عشد زيادة اإلصابة باألمراض مثل االسياؿ كالسبلريا ، بل انو يدفع كذلػ العديد 

شداء ال  غياىب الفقر بحرمانيؼ مؽ التعميؼ كالحرؾؿ عم  فرص عسل مربحة اذ يسزؾف مؽ األطفاؿ كال
معغؼ ساعات اليـؾ في نقل السياه ال  اسرىؼ . كقالل السشغسة اف صعؾبة الحرؾؿ عم  السياه الشغيفة 

ؼ ال  تزداد يؾما بعد يـؾ بدبب تزايد الدكاف الحزر في العالؼ كالتيديد بتغيرات مشاخية يسكؽ اف تعد
مؽ األبحاث لسعرفة اثر اليؾاء الذؼ  بكثير. كقد قاـ العمساء (ٕٖٓ)حدكث فيزانات كانتذار األمراض

كالتي كاف محؾرىا  يتشفدو الذخص عم  صحتو ، كمؽ ىذه األبحاث سمدمة الدراسات التي قاـ بيا )ميمز(
يعيذؾف بأحياء مؽ السديشة  مقارنة االحياء الشغيفة كاألحياء القذرة في السدف فؾجد اف األشخاص الذيؽ

يكؾف ىؾائيا محسل بدخاف السرانع يكؾنؾف اكثر تعرض ألمراض الجياز التشفدي ، ككثيرًا ما يرابؾف 
بيا في الشياية كذلػ مقارنة باألشخاص الذيؽ يعيذؾف في احياء نغيفة ذات ىؾاء نقي ، ككذلػ فاف 

ة ، يختمف اختبلفا عاىرًا في طباعو الذخص الذؼ يأكؼ ال  مشزؿ صحي تؾافرت فيو أسباب الراح
 .(ٕٖٔ)ككجدانو عؽ الذخص الذؼ يدكؽ في بقعة مزدحسة كال تتؾافر فييا اشعة الذسس كال اليدكء

                                                 
 . ٚٓٔالسردر نفدو ، ص  (ٖٛٔ)
 .  ٛٓٔشادؼ نديؼ جبير ، مردر سابق، ص  (ٜٖٔ)
 . ٛٓٔالسردر نفدو ، ص  (ٕٖٓ)
)اإلسػػػكشدرية ، السكتػػػب الجػػػامعي الحػػػديث ، ،  ٖسػػػاع الشفدػػػي ، طد. حدػػػيؽ عبػػػد الحسيػػػد رشػػػؾاف ، الظفػػػل دراسػػػة فػػػي عمػػػؼ االجت (ٕٖٔ)

 .  ٗٚص ، ( ٕٚٓٓ



 

 

 

 

 البقالة .ٕ
اف التمؾث البيئي بسا فيو مؽ تمؾث التربة كاليؾاء كالساء أدػ ال  اف تتحؾؿ كثير مؽ األراضي الزراعية 

ترتب عم  ذلػ ترؾ الكثير مؽ الفبلحيؽ ميشة الزراعة كبحثيؼ عؽ ال  أراضي غير صالحة لمزراعة مسا ي
تعد مذكمة البظالة كاحدة مؽ اخظر السذكبلت اف لؼ تكؽ   ػ كىذا يعشي تعرضيؼ ال  البظالة ،ميشة أخر 

اخظرىا عم  االطبلؽ كمشبع الخظؾرة ال يكسؽ فحدب في اف تزايد اعداد العاطميؽ عؽ العسل يسثل اىدارًا 
لعسل البذرؼ ، كما يشجؼ عؽ ىذا االىدار مؽ ضياعات اقترادية إنسا مكسؽ الخظؾرة يشبع في عشرر ا

تعد  اذايزا مؽ الشتائج االجتساعية الخظيرة التي تراحب حالة البظالة كبخاصة فيسا بيؽ الذباب ، 
كلياـ( كيعرؼ )جيسس  ،(ٕٕٖ)البظالة ىي البيئة الخربة كالسشاسبة لشسؾ الجريسة كالتظرؼ كأعساؿ العشف
.ككذلػ تعد البظالة مؽ (ٖٕٖ)بأنيا مذكمة االفراد الذيؽ يريدكف العسل لكشيؼ ال يدتظيعؾف الحرؾؿ عميو

اعقد السذاكل التي تؾاجو الدكؿ كالحكؾمات كخاصة الشامية مشيا ، لسا يرافقيا مؽ تبعات سمبية عم  
تتحؾؿ بفعل االياـ ال  حد  السجتسع حيث تغير تمػ التبعات عم  شكل امراض اجتساعية كنفدية خظيرة

االجراـ ، كازدادت البظالة في السجتسع العراقي في الدشؾات االخيرة مسا ادػ ال  سؾء الحالة االمشية 
كاالجتساعية في العراؽ مؽ جراء الظؾابير الكبيرة التي كقفل بانتغار عسل شريف يعمؽ ليا قؾت يؾميا 

سيا كدكليا في عاىرة زيادة البظالة كما ليذه الغاىرة مؽ اقمي إنسؾذجاً كبكل الحاالت فاف العراؽ اصبح 
كعيفة تدميرية ألمؽ كاستقرار السجتسع ، فقد ادت البظالة السزمشة ال  تراكؼ شعؾر حاد بالحيف كالغيع 
كالرغبة بالثؾرة لدػ السجاميع العاطمة عؽ العسل كتركل سشؾات البظالة اخاديد مأساكية في نفؾس افراد 

مؽ السجتسع كانقظاع تاـ عؽ محيظو االجتساعي كإحداسيؼ باالنتساء اليو لتحل محميا ىذه الذريحة 
. كلقد قدؼ العمساء البظالة ال  نؾعيؽ االكؿ البظالة الغاىرة (ٕٖٗ)مذاعر االغتراب كالشفؾر مؽ الؾطؽ

اما  كتعشي اف االفراد ال يجدكف فرص العسل التي تتشاسب مع ما يستمكؾف مؽ ميارات كقدرات كمعىبلت
الشؾع الثاني ىي البظالة السقشعة كتغير مؽ خبلؿ تعييؽ بعض االشخاص في كعائف ليس ليا فائدة 

انتاجية ، فالعسل الذؼ يسكؽ اف يشجزه اثشاف يؾكل ال  خسدة افراد كالعسل الذؼ يسكؽ القياـ بو مؽ قبل 
طريق فرص عسل ركتيشية  خسدة افراد يؾكل ال  عذرة كىكذا ، ككذلػ تبرز مذكمة البظالة السقشعة عؽ

ىامذية ال يجد فييا الفرد العامل اك السؾعف اؼ استثسار لقدراتو اك مياراتو اك خبراتو كيتبع البظالة 
السقشعة حاالت نقص التذغيل اذ يسارس الفرد في ىذه الحالة عسمو لكؽ لؾقل اقل مؽ كقل العسل السعتاد 

اك بظالة نقص التذغيل ، كقد يترتب عم  عاىرة نقص  اك السرغؾب كتدس  ىذه الغاىرة البظالة الجزئية
التذغيل عؾاقب كأضرار ال تقل عؽ البظالة الغاىرة إال انو نقص السعمؾمات عؽ حاالت نقص التذغيل 

                                                 
 .ٛٚٔد. كجدؼ شفيق عبد المظيف ، مردر سابق، ص  (ٕٕٖ)
،  ٚٔمديحػػة احسػػد عبػػاده ، تحميػػل سدػػيمؾجي مذػػكمة البظالػػة مػػؽ كاقػػع السجتسػػع السرػػرؼ، مجمػػة كميػػة االداب بدػػؾىاج ، العػػدد  (ٖٕٖ)

 .  ٕ٘ٙ، ص  ٜٜ٘ٔ
 . ٕٙعبد الباقي حدؽ ، مردر سابق ، ص  سؾزاف (ٕٖٗ)



 

 

 

 

البظالة سبب مؽ اسباب  تعد ك. (ٕٖ٘)يعد مؽ اىؼ الرعؾبات التي تحيط بتذخيص كعبلج ىذه الغاىرة
ال تتسكؽ مؽ اداء كعائفيا بكفاءة كفعالية ، كيغير مردكد  اذسرة التفكػ االسرؼ الذؼ يريب بشياف اال

ذلػ بؾضؾح مؽ خبلؿ التردع الداخمي بيؽ اعزاء االسرة الؾاحدة كىي ليدل عارضة تشذأ بدبب 
عرؼ معقل اك ضاغط كغياب احد الؾالديؽ اك كمييسا ألسباب متعددة كإنسا ما نقرده ىؾ ذلػ التردع 

. كمؽ االثار التي (ٕٖٙ)ية الشدق القيسي في تؾجيو سمؾؾ االفراد كاألسرة معاً الذؼ يشجؼ عؽ فقداف اىس
تتركيا البظالة عم  الجساعة كاألسرة مثبل فيي ال تقل شرًا كتخريبا كدمارًا عؽ االثار التي تتركيا البظالة 

سية حيث عم  الفرد فالبظالة تحؾؿ األسرة ال  مشغسة ضعيفة كىزيمة ال تقؾػ عم  اداء مياميا االسا
تعدؼ بظالة رب االسرة ال  تؾقف الؾعائف االساسية كالثانؾية التي تعدييا االسرة لؤلفراد كالجساعات 

كالسجتسع الكبير فيي ال تدتظيع تربية االفراد تربية ايجابية فاعمة ألنيا بدبب البظالة تفتقر ال  االمكانات 
. كسا اف بظالة الفرد قد تدتسر (ٕٖٚ)ميؼ األبشاءالسادية التي مؽ خبلليا تدتظيع اف تشفق عم  دراسة كتع

لفترة طؾيمة كقد تغير قيسو االجتساعية كمسارساتو اليؾمية كالتفريمية بحيث تتحؾؿ القيؼ كالسسارسات مؽ 
قيؼ ايجابيو فاعمو ال  قيؼ سمبيو ضارة حيث ييجر الفرد القيؼ االيجابية كالخيرة التي كاف يحسميا كقيؼ 

عسل كالعدالة كالثقة العالية بالشفس كالشزاىة كالتفاؤؿ بالسدتقبل كيتبش  قيؼ سيئة الردؽ كاإلخبلص بال
كضارة كقيؼ الكذب كالغش كالشفاؽ كالشسيسة كالجبؽ كمعاداة الشاس كالتذكيػ بشؾاياىؼ فزبل عؽ قيؼ جمب 

ي يحسميا الفرد . كمثل ىذه القيؼ الدمبية الت(ٕٖٛ)االذػ كالزرر عم  االخريؽ كالتآمر عمييؼ كاإليقاع بيؼ
نتيجة بظالتو لفترة طؾيمة مؽ الزمؽ قد تجره ال  افعاؿ يديشيا السجتسع كيدخط عمييا كالدرقة اك القتل اك 

الشفاؽ اك الدخؾؿ في مجاالت الذغب كالؾشاية ، كتتفاكت البمداف الشامية مؽ حيث عاىرة الجريسة 
كال يعشي ىذا التفاكت خمؾا اؼ بمد نامي مؽ كانحراؼ االحداث عسؾمًا مؽ ناحية صمتيا بغاىرة البظالة 

ىاتيؽ الغاىرتيؽ كانسا يرتبط االمر بظبيعة البشية االجتساعية الدائدة كإفرازىا لكثير مؽ الغؾاىر الدمبية 
 .(ٜٕٖ)كمؽ بيشيا الجريسة

 الفقـخ  .ٖ
عزا مؽ اف التمؾث البيئي يعتبر سببًا لحدكث التمؾث االجتساعي ،اذ يترتب عم  التمؾث االجتساعي ب

االثار كالسغاىر الدمبية التي تشعكس عم  البيئة الحزرية كتعثر عم  بشائيا االجتساعي كالقيسي ، كعم  
شبكة العبلقات االجتساعية بيؽ أبشاء البيئة الؾاحدة كمؽ ىذه االثار الفقر كالبظالة في معدالت عالية ، 

حدة الدكشية الؾاحدة ، كتركز مؾاطشيؽ كثافة سكانية عالية ، كمتؾسط عالي جدا لعدد الدكاف في الؾ 

                                                 
 WWW.KSU.EDU.SAد. عبدالعزيز بؽ حديؽ ، البظالة كدكرىا في احداث الجريسة ، جامعة السمػ سعؾد عم  الرابط التالي  (ٕٖ٘)
 ٕٜٜٔ،  كاخركف ، مذكمة البظالة في الؾطؽ العربي ، معيد البحؾث كالدراسات العربية ) مرػر ، مظبعػة اليػبلؿ،حدؽ ابراىيؼ  (ٕٖٙ)
 .  ٓٚٔص  ،
 .ٗٔٔص ،( ٜٛٛٔ)القاىرة ، مظبعة التعميؼ ، ،كاخركف ، السذكبلت االجتساعية  ،د. حدؽ الداعاتي (ٕٖٚ)
 . ٕ٘ٔص ،(  ٜ٘ٚٔ) القاىرة ، مظبعة االنجمؾ السررية ، ،حدؽ محسؾد ، السذكبلت االجتساعي  (ٕٖٛ)
 . ٕ٘ٔص  ،(ٜٙٚٔبغداد ، مظبعة جامعة بغداد ، ) ،احداف دمحم الحدؽ ، السدخل ال  عمؼ االجتساع الحديث  (ٜٕٖ)



 

 

 

 

بتأىيل عمسي مشخفض كدرجو انجاز ضعيفة كميارات دنيا كثقافة محدكدة كارتفاع ندبة غير القادريؽ عم  
العسل كمدتؾػ صحي مشخفض كارتفاع معدالت الجرائؼ كاالنحراؼ بأنؾاعو كمذكبلت تفكػ اسرؼ عالية 

اب كسيادة عادات كتقاليد سمبية كخمل في البشاء الحزرؼ كمدتؾػ مشخفض لمخدمات العامة كعزلة كاغتر 
لمتمؾث  نفدو كالسغاىر قد تكؾف سبب كنتيجة في الؾقلاآلثار  لعبلقات االجتساعية عمسا باف ىذهكا

كيعد الفقر عامبل ميسا في ارتفاع معدالت االنحراؼ االجتساعي ، كعم  كجو  .(ٖٖٓ)االجتساعي كالحزرؼ 
م  البيئة كانتذار عاىرة الشفايات كالسخمفات السشزلية حيث يشتذر الفقر الخرؾص جرائؼ االعتداء ع

برؾرة كاسعة في السشاطق الحزرية حيث يعجزكف عؽ تؾفير احتياجاتيؼ األساسية مؽ السأكػ كالعسل 
. كمؽ ناحية أخرػ كثيرا ما يعدؼ الفقر ال   (ٖٖٔ)كالسياه كالررؼ الرحي كالرحة كالتعميؼ تؾفيرا كافيا

اممة األطفاؿ فقد تستد فترات البظالة كالتعظل عؽ العسل ال  شيؾر اك سشؾات طؾيمة يؾجو فييا سؾء مع
الؾالداف كل طاقتيسا لمبحث عؽ العسل كتدبير قؾت األطفاؿ فبل يبق  ليسا بعد ذلػ مؽ ىذه الظاقة ما 

بقدط مؽ التعميؼ  يررفانو في االشراؼ عم  تربية األكالد كسا اف الفقر يقف حجر عثرة دكف فؾز الحدث
،كذلػ اف االب يرػ في أبشائو قدرة عم  الكدب فيشتزعيؼ مؽ السدرسة كيدفع بيؼ ال  العسل ، امبل في 

اف يعيشؾه عم  مؾاجية أعباء الحياة ، كىؾ اذا استظاع تركيؼ في السدرسة فانو ال يسشحيؼ االشراؼ البلـز 
سفرت عؽ اف األطفاؿ الذيؽ يشحدركف مؽ بيئات بتؾجيييؼ لمدراسة كقد أجريل أبحاث في مديشة لشدف ا

متؾاضعة قد حرمؾا عم  اقل مؽ نرف الجؾائز السدرسية التي حرل عمييا أبشاء االحياء األكثر رغدا 
ا تقل كيرجع ذلػ ال  فقداف الجؾ اليادغ ، حيث اف السشزؿ تدؾده الزؾضاء عادة بدبب ازدحامو ، كس

. لقد (ٕٖٖ)فيو الكثير مؽ أكجو الراحة البلزمة لتييئة الظفل لبلستذكار، كيشعدـ فيو كسائل اإلضاءة الكافية
اثبتل مجسؾعو مؽ الدراسات اف الفقر احد األسباب الرئيدية لكافة االنحرافات االجتساعية كانحراؼ 
االحداث كاالتجاه نحؾ الدرقة كاإلجراـ كاالنحرافات الجشدية كمختمف اشكاليا كأنؾاعيا كإدماف الخسؾر 

لقد ادت اليجرة مؽ الريف ال  السديشة كارتفاع زيادة (ٖٖٖ)درات كما ال  ذلػ مؽ أنساط االنحرافات.كالسخ
الدكاف كانتذار العذؾائيات ال  عيؾر مذكمة الفقر .اف التفاعل بيؽ الفقر كالبيئة غالبا ما يعدؼ ال  

  حساية انفديؼ مؽ التمؾث تدىؾر الخرائص البيئية فالفقراء ىؼ اكثر ضحايا لتمؾث البيئة ، كقدراتيؼ عم
ضعيفة ، اذ يعرضؾف البيئة لمخظر بدافع الحاجة فيؼ ال يقدركف معش  كأىسية صيانة البيئة ففي سبيل 

البقاء يعسدكف ال  قظع الغابات كتدرؼ ماشيتيؼ في استيبلؾ السراعي كغالبا ما يجؾركف عم  االراضي 
راضي العراقية كبدبب ضعف خدمات الدكلة كقدرتيا اليامذية كالحدية كالتي تذكل الجزء االكبر مؽ اال

عم  التسؾيل ، فاف اكضاع الفقراء تزداد سؾء كيعانؾف مؽ نقص الخدمات االساسية كالترفييية كالرحية 
كالثقافية خرؾصا في الحقبة التي سبقل الحرار عم  العراؽ مسا يعشي ذلػ احؾاؿ بيئية غير مبلئسة 

                                                 
 ٛٙص، ( ٕٜٜٔ)عساف، دار الذركؽ لمشذر ،،  ٔد. معؽ خميل العسر ،كاخركف ،مدخل ال  عمؼ االجتساع ،ط (ٖٖٓ)

 .  ٕٕٛاحسد يحي  عبد الحسيد ، مردر سابق ، ص  (ٖٖٔ)
 .  ٜٖٕص ، (  ٕٕٓٓ) بيركت ، ،  ٔعبد هللا عظؾؼ ، جغرافية السدف ، ط (ٕٖٖ)
 . ٙ٘ص  ف ، مدخل ال  عمؼ االجتساع ، مردر سابق ،د. معؽ خميل العسر كاخرك  (ٖٖٖ)



 

 

 

 

عاىرة معقدة ذات ابعاد متعددة اقترادية كاجتساعية كسياسية كثقافية  . كيعتبر الفقر(ٖٖٗ)عم  اإلطبلؽ
كبيئية ، فيؾ حالة مؽ الحرماف تتجم  في انخفاض استيبلؾ الغذاء كتدني االكضاع الرحية كالسدتؾػ 
التعميسي كقمة فرص الحرؾؿ عميو كتدني اكضاع االسكاف كىذه العؾامل تجعل الفرد اك االسرة اشد تأثرا 

عامل ميؼ في ارتفاع معدالت  أيزاً يعد  ك. (ٖٖ٘)ت كالردمات الخارجية كأكثر تعرض ليالمتغيرا
. كيعتبر الفقر احد االسباب (ٖٖٙ)االنحراؼ االجتساعي كعم  كجو الخرؾص جرائؼ االعتداء عم  البيئة

اعيا الرئيدية لشذؾء االحياء الستخمفة كالتي يأكؼ الييا السذردكف كالستدؾلؾف كىي اماكؽ فاسدة اجتس
كمكاف مشاسب لبعض الفئات التي تمعب القسار اك تدمؽ السخدرات ، كتعاني ىذه السشاطق مؽ نقص 

. كيدكؽ الفقراء عادة في (ٖٖٚ)الخدمات االساسية مثل نقص السياه الرالحة لمذرب كالرعاية الرحية
الدكؽ مؽ  مشاطق متخمفة مؽ مداكؽ مذيدة مؽ الرفيح كاألكؾاخ السبشية مؽ الظيؽ كعادة ما يكؾف 

. اف التقيقر البيئي ىؾ مغير مؽ مغاىر تفكػ االستقرار (ٖٖٛ)غرفة كاحدة يعيش فييا جسيع افراد األسرة
العالسي الذؼ يعثر في الدكؿ الفقيرة كالغشية بالقدر نفدو ككذلػ تجد الدكؿ القؾية نفديا مشغسدة بذكل 

الخص في السشاطق التي يعتسد عمييا االغشياء متزايد في الحركب االىمية الدائرة في الدكؿ الفقيرة، كعم  ا
كسرادر لمظاقة ، اما التمؾث كاألمراض التي مردرىا الدكؿ الفقيرة تشتقل بدرعة ال  الدكؿ الغشية بظريقة 

. كالفقر ىؾ (ٜٖٖ)اك بأخرػ االمر الذؼ يعظي الدكؿ القؾية حؾافز اكثر لمتدخل في شعكف الدكؿ الفقيرة
حياء الستخمفة كذلػ الف الدخل السشخفض يزظر االفراد لمدكؽ في تمػ العامل االساسي لسذكمة اال

. (ٖٓٗ)السشاطق كىذا يؾضح اف السذكمة ىي محرمة تفاعل العؾامل االجتساعية كاالقترادية كالثقافية معا
 كفي دراسة اجرتيا األنثركبؾلؾجيا )مارغريل كبلرؾ( في احد االحياء الستخمفة الفقيرة في كالية كاليفؾرنيا

االمريكية بيشل فييا اف سكاف تمػ االحياء ال يرغبؾف كثيرا في الذىاب اك التردد عم  االطباء الرسسييؽ ، 
انيؼ يشفركف الذىاب ال  العيادات كالسراكز الظبية كالسدتذفيات كتفديرىؼ لذلػ اف كثير مؽ االطباء ال  ك

سريض كاف تمػ االدكية تدبب ليؼ يذخرؾف بدقة اك اف ما يأمركف بو مؽ ادكية ما ىؾ إال ارضاء لم
االعتبلؿ كالسرض . ككذلػ يركف اف االطباء يقابمؾنيؼ بشؾع مؽ البركد كعدـ  مدةامراض اخرػ فتظؾؿ 

أف استسرار نسؾ الفقر السيسا . (ٖٔٗ) االكتراث كال سيسا عشدما يعسمؾف في اماكؽ اقامتيؼ في االحياء الفقيرة
لعشف جساعي اذ ال أمؽ في الذارع كتظؾر اإلجراـ يكؾف جارات بالسجتسعات الشامية يسكؽ أف يؾلد انف

                                                 
 . ٚٔٔص ، ( ٕٓٓٓ) بيركت ، دار الكشؾز االدبية ، ،ٔالعراؽ مذكبلت الحاضر كخيارات السدتقبل ، ط ’ د. عمي حشؾش  (ٖٖٗ)
 . ٜٖد. احسد خميل الحديشي ، مردر سابق ، ص  (ٖٖ٘)
 . ٜٖٕق ، ص عبد هللا عظؾؼ ، مردر ساب (ٖٖٙ)
 . ٕٔٓ( ، ص ٕٗٓٓ،) طرابمس ، السكتب الؾطشي لمبحث كالتظؾير ، ٔد. محجؾب عظية القائدؼ ، عمؼ االجتساع الحزرؼ ،ط (ٖٖٚ)
 .  ٖٚٔص  ،(ٜٜٜٔ)االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ، ، كاخركف ، السذكبلت االجتساعية في السجتسع السررؼ ، دمحم سعيد فرح  (ٖٖٛ)
 . ٜٕٙص ، ( ٕ٘ٓٓ) لبشاف ، الدار العربية لمعمـؾ ، ،اؽ ، مخاطر العؾلسة ، ترجسة سعيد الحدشيو ركبرت اسح (ٜٖٖ)
د. طػػارؽ الدػػيد ، د. انػػؾار حػػافع ، السذػػكبلت االجتساعيػػة فػػي السجتسػػع السعاصػػر ،)االسػػكشدرية ، معسدػػة الذػػباب الجامعػػة ،  (ٖٓٗ)

 . ٙ٘ص ، (  ٜٕٓٓ
(8). clark,Margaret ,health in the Mexican-American culturt ,University of California press , Berkeley , 

1969 ,p,137. 



 

 

 

 

مرتبط باستيبلؾ مختمف أنؾاع السخدرات كىشاؾ عبلقات حقيقية ما بيؽ ارتفاع العشف كارتفاع ندبة 
كيرجع الفقر كالحرماف السادؼ إل  عدة عؾامل أساسية في مقدمتيا اختبلؿ التؾازف بيؽ حجؼ  . (ٕٖٗ)الفقر

القترادية التي يتستع بيا كشيؾع البظالة في السجتسع كاضظراب حالتو اإلدارية األسرة كالسؾارد ا
. كإذا كاف الفقر يدفع بذاتو إل  ارتكاب بعض الجرائؼ كالسيسا جرائؼ الساؿ لدد ما يحتاج  (ٖٖٗ)كاالجتساعية

تشتيي بدكرىا إليو مؽ االحتياجات الزركرية كالسأكل كالسمبس فأنو يرتبط بأحؾاؿ كثيرة برمة غير مباشرة 
إل  سمؾؾ سبيل الجريسة فالفقر يقترف بدؾء التغذية الذؼ يعدؼ إل  كىؼ الجدؼ كضعفو الذؼ يترتب عميو 

  (ٖٗٗ)عدـ مقدرة الفرد عم  مقاكمة ما يتعرض لو مؽ أمراض سؾاء كانل عزؾية أك عقمية
 التفكك األسخي  .ٗ

لدمؾؾ الدؾؼ في التعامل مع البيئة ، مسا تقع عم  االسرة مدعكلية كبيرة في صيانة كتمقيؽ الفرد أنساط ا
يداعد عم  ترابط االسرة كال  تساسػ قيادة العائمة كذلػ أف انكدار ىذه الؾحدات كالعبلقات يعدؼ ال  
تخمخل في الؾالء لؤلسرة كال  تؾزيع القيادة في السؾاقف السختمفة كمؽ نتائج ىذا التفكػ ارتفاع ندبة 

.كسا يعرؼ التفكػ االسرؼ بأنو عبارة عؽ ازمات (ٖ٘ٗ)كالجريسة كغيرىا الظبلؽ كتذرد االحداث كالفقر 
يحدث التفكػ  .(ٖٙٗ)يعيذؾف مشفرميؽكمذاكل تدتؾلي عم  االسرة فتعدؼ ال  تسزقيا كتجعل افراد االسرة

يرل اليو ، كقد يتدبب في ىذا التفكػ عامل اك  مسكؽ اف العائمي اذا كصل تؾتر ما ال  اقر  مدػ
بكة تتداند فيسا بيشيا لؾقؾع التفكػ ، كقد يكؾف التفكػ االسرؼ غير كامل بسعش  حدكث عدة عؾامل متذا
يشذظر مشيا احد عشاصرىا كحاالت عقؾؽ احد اك بعض االبشاء كفذل كل الظرؽ  اذصدع في بشائيا 

السسكشة في اصبلحو اك كقؾع احد اعزائيا فريدة الزياع عؽ طريق الجريسة كيقع تحل طائمة العقاب 
 مؾت احد معسدي االسرة مع بقاء البشاء دكف مداس كغيرىا مؽ الحاالت التي ال تعدؼ ال  ىدـ البشاء اك

. كالتفكػ االسرؼ يتؼ بؾفاة احد الؾالديؽ اك كمييسا اك الظبلؽ اك اليجر (ٖٚٗ)اك تذرد أعزائيا بأسره تساماً 
ؿ الدمؾؾ في االسرة كالتربية اك تعدد الزكجات اك غياب رب االسرة مدة طؾيمة . كيغير كذلػ في اختبل

ؽ اال اف ىذه االختبلفات غالبا ما تكؾف سظحية ال االسرية الخاطئة كحاالت الخراـ االسرؼ بيؽ الؾالدي
تسس جؾىر االسرة لكؽ قد تتدبب بعض الخبلفات العسيقة ال  ترادـ عسيق اك صراع مدتسر يعدؼ ال  

لدميسة ىدـ العبلقات القائسة بيؽ افراد االسرة كالتي غالبا ما تكؾف الدبب في ضعف القيؼ كالسعايير ا
يعدؼ ال  انعداـ االلفة كالسؾدة بيؽ االباء كأبشائيؼ كعيؾر الركح العدائية بيشيؼ  مالمحياة االسرية الظبيعية 

                                                 
  . ٛٛسؾزاف عبد الباقي حدؽ ، مردر سابق ، ص (ٕٖٗ)
 . ٜٕٔ( ، صٕٛٓٓإحداف دمحم الحدؽ ، عمؼ اجتساع العشف كاإلرىاب ،)عساف ، درا كائل لمشذر كالتؾزيع ،  (ٖٖٗ)
 . ٖٓٗص ، ( ٕٛٓٓ)االردف ، دار كائل لمشذر كالتؾزيع ، ،ٔبدأ عمؼ االجراـ ،طدمحم عبد هللا الؾريكات ، م (ٖٗٗ)
 . ٔٔٔكاخركف ، مردر سابق ، ص ، دمحم سعيد فرح  (ٖ٘ٗ)
جامعػة القػاىرة ، ،  ٗٔص التفكػػ االسػرؼ كتػأثيره عمػ  الثقػة فػي الػشفس لظػبلب الجامعػات ، اسساء رضا السرػرؼ ، كاخػركف ،  (ٖٙٗ)

 ( www.febs.edu.eg/en/debpartments/statisticsعم  السؾقع التالي )
 .  ٜٕٓد. جباره عظية جباره ، سيد عؾض عمي ، مردر سابق ، ص  (ٖٚٗ)

http://www.febs.edu.eg/en/debpartments/statistics


 

 

 

 

. (ٖٛٗ)كقد يغير الرراع بيؽ الزكجيؽ مسا يعدؼ ال  تفكػ الركابط الزكجية كبالتالي ال  حدكث الظبلؽ
بط الؾجدانية ، كالتفكػ االسرؼ لو العديد مؽ االثار الدمبية عم  الزكج كالزكجة كاألبشاء كمشو فقداف الركا

مع عدـ الرضا عؽ الزكاج كزيادة انتذار االمراض الشفدية كالقمق كاالكتئاب كاضظرابات جددية كانحراؼ 
االبشاء ، كانعداـ ثقتيؼ بأنفديؼ كتعثرىؼ الدراسي ، كانتذار الدمؾؾ العدكاني بيشيؼ ، كلمتفكػ االسرؼ 

 -لتفكػ االسرؼ ال  انؾاع كىي :ترشيفات عديدة مؽ كجية نغر عمساء االجتساع حيث صشف ا
التفكػ االسرؼ الجزئي كىؾ التفكػ الشاتج عؽ حاالت االنفراؿ كاليجر الستقظع حيث يعؾد الزكجاف  -أ 

 ال  الحياة االسرية غير انيا تبق  حياة ميددة مؽ كقل آلخر باليجر اك االنفراؿ .
 ك قتل احد الزكجيؽ اك كمييسا.التفكػ االسرؼ الكمي ىؾ التفكػ الشاتج عؽ الظبلؽ اك االنتحار ا -ب 
التفكػ االسرؼ الشفدي كيعشي كجؾد الؾالديؽ بأجدادىسا كبيشيسا خبلفات مدتسرة كيقل في عمو احتراـ  -ج 

 .(ٜٖٗ)حقؾؽ االخريؽ كمؽ ثؼ ال يذعر االبشاء االنتساء داخل األسرة
اف انخفاض  اذؤلفراد، كثير مؽ الدراسات اىسية العؾامل االقترادية في الحياة االجتساعية للقد اثبتل 

السدتؾػ االقترادؼ لؤلسرة يسكؽ اف تشعكس اثاره عم  الكثير مؽ الجؾانب السعيذية االخرػ كالتعميؼ 
كالرحة .... الخ ، كيسكؽ اف يستد ىذا التأثير ال  مدتؾػ عسميات التفاعل االجتساعي بيؽ افراد االسرة 

امل التي تخمق التؾترات في العبلقات االسرية كأيزا اذ قد يكؾف فقداف القدرة عم  السكدب مثبل مؽ العؾ 
في السكانة االجتساعية التي تحتميا االسرة ككل كالسكانة االجتساعية التي يحتميا السدعكؿ االكؿ في 

االسرة عم  تؾفير الدخل ، فغالبا ما يكؾف الدخل الذؼ يحرل عميو الزكج جزًء مؽ الرؾرة التي تحسميا 
عداـ القدرة عم  الكدب نتيجة السرض اك البظالة يحجب جزء مؽ ىذه الرؾرة كييز الزكجة عؽ زكجيا كان

مبلمحيا كيزعف الحب بيؽ الزكجيؽ كاف ازمة العسل تعدؼ ال  عدـ استقرار الحياة االسرية بيؽ افراد 
االسرة ، كالؾاقع اف فقداف الزكج لسشرب عسل يسكؽ اف يحدث انعكاسات عم  مدتؾػ العبلقة بيؽ 

يدبب التفكػ االسرؼ اختبلًؿ في كثير مؽ القيؼ  ك. (ٖٓ٘)يؽ التي يسكؽ اف ترل ال  حد الظبلؽالزكج
التي يدع  السجتسع لترسيخيا في اذىاف كسمؾكيات افراده ، مثل الترابط كالتراحؼ كالسدامحة كمداعدة 

السجتسع كاستسراره السحتاج كالؾقؾؼ معو في حاالت الذدة ، كغيرىا مؽ القيؼ االيجابية السيسة في تساسػ 
، كسا يؾلد التفكػ االسرؼ احباطًا نفديا قؾؼ التأثير في كل فرد مؽ افراد االسرة السفككة ، فقد يجعل 

مؽ التفكػ االسرؼ ،  وبعزيؼ يؾجو المؾـ ال  السجتسع الذؼ لؼ يداعده عم  تييئة الغركؼ التي تقي
الفرد لمخركج عمييا كعدـ االلتزاـ بيا كشؾع مؽ  فيحؾؿ المـؾ لتمػ القيؼ التي يدافع عشيا السجتسع كيدع 

مؽ الدمؾؾ الثقافي السشافي لسا ىؾ  اً الدمؾؾ السعبر عؽ عدـ الرضا غير السعمؽ ، كسا ُيغير الفرد نؾع
متعارؼ عميو في مجتسعو كرد فعل لعدـ الرضا عؽ السجتسع كثقافتو ، فقد نجده يسجد الثقافة الؾافدة عم  

                                                 
 .  ٙٓٔ، ص  ( ٜٜٓٔ) العراؽ ، جامعة بغداد ،  السذكبلت االجتساعية ،عبد المظيف العاني ، معؽ خميل عسر ، (ٖٛٗ)
 . ٘ٔ، مردر سابق ، ص  اسساء رضا السررؼ ، كاخركف  (ٜٖٗ)
 .ٕٜسؾزاف عبد الباقي حدؽ ، مردر سابق ، ص  (ٖٓ٘)



 

 

 

 

لقد صشف ) كليؼ جؾد ( االشكاؿ الرئيدة لمتفكػ االسرؼ انحبلؿ االسرة تحل  .(ٖٔ٘)حداب ثقافة مجتسعو
تأثير الرحيل االرادؼ ألحد الزكجيؽ عؽ طريق ) الظبلؽ ، االنفراؿ ، اليجر ( كفي بعض االحياف قد 

 يدتخدـ احد الزكجيؽ حجة االنذغاؿ الكثير بالعسل ليبق  بعيدا عؽ السشزؿ .
إرادؼ في أداء الدكر نتيجة االمراض الشفدية كالعقمية  تدبب عؽ فذل الالكؾارث الداخمية التي ت -أ 

 كالغركؼ الجدسانية السزمشة كالخظيرة كالتي يكؾف مؽ الرعب عبلجيا .
يسكؽ اف تحل االزمة العائمية بدبب احداث خارجية كذلػ مثل الغياب االضظرارؼ اك السعقل اك الدائؼ  -ب 

 دجؽ اك اية كؾارث اخرػ مثل الحرب كالفيزاف .ألحد الزكجيؽ بدبب السؾت اك دخؾؿ ال
اسرة القؾقعة الفارغة كفييا يعيش االفراد تحل سقف كاحد كلكؽ تكؾف عبلقاتيؼ في الحد االدن  ،  -ج 

ككذلػ اتراالتيؼ ببعض ، كيفذمؾف بعبلقاتيؼ معا ، كخاصة مؽ حيث االلتزاـ بتبادؿ العؾاطف فيسا 
 بيشيؼ .

اتجة عؽ التأثير السختمف لمتغيرات الثقافية كىذه تعثر في مدػ كنؾعية التغيرات في تعريف الدكر الش -د 
العبلقات بيؽ الزكج ك الزكجة إال اف الرؾرة اك الشتيجة االكثر كضؾحا تكؾف في صراع االباء مع 

 .(ٕٖ٘)ابشائيؼ الذيؽ يكؾنؾف في سؽ الذباب 
 الجخيسـة .٘

رضية رافقل االنداف مشذ نذؾء السجتسعات يشغر عمساء االجتساع لمجريسة عم  انيا عاىرة اجتساعية م
كلسا كانل  انيا جسيع االفعاؿ كالتررفات التي فييا انتياؾ كخركج عؽ قيؼ كنغؼ السجتسع ، كاالندانية ، 

السجتسعات تختمف في عاداتيا كتقاليدىا كقيسيا كنغسيا، فأف الجريسة تختمف بالتالي مؽ مجتسع ألخر. 
ساعية ىي كل سمؾؾ يخالف اتفاؽ جساعة ما كيرفزو السجتسع ،اؼ كالجريسة مؽ كجية الشغر االجت

بسعش  مخالفة القيؼ كاألعراؼ كالسعتقدات، كىكذا فاف الجريسة ترتبط بأؼ فعل ال يقبمو معغؼ افراد 
السجتسع بسعش  يدخل ضسؽ ىذا التعريف السفاىيؼ القانؾنية كغير القانؾنية ، كيرتبط ىذا السفيؾـ بالتغيير 

ي كالثقافي لمسجتسع بحيث اف تغير القيؼ كالسعايير يترتب عميو تغير في السفيؾـ ، فالجريسة في االجتساع
ضر ال الساضي لؼ ترل ال  درجة الجريسة في الؾقل الحاضر كالعكس صحيح فكثيرا مؽ الجرائؼ الحا

اىيؼ مؽ كمؽ السعركؼ باف تظؾر السجتسع يرحبو تظؾر في تحديد السف تعد جرائؼ في الحكؼ الساضي،
اجياؿ سابقة، فزيادة التظؾر  لدػالشاحية القانؾنية بسعش  اف كثيرا مؽ االفعاؿ الحاضرة كانل تسثل جرائؼ 

. كال شػ اف (ٖٖ٘)ترتبط بزيادة التشغيؼ كزيادة التذريعات في ضؼ فئات جديدة تحل طائمة مفيـؾ الجريسة
مترمة بذخص السجـر اك مكتدبة اك  تزافرت لغيؾر الدمؾؾ االجرامي مشيا عؾامل داخمية عدة عؾامل
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516130hwothread.php?t=oman.net/avb/s .) 
 ٖٜٔ -ٕٜٔ، ص د. نادية  حدؽ ابؾ سكيشة ، د. مشاؿ عبد الرحسؽ خزر  (ٕٖ٘)
.عمػ  الػرابط التػالي ٜٕ-ٕٛدمحم تؾفيق دمحم، اىسية كدكر االمؽ الحزرؼ في الحد مػؽ الجريسػة ،دراسػة تحميميػة لسديشػة نػابمس، ص (ٖٖ٘)
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عؾامل تتعمق بالدبللة اك الجشس كالذكاء كالتكؾيؽ العزؾؼ كالشفدي كعؾامل خارجية تحيط بالفرد كتؾجو 
كمؽ  ،لبيئة كل ال يتجزألخارجية التي تحيط بو شخريًا . فاسمؾكو كتقترر بيئة الفرد عم  الغركؼ ا
بالبيئة برمتيا كليس بعشرر كاحد مشيا كال ببعض عشاصرىا  السبلحع اف االثار البيئية مذركطة دائساً 

.كتشقدؼ العؾامل الخارجية ال  عركؼ عامة كعركؼ خاصة. فالغركؼ العامة التي تحيط بالفرد اك 
الجساعة التي يشتسي الييا كمشيا حالة الظقس كاألكضاع االقترادية العامة كالتشغيؼ الدياسي كالبشياف 

اما الغركؼ الخاصة / فيي التي تحيط بالفرد  التقاليد كنغؼ التعميؼ كالبيئة العسرانيةاالجتساعي، كالعادات ك 
كحده ، اك بو اك بقمة مؽ الشاس كمشيا عركفو العائمية كمدتؾاه االقترادؼ كنريبو مؽ التعميؼ كالسدكؽ  

ة كبدبب اف . ككذلػ تعد الجريسة برفة اساسية مذكمة حزرية، ففي السشاطق الريفي(ٖٗ٘)الذؼ يعيش فيو
كل فرد يسيل ال  اف يعرؼ كل فرد اخر حت  اعسالو فاف االنذظة غير الذرعية يكؾف مؽ الرعب كثيرا 
إخفاؤىا، فحيشسا يتؼ اعتقاؿ السذنبيؽ الريفييؽ فأنيؼ يؾاجيؾف دائسا بالرفض كالشبذ ، كفي ضؾء العرض 

ضد الجريسة السرتكبة ، كتؾضح الدابق فاف عسمية التحزر تزعف مؽ الكؾابح كالزؾابط االجتساعية 
االحرائيات اف السدف الكبرػ بيا اربعة اضعاؼ مؽ جرائؼ العشف التي ترتكب بالسقارنة بالزؾاحي 

تذر برؾرة كبيرة في مقارنة بالسشاطق الريفية، كسا اف جرائؼ السمكية تشتبمغ ستة أضعاؼ  أنيااذالحزرية 
يربح السرء ضحية الجريسة يكؾف اكثر عسؾمية في اف  مؽكليس مدىذا في اف الخؾؼ  السدف الكبرػ،

السدف. اف كثيرا مؽ السقيسيؽ في السدف يشغسؾف انذظتيؼ اليؾمية لكي يقممؾا مؽ فرص كؾنيؼ ضحايا 
.كيرػ ) ميرتؾف (اف الجريسة تحدث عشدما يحرل (ٖ٘٘)لبلغتراب متعرضيؽلمعشف مدركقيؽ باإلكراه اك 

سذركعة لتحقيقيا. فبعرة االىتساـ باألمؽ الحزرؼ تتبع مؽ تعارض كترارع بيؽ االىداؼ كالظرؽ ال
االىداؼ كالظسؾحات الكبيرة التي تعززىا حياة السديشة كعدـ القدرة عم  تحقيق ىذه األىداؼ، كيكؾف ذلػ 

خبلؿ االحبلـ كالظسؾحات التي يحسميا االفراد في عسمية التحزر كاالنتقاؿ ال  السدف  فيبرؾرة اكضح 
كعشد الفذل في الؾصؾؿ ال  تمػ االىداؼ اك بعزيا فاف االفراد كالجساعات تدع  بكل لتحقيق ذلػ ، 

الدبل كالؾسائل غير السذركعة لتحقيق ذلػ مسا يرفع مؽ معدالت الجريسة بيؽ الدكاف الجدد في السراكز 
حراؼ . كسا يرػ اصحاب االتجاه االجتساعي باف الجريسة كاالن(ٖٙ٘)الحزرية مقارنة بالدكاف األصمييؽ

فانو يسكؽ تعمؼ  كمؽ ثؼعبارة عؽ عاىرة اجتساعية مؾجؾدة في كل السجتسعات كفي مختمف االزماف ، 
عدة متعددة مثل التقميد كالتعميؼ كاالختبلط باآلخريؽ ، كيشظبق عم  تعمسيا اؼ ما طرؽ الغاىرة مؽ خبلؿ 

الجريسة كاالنحراؼ بشؾعية يشظبق عم  تعمؼ اؼ نؾع مؽ الدمؾؾ االنداني كيربط اصحاب ىذا االتجاه 
الشغاـ االجتساعي كالثقافي الدائد ، كمدػ قشاعة االفراد كاحتراميؼ ليذا الشغاـ. كيدلل الكثير مؽ عمساء 
ىذا االتجاه  اف الجريسة كاالنحراؼ تزداد مع تحرر الفرد مؽ قيسو االجتساعية كاألخبلقية كعدـ االىتساـ 

بيشسا يزداد االمؽ االجتساعي في السجتسعات  التي ،رمحة العامة باآلخريؽ كغياب الحس االجتساعي كالس

                                                 
 .ٕٕٙ-ٕٔٙص مردر سابق، السذكبلت االجتساعية ،معؽ خميل عسر ، ، العاني لحسيدا عبد المظيف عبد (ٖٗ٘)
 .ٕٓٛد. جبارة عظية جبارة ، د. الديد عؾض عمي ، مردر سابق ص (ٖ٘٘)

(3).Merton.R Social theory and social structure , london . Free press,(1961) p – 160  



 

 

 

 

تزداد فييا الركابط االجتساعية القائسة عم  االحتراـ كالتعاكف ، كتحغ  الثقافة االجتساعية باحتراـ كبير ، 
اىؼ ضابط كرادع داخمي لئلنداف لعدـ اقتراؼ اؼ نؾع  مؽ  تعدكيقدركف القيؼ االخبلقية كالفزيمة التي 

كيعكد ) دكركيايؼ( خبلؿ نغريتو ) األنؾمي ( اف الغركؼ القاسية  ،(ٖٚ٘)الدمؾؾ أالنحرافي كاإلجرامي
كضغؾط السجتسع كغمق فرص الحياة السعاشية اماـ بعض االفراد في السجتسع ،البد مؽ اف تكؾف عؾامل 

 .(ٖٛ٘)مداعدة في خمق الجريسة
 سيادة العادات والتقاليج الدمبية  .ٙ

فييا.فالجساعة  اً ر في اطار اجتساعي ،فيؾ يعيش متفاعبًل في جساعتو متأثرا بيا كمعثر كيتظؾ  الفرد يشسؾ
كىذه الحدكد تسثميا القؾانيؽ كاألنغسة ،ىي التي تحدد لو الحدكد التي يشبغي اف ال يخرج عشيا في سمؾكو 

يؾـ يتزسؽ ما يقبمو السعيار االجتساعي بأنو مف ،كُيعرؼّ كالعرؼ كالتقاليد كالعادات الدائدة في السجتسع 
السجتسع  مؽ اساليب سمؾكية بيؽ افراد الجساعة عم  كفق قؾاعد تحددىا العادات كالتقاليد كالعرؼ 

يكتدب االفراد السعايير االجتساعية مؽ خبلؿ  اذكاالتجاىات القيسة كالتعاليؼ الديشية الدائدة في السجتسع ، 
العادات  كُتعرؼّ . (ٜٖ٘)فرد سمؾًؾ كمعايير اجتساعية معيشةال إرساءعسمية التشذئة االجتساعية ، كتيدؼ ال  

بأنيا طرؽ معيشة لمدمؾؾ في مؾاقف محددة ال تؾاجو برد فعل سمبي مؽ الجساعة . كالعادات التي تشذأ 
تتحؾؿ ال  تقاليد ليا احتراميا كقدسيتيا . اما التقاليد تعرؼ بأنيا طرؽ  أفعم  اساس الخبرات يسكؽ 

لتي تربظيا الجساعة في قيؼ اخبلقية محددة كالتي تدتدعي مخالفتيا جزاءات سمبية معيشة في الدمؾؾ ا
كمؽ ىشا فالتقاليد مرتبظة بشدق القيؼ السعترؼ بيا في الجساعة ثؼ بأكضاع معيشة كمحددة كالتي يسكؽ اف 

كب . كنتيجة لحدكث الثؾرات كالحر (ٖٓٙ)تؾجد فييا ىذه القيؼ ، ككذلػ بشساذج الدمؾؾ السرتبظة بيا
كاألزمات االقترادية كالكؾارث الظبيعية تتردع بعض القيؼ مؽ جراء ذلػ كتتبمؾر قيؼ اخرػ تعبر عؽ 
الحالة االجتساعية الجديدة فيحرل نزاع بيؽ القيؼ الجديدة مع القديسة ، كبعبارة اكضح يحرل نزاع بيؽ 

ل الفرد الؾاحد عشدما يعيش بيؽ السعتشقيؽ لمقيؼ الجديدة مع السعتشقيؽ لمقيؼ القديسة اؼ يحرل نزاع داخ
حدكد قيستيؽ داخل اسرتو كمجتسعو السحمي كمؽ ىشا يحرل التفكػ االجتساعي ، كىشا تبرز حقيقة في 

خزؼ التشاحرات القيسية داخل عسارة السجتسع كىي اف الفرد ال يدتظيع اف يحقق مكانة اقترادية مرمؾقة 
التزامات قيسية اك اخبلقية يعدىا السجتسع اساسية كإندانية دكف مخالفتو لمقيؼ االجتساعية اك تجاكزه عم  

كمؽ جية اخرػ ىشاؾ صراع بيؽ قيؼ  ،(ٖٔٙ)مثل الغش اك الرشؾة اك التزكير اك القتل كاالنحراؼ األخبلقي
فيشاؾ بعض االفراد في السجتسع يعسمؾف لحدابيؼ الخاص  ، االنانية كقيؼ االيثار كالسرمحة الجساعية

ية كال يتؾرعؾف عؽ جمب االذػ لآلخريؽ كإلحاؽ الزرر بيؼ مؽ اجل تمبية طسؾحاتيؼ كمرالحيؼ االنان
الفردية كتحقيق نزكاتيؼ الذاتية . كال تيسيؼ مرمحة السجتسع كأىدافو كسبلمتو كأمشو كتقدمو كنيؾضو بقدر 

                                                 
 .ٜٖ-ٖٛدمحم تؾفيق دمحم ، مردر سابق ص  (ٖٚ٘)
 .ٗٛٔص ، ( ٕٔٓٓ) عساف ، دائر كائل لمشذر ، ،فتحية عبد الغشي الجسيمي ، الجريسة كالسجتسع  (ٖٛ٘)
 .ٛٛص ، ( ٕٔٓٓ) عساف ، دار السديرة لمشذر كالتؾزيع ، ،ٔد. احسد عبد المظيف كحيد ، عمؼ الشفس االجتساعي ، ط (ٜٖ٘)
 .  ٛٔٔ – ٚٔٔد. جساؿ مجدؼ حدشيؽ ، مردر سابق ، ص  (ٖٓٙ)
 .  ٕٔٔ – ٕٓٔ، مردر سابق ، ص ، السذكبلت االجتساعية د. عبد المظيف العاني ، د. معؽ خميل عسر  (ٖٔٙ)



 

 

 

 

قدميؼ كرفعتيؼ ما ييسيؼ الكدب كالربح غير السذركع كالذيرة الفردية كاستغبلؿ الغير كاعتبارىؼ كسيمة لت
اف فذل االفراد في قبؾؿ معايير السجتسع كقيسو الدائدة قد يعدؼ بيؼ ال   اذ. (ٕٖٙ)كتدمظيؼ كجبركتيؼ

االنزالؽ في مسارسات انحرافيو كالغش كالكذب كخيانة االمانة كاإلساءة ال  سسعة االخريؽ كإدماف الخسؾر 
مع مبلحغة اف ىعالء االفراد ال يعتبركف  ، الخكالسخدرات كمسارسة اعساؿ العشف برؾره السختمفة .... 

فيؼ ال يذعركف بالذنب اك العار  سمؾكيؼ ىذا انحراؼ بل ىؾ سمؾؾ مثالي مؽ كجية نغرىؼ ، كمؽ ثؼ
يؼ تجاه ىذا الدمؾؾ السشحرؼ كيرف عمساء الشفس ىعالء االفراد بأنيؼ يعيذؾف فؾض  اخبلقية نتيجة فذم

ىعالء االفراد غالبًا ما يشخرطؾف في جساعات متظرفة كيشدمجؾف  اف ك في قبؾؿ السعايير االجتساعية ،
فييا بذكل كبير كتتؾلد لدييؼ مذاعر الكراىية كعدـ التدامح كاإليساف االعس  ككالء القمب الؾاحد.... 

 .(ٖٖٙ)الخ
ضيح دكر القيؼ االجتساعية في خمق ر اك السبلمح التي تداعدنا في تؾ كىشاؾ العديد مؽ السغاى

يتعرض تؾازف السجتسع  اذاالجتساعية في السجتسع ،كمشيا ازمة السجاعة كالحرب كالفيزاف ،السذكبلت 
عم  مدػ  .كتتؾقف قؾة الشغاـ االجتساعي(ٖٗٙ)في عل ىذه الغركؼ كغيرىا لبلىتزاز برؾرة خظيرة .

تشاقزة التؾافق بيؽ قيؼ السجتسع كاالتجاىات االجتساعية الدائدة فيو ،حيث يحدث الرراع بيؽ القيؼ الس
كغير ذلػ مؽ السذاكل كتغير اثار الخمل االجتساعي متسثمة في تفكػ االسرة كالجريسة كإدماف السخدرات 

االيجابية التي يحددىا  تقاليد كعادات السجتسع ليا اثارىا في ترسيخ القيؼ فزبل عؽ اف االجتساعية ،
 ف يخزع ليا جسيع أفراد السجتسع ماما يؾجو سمؾؾ االفراد كفقا ليا كالسفركض اف القيؼ يجب االسجتسع 

 (ٖ٘ٙ)لؼ يفذل بعزيؼ في تحقيقيا النحراؼ سمؾكيؼ الفردؼ عشيا .
 الخمل في البشاء االتجتساعي والعالقات االتجتساعية   .ٚ

يعرؼ البشاء االجتساعي بأنو شبكة العبلقات االجتساعية التي تربط االفراد خبلؿ نقظة زمشية معيشة كسا 
( في كتابو )الشيؾر( باف البشاء االجتساعي ىؾ نديج العبلقات االجتساعية التي تقع بريجارد يعرفو )ايفانز

اما البركفيدؾر )فؾرتس( فيعتقد اف البشاء  ثانؾية التي يتكؾف مشيا السجتسع ،بيؽ الجساعية االكلية كال
لسعسدة االجتساعي ىؾ ذلػ الترتيب السشغؼ كالسشدق لؤلجزاء مختمفة التي يتكؾف مشيا السجتسع كا

البشية االجتساعية تتكؾف مؽ السعسدات البشيؾية االساسية  إفكالجساعة كالعسمية كالسركز االجتساعي ، 
كالسعسدات البشيؾية تتكؾف مؽ تكامل االدكار االجتساعية ألعزائيا  ،التي تحدد طبيعة السجتسع 

كتبريرىا مؽ قبل الدمظة السعسدية كاألدكار االجتساعية ال يسكؽ اف تكؾف ثابتة كمرسخة إال بعد اسشادىا ،
شرعية كال يسكؽ  تعدفاألدكار االجتساعية في العائمة ال  ،التي تشتسي الييا كتخزع ألحكساىا كقؾانيشيا 

                                                 
( ٕ٘ٓٓدار كائػل لمشذػر كالتؾزيػع ،  ) عساف ،، ٔد. احداف دمحم الحدؽ ، د. عدناف سميساف احسد، السدخل ال  عمؼ االجتساع ،ط (ٕٖٙ)
 .  ٕٙٛص  ،
 .  ٓٙ – ٜ٘ؾض عمي ، مردر سابق ، ص د. جباره عظية جبارة ، د. الديد ع (ٖٖٙ)
 ٗٙالسردر نفدو .ص (ٖٗٙ)
 . ٖٖٓ، مردر سابق ، ص مي حدؽ حدؽ ع (ٖ٘ٙ)



 

 

 

 

.فمكل فرد في السجتسع ادكار معيشة يقؾـ بيا ، ككل (ٖٙٙ)قبؾليا اذا لؼ تتبشاىا الدمظة االبؾية في العائمة
ىؾ الؾضع االجتساعي الذؼ يتحدد في السجتسع مؽ خبلؿ عبلقتو  دكر يرتبط بسركز مساثل كالسركز

بالدكر ، كىؾ ايزا نسط مؽ الدمؾؾ الستؾقع اك السظمؾب ، تحل عركؼ معيشة تتعمق باألشخاص الذيؽ 
يكؾف ىشاؾ اضظراب اك خمل في تشغيؼ السراكز كاألدكار  كحيشسايذغمؾف ىذا الؾضع االجتساعي 
السجتسع ، فاف ذلػ يذير ال  درجة مؽ التفكػ االجتساعي ، بسعش  اف  السترابظة كفي سير عسميا في

الشدق االجتساعي لؤلدكار كالسراكز قد اصابو انييار ال  حد ما ، كحيشسا يربح التفكػ االجتساعي حقيقة 
. كمذكبلت البشاء (ٖٚٙ)قائسة ، فاف االىداؼ الجساعية كالفردية في السجتسع يريبيا االحباط ال  حد كبير

الجتساعي ىي السذكبلت االجتساعية التي تشذأ عؽ التغيرات االجتساعية الدريعة كما يراحبيا مؽ ا
حاالت التفكػ االجتساعي . ككذلػ تغير ىذه السذكبلت عؽ طريق تغير بعض الشغؼ االجتساعية 
غير برؾرة اسرع مؽ تغير الشغؼ االجتساعية االخرػ ، كقد ترجع تمػ السذكبلت ال  الشسؾ الدكاني 

، مذكبلت العادات كالتقاليد الديئة ، مػ السذكبلتالستؾازف مع نسؾ السؾارد االقترادية كمؽ امثمة ت
مذكبلت تخمف القيؼ االجتساعية ، مذكبلت االزدحاـ الدكاني ، مذكبلت محؾ االمية ، كمذكبلت 

الزارة النتذار صعؾبة التكيف االجتساعي في االجؾاء االجتساعية الجديدة ، كاآلثار االجتساعية 
. اما الخمل االجتساعي ىؾ مجسؾعة مؽ العسميات االجتساعية السعدية ال  سيظرة االعساؿ (ٖٛٙ)الترشيع

كالشذاطات الخارجة عؽ القؾاعد كالسعايير االجتساعية الدائدة ، كالتي تقيؼ سمبيًا مؽ قبل السجتسع ، نتيجة 
ميددة بالتالي اسس عسميات الحياة السجتسعية ككل لتخظييا الحد االعم  مؽ االشياء غير السدسؾح بيا ، 

كتتسثل مغاىر الخمل االجتساعي ، في خمل الشغؼ االجتساعية كعدـ ادائيا لسياميا التي انذأت مؽ اجل 
اف تعدييا ، كفي ضعف ميكانزيسات الزبط االجتساعي الرسسي كغير الرسسي ، كفي عدـ استقرار 

. (ٜٖٙ)مؾؾ تتشاقض مع الشساذج السعترؼ بيا كالسقبؾلة مؽ السجتسعمعايير التقييؼ كفي عيؾر نساذج لمد
 -كيسكؽ اف نحدد الغؾاىر السرتبظة بحالة الخمل االجتساعي كاألتي:

انتذار ادماف الخسؾر كالسخدرات بسقاييس تيدد الؾعائف االساسية لمسجتسع فعم  الرغؼ مؽ اف ادماف  -أ 
كل مجتسع اال انو في فترات الخمل االجتساعي الخسؾر كالسخدرات ىي عاىرة مؾجؾدة كمشتذرة في 

تتخذ ابعاد جديدة كيجب اف نسيز ىشا بيؽ تعاطي الخسؾر في عركؼ السشاسبات اك االحتفاالت 
كاألعياد ، كتعاطييا لمترفيو كبيؽ تعاطي ىذه الخسؾر كؾسيمة لميركب مؽ الؾاقع نتيجة لمذعؾر 

 بالزياع كالزعف .
جسيع انؾاعيا سؾاء كاف سرقة اك سظؾ اك قتل كعيؾر انساط حديثة ارتفاع مدتؾػ كحجؼ الجريسة ب -ب 

لمجريسة السشغسة كالجساعية ال  جانب انتذار جرائؼ الرشؾة كالفداد االدارؼ كالؾعيفي كاالعتداء عم  

                                                 
 . ٕٙٔ – ٔٙٔمردر سابق ، ص  (ٖٙٙ)
 . ٕٚد. عمي عيد راغب ، مردر سابق ، ص  (ٖٚٙ)
 .ٜٓص  مردر سابق ، د. ابراىيؼ العدل ، (ٖٛٙ)
 .ٕٙٗص ، ( ٕ٘ٓٓكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ، ) االس، د. جساؿ مجدؼ حدشيؽ ، سديؾلؾجيا السجتسع  (ٜٖٙ)



 

 

 

 

القؾانيؽ كالتذريعات كىذه الغؾاىر تقؾؼ مؽ الذعؾر بالخظر كبعدـ االمؽ كتكذف عؽ خمل العبلقات 
 اف الركابط االجتساعية لقؾتيا كتأثيرىا.بيؽ الشاس كفقد

نسؾ عاىرة االزمات العربية كالشفدية كاألمراض العقمية كاألنؾاع السختمفة مؽ الدمؾؾ السشحرؼ  -ج 
 كالذخريات السختمة .

انتذار الدمؾؾ الجشدي السرفؾض مؽ قبل السجتسع مثل الدعارة كالخيانة الزكجية كارتفاع ندبة حاالت  -د 
.كالبشاء االجتساعي ىؾ انساط مؽ التفاعل بيؽ (ٖٓٚ)ت الجشدية الذاذة كما ال  ذلػاالغتراب كالعبلقا

االفراد كالجساعات ، فالحياة االجتساعية ال تسزي بظريقة عذؾائية بل الؾاقع اف معغؼ انذظتشا محددة 
بشائيًا فيي مشغسة بظريقة مزبؾطة كمتكررة كعم  الرغؼ مؽ ذلػ فسؽ االيدر اف نفكر في البشاء 

الجتساعي لمسجتسع كسا لؾ انو بسثابة العؾارض الرمبة التي يشيض عمييا البشاء كتربط أجزاءه ببعزيا ا
فزعف العبلقات الؾجدانية كاإلندانية بيؽ الشاس كطغياف االنانية كالشرجدية كالسرالح  .(ٖٔٚ)البعض

ية ، فالعبلقات الذخرية الزيقة يترؾ الفرصة سانحة لحدكث الخمل االجتساعي كبركز مذاكل اجتساع
االجتساعية الستيشة تداعد عم  عدـ تخمخل البشاء االجتساعي كتذكل ميجعًا دفاعيًا لريانة السجتسع مؽ 

.فالتساسػ كالتزامؽ االجتساعي يذكل (ٕٖٚ)كنسؾ كاتداع السذكبلت االجتساعية االمراض االجتساعية
مؽ االختراقات كالؾقؾع في مريدة ميجعًا دفاعًا لمسجتسع مؽ التفكػ كالتردع كيحسي بشية السجتسع 

االمراض االجتساعية الخظرة كالتي تزعف كياف السجتسع كتريبو باليزاؿ كالركة كالزعف كيكؾف لقسة 
كاالحتراب كالتظاحؽ االجتساعي كسا اف التغير االجتساعي يعدؼ ال  حدكث تغير في  سائغة لمتيميل

تغير  ر مذكبلت اجتساعية كمثاؿ عم  ذلػ عشدالعبلقات اإلندانية في السجتسع مسا يعدؼ ال  عيؾ 
مجتسع قركؼ ال  مجتسع حزرؼ ، فالتحزر يعدؼ عادٍة ال  ضعف في العبلقات بيؽ الشاس في نفس 

. كىذا يحدث عشدما يترؾ الريفي ميشة الزراعة نتيجة (ٖٖٚ)الجيرة فيزداد التباعد بيؽ سكاف السشظقة الؾاحدة 
لمزراعة كيياجر ال  السديشة بحثا عؽ عسل اخر يكدب مشو لقسة التمؾث البيئي كعدـ صبلحية األرض 

العيش . اذف فالبشاء االجتساعي ىؾ مجسؾعة ثابتة ندبيا مؽ العبلقات الشسؾذجية بيؽ الؾحدات ، كلسا 
كانل كحدة الشدق االجتساعي ىي الفرد في قيامو بحدث معيؽ ، اصبح البشاء االجتساعي عبارة عؽ ندق 

ات بيؽ االفراد ، كيتسيز بشاء الشدق ألؼ حدث اجتساعي باف الفرد في معغؼ عبلقاتو ال مؽ نساذج العبلق
 .(ٖٗٚ)يذترؾ فييا ككياف مدتقل ، كإنسا عم  أساس انو جزء مختمف عؽ الحدث ككل

 االغتــخاب  .ٛ

                                                 
 .ٕٚٗ، ص  در نفدوالسر  (ٖٓٚ)
 ٘ٚٗص ، ( ٜٕٓٓ) عساف ، دار السديرة لمشذر ، ،  ٔد. مرظف  خمف عبد الجؾاد ، نغرية عمؼ االجتساع السعاصر ط (ٖٔٚ)
 .   ٚٔ – ٙٔد. سسير عبد الرحسؽ الذسيرؼ ، مردر سابق، ص  (ٕٖٚ)
 ٚ٘ة ، د.الديد عؾض عمي ، مردر سابق،صد.جبارة عظية جبار  (ٖٖٚ)
 ٜ٘ٔص، ( ٕٙٓٓ)عساف ، دار اسامة لمشذر كالتؾزيع ، ، د.سسير عبد الفتاح، مبادغ عمؼ االجتساع  (ٖٗٚ)



 

 

 

 

اف تدىؾر البيئة الحزرية ىؾ  ٖٜٜٔجاء في تقرير صدر عؽ مشغسة الرحة العالسية في جشيف عاـ 
جاء فيو اف غياب السدكؽ  كاألكبر عؽ زيادة حاالت العشف كاإلرىاب كاإلدماف كاالكتئاب، السدعكؿ 

. كلقد اجسع (ٖ٘ٚ)الرحي كالبيئة السشاسبة كاألمشو يعدؼ ال  انتذار االمراض الشفدية كاالجتساعية
ة السديشة بالبيئات الحزرية السعاصرة تمػ التي تدس  بغاىر  ألسلّ الدارسؾف عم  اف ابرز االزمات التي 

السجزأة التي يعرفيا ىاندؾف بأنيا تمػ التي تتركب مؽ شرائح اجتساعية كاقترادية تدتذعر فيسا بيشيا عدـ 
السداكاة مؽ حيث كضعيتيا كمدتقبميا كنؾعية الحياة داخل بيئاتيا ، االمر الذؼ يدن  الييا اإلحداس 

الذخص داخل السجتسع الحزرؼ ذؼ االيقاع . فحياة (ٖٙٚ)بالكياف اك الذات كيزيد مؽ اليامذية كاالغتراب
الدريع كالعبلقات الذخرية الرسسية ، كضغؾط الحياة اليؾمية التي تتزايد في السجتسع الحزرؼ تعد احد 

كتعثر تمػ الغربة تأثيرا سمبيا ،العؾامل التي تعدؼ ال  إحداس الفرد بالغربة عؽ السجتسع الذؼ يعيش فيو 
. لقد حدد ) ميل فيمؽ (ٖٚٚ)باإلسياـ في التشسية كالسذاركة في حياة مجتسعو بدكرىا عم  قدرة كرغبة الفرد
 :ٜٜ٘ٔثيساف ( ابعاد االغتراب عاـ 

 فقداف الديظرة اك الزعف أؼ عدـ قدرة الفرد عم  التحكؼ في السؾاقف االجتساعية السحيظة بو . -أ 
نتيجة  ركعة لتحقيق أىدافوأساليب غير مذ باستعساؿمعيارية( كتعشي لجؾء الفرد  فقداف السعايير )ال -ب 

 دؾية ىي التي يسكؽ اف تحدد األىداؼ .الغير االعتقاد باف الدمؾكيات 
العزلة االجتساعية كتعشي انفراؿ الفرد عؽ تيار الثقافة الدائدة كتبشي مبادغ اك مفيؾمات مخالفة مسا  -ج 

االندماج في يجعمو غير قادر عم  مدايرة األكضاع القائسة اك بسعش  اخر عدـ السقدرة عم  
 السجتسعات السحمية اك الرشاعية الستكاممة .

االغتراب الذاتي الشفدي )ىؾ ادراؾ الفرد بأنو اصبح مغتربا عؽ ذاتو( نغرا لعدـ اندماجو في نذاط  -د 
يذعر الفرد بعدـ السقدرة عم  إيجاد األنذظة السكافئة  اذالعسل باعتباره أسمؾب لمتغيير عؽ ذاتو 

 . (ٖٛٚ)ذاتيا
العمساء اف الذعؾر باالغتراب يأتي نتيجة عؾامل نفدية مرتبظة بشسؾ الفرد كأخرػ اجتساعية كيرػ بعض 

ما يجعمو غير قادر عم  التغمب عم  مذكبلت الحياة كاالغتراب رتبظة بالسجتسع الذؼ يعيش فيو ، م
التشذئة ب ىؾ ل اىؼ مرادر الذعؾر باالغترايحدث نتيجة التفاعل بيؽ العؾامل الشفدية كاالجتساعية ، كلع

االجتساعية الخظأ كعسميات التغير االجتساعي كالتقدـ الحزارؼ كالحياة السعاصرة ، كعدـ قدرة االنداف 
الفجؾة بيؽ االجياؿ اك بيؽ الفرد كالسجتسع الذؼ  فزبل عؽعم  القياـ باألدكار االجتساعية بديؾلة ، 

لساضي مثل التعاطف كالسحبة كالتؾاصل يعيش فيو كاختفاء الكثير مؽ القيؼ التي كانل مؾجؾدة في ا

                                                 
 . ٜٚ٘د. كجدؼ شفيق عبد المظيف ، مردر سابق ، ص  (ٖ٘ٚ)
 .  ٕ٘ٗص ، ( ٜٙٛٔية ، ) القاىرة ، دار الثقافة العرب، احسد الشكبلكؼ . عمؼ االجتساع كقزايا التمؾث  (ٖٙٚ)
 . ٕٕٕد. كجدؼ شفيق عبد المظيف  ، مردر سابق ، ص  (ٖٚٚ)
)اإلسػكشدرية ، السكتػب الجػامعي الحػديث ، ، السرشع كمذػكبلتو االجتساعيػة  ، د عبد السشعؼ عبد الحي ، عمؼ االجتساع الرشاعي (ٖٛٚ)

 . ٕٜص ، ( ٜٗٛٔ



 

 

 

 

.فاالغتراب ىؾ شعؾر الفرد بالعزلة كعدـ االنتساء كفقداف الثقة كرفض القيؼ كالسعاير لسعاناتو (ٜٖٚ)كالتراحؼ
مؽ الزغؾط الشفدية ، كتعرض كحدة الذخرية لمزعف كاالنييار بتأثير العسميات الثقافية كاالجتساعية 

ة االغتراب تحؾؼ جؾانب ثبلث تتسثل في الجؾانب الثقافية ، كاالجتساعية التي تتؼ داخل السجتسع . فغاىر 
كالذخرية . الجؾانب الثقافية تذتسل عم  ندق القيؼ السؾجية كبعد السعرفة باألىداؼ كالؾسائل كاال 

معيارية ، اما الجانب االجتساعي فيتسثل في الشدق االجتساعي عم  مدتؾػ حرية السبادأة كحرية التشفيذ ، 
التكيفات السغتربة لمسؾاقف االجتساعية في الشدق . اما بالشدبة لمجانب الذخري لغاىرة  فزبل عؽ

االغتراب فانو يتعيؽ بتحميمشا لرشاعة االىداؼ ، كمغاىر االغتراب الشفدي كالبعد العاـ لبلغتراب 
 .(ٖٓٛ)الشفدي

 العدلة االتجتساعية  .ٜ

كاف  لؾجتسعو ، كشعؾره بالؾحدة كالفراغ الشفدي حت  ىي اندحاب الفرد كانفرالو عؽ التيار الدائد في م
مع االخريؽ مع سعيو لبلبتعاد عؽ الشاس ، كالعزلة االجتساعية عبارة عؽ حالة يشفرل بيا الفرد عؽ 

السجتسع كالثقافة ، مع الذعؾر بالغربة كما يراحبيا مؽ خؾؼ كقمق ك كعدـ الثقة باآلخريؽ ، كتفرد الذات 
ارة كالتعالي تارة اخرػ ، كيكؾف ذلػ بانعداـ التكيف االجتساعي ، اك لزالة الدفيء كاإلحداس بالدكنية ت

يركف قيسة كبيرة  العاطفي اك لزعف االتراؿ االجتساعي لمفرد فاألفراد الذيؽ يسيمؾف إل  العزلة ، ال
ياء كالتدمير لمكثير مؽ االىداؼ كالسفاىيؼ التي يشسييا السجتسع كيتسثل االغتراب في شعؾر الفرد باالست
تعشي  ك. (ٖٔٛ)كالذعؾر بالعزلة ، كقد يرل حد العزلة ال  انفراـ الفرد عؽ ذاتو كفقداف مغزػ الحياة 

العزلة االجتساعية احداس الفرد بالؾحدة ، كمحاكلة االبتعاد عؽ العبلقات االجتساعية الدائدة في السجتسع 
يراحب العزلة الذعؾر بالرفض  ك كالسجتسع ، و، اؼ انيا حالة ال يذعر الفرد فييا باالنتساء ال  أالم

االجتساعي كاالنعزاؿ عؽ االىداؼ الثقافية لمسجتسع كاالنفراؿ بيؽ اىداؼ الفرد كقيؼ السجتسع ك معاييره 
كتسثل العزلة االجتساعية مغير مؽ مغاىر الدمؾؾ االنداني الذؼ لو تأثيرات خظيرة عم  شخرية الفرد 

ال  عدـ قدرتو عم  االنخراط في العبلقات االجتساعية ك عم  تقؾقعو حؾؿ تذير  اذكعبلقتو باآلخريؽ 
ذاتو حيث تشفرل ذاتو في ىذه الحالة عؽ ذكات االخريؽ مسا يدؿ عم  عدـ كفاية جاذبية شبكة العبلقات 

. كمؽ تأثيرات العزلة (ٕٖٛ)عدـ االرتباط بيؽ اعزائيا اك االغتراب فيسا بيشيؼ اذاالجتساعية لمفرد مؽ 
ما يعدؼ بيؼ ال  فؾض  اجتساعية ىؾ غياب التعاكف بيؽ افراد الحي جتساعية عم  السدتؾػ الجساعي اال

يتحؾؿ اىتساـ الفرد كامبل ال  اسرتو ، كتربح حدكد العالؼ بالشدبة لئلنداف تشتيي عشد حدكد  اذعارمة ، 
لو جفؽ كىؾ  حيث ال يظرؼ  نجد الجساؿ كالشغافة في الداخل كالقبح كالقذارة في الخارج اذباب شقتو ، 

                                                 
 .  ٕٕ٘ص ، ( ٕٓٔٓ)عساف ، دار الخميج لمشذر ،  ،د. عراـ دمحم مشرؾر ، السدخل ال  عمؼ االجتساع  (ٜٖٚ)
 .  ٕٔ٘، ص  السردر نفدو (ٖٓٛ)
 ،ٕٔٔٓاالغتػػػػػراب الشفدػػػػػي كعبلقتػػػػػو بػػػػػالتكيف االكاديسي،رسػػػػػالة ماجدػػػػػتير مشذػػػػػؾرة ،جامعػػػػػة مؾلػػػػػؾد معسػػػػػرؼ،يؾندػػػػػي كريسػػػػػة ،  (ٖٔٛ)
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يذاىد اك يذارؾ في صشع التمؾث البررؼ كالدسعي كالبيئي ، كال يعشيو االىتساـ بأمر الجيراف كمذاكميؼ 
، السيؼ فقط اف يتعامل مع مذاكمو الخاصة كيدير امؾره ك امؾر اسرتو ، كغاب عؽ كعيو كإدراكو اىسية 

فددة تؾشػ اف تقتمعشا الؾاحد تمؾ االخر مؽ التعاكف سؾيا مؽ اجل جمب مرمحة عامة اك درء م
.  اما عم  السدتؾػ الفردؼ حيث اف غياب كضعف الركابط االجتساعية يعدؼ ال  نتائج (ٖٖٛ)الجذكر

خظيرة عم  السدتؾػ الشفدي كاالجتساعي لؤلفراد ، حيث تتمخص ىذه االفكار حدب دراسة دكركيايؼ 
مسا يعدؼ لغياب الزبط االجتساعي القائؼ عم  القيؼ في فقد السؾائسة بيؽ الفرد كالسجتسع ،  ٜٔ٘ٔ

السجتسعية ، كيعدؼ ىذا بدكره لفقد الثبات االجتساعي كالشفدي كما يتبع ىذا مؽ اضظرابات نفدية مشيا 
.ككذلػ (ٖٗٛ)القمق كالتؾتر كسؾء االداء الؾعيفي كاالكتئاب الذؼ قد يدفع االنداف في الشياية ال  االنتحار 

جتساعية اك الؾحدة خبرة ضاغظة ترتبط بعدـ اشباع الحاجة ال  االرتباط الؾثيق باآلخريؽ تسثل العزلة اال
كاالفتقار ال  التكامل االجتساعي كالذؼ يكؾف استجابة لمقرؾر كالعجز كاالتراؿ باآلخريؽ كإقامة 
اليأس العبلقات الحسيسة معيؼ حيث تتدؼ العبلقات االجتساعية في عل العزلة بالدظحية مع الذعؾر ب

كالشبذ . كليذا فاف التفاعل مع العزلة االجتساعية يجعمشا نأخذ بشغر االعتبار طبيعة العبلقات االجتساعية 
التي تشذا بيؽ الشاس حيث اف ىشاؾ الكثير مؽ الدمؾؾ االجتساعي مؾجيا نحؾ اشباع دكافع اجتساعية 

الجتساعية شرط اساسي لؾجؾد اؼ يعتسد اشباعيا عم  االتراؿ باآلخريؽ كالتفاعل معيؼ كالعبلقات ا
. كحيشسا ال يدتظيع الفرد تكؾيؽ عبلقة طبيعية مع السجتسع لعدـ تذكقو (ٖ٘ٛ)نذاط اجتساعي مؽ اؼ نؾع 

يعظي السجتسع مجاؿ لمفرد  قؾانيؽ كعادات كتقاليد السجتسع كسخظو عم  كضعو العاـ ، كحيشسا ال
لتشاقض ميؾلو كاتجاىاتو كمرالحو كأىدافو كقيسو مع لمتفاعل معو كاالندجاـ مع معسداتو البشيؾية كنغرا 

تمػ التي يتسدػ كيعمؽ بيا ، حيؽ ذاؾ يذعر الفرد بالبعد كاالغتراب كالعزلة عؽ السجتسع ، فالعزلة ىي 
احدػ الغؾاىر التي يبتعد االفراد بيا عؽ السحيط الخارجي كعدـ الرغبة في االختبلط مع االخريؽ كتكؾيؽ 

. (ٖٙٛ)ال مؽ عالؼ اكبر مؽ عالسيؼ  اك دائرة اكبر مؽ الدائرة الفردية التي يعيذؾف فييا عالؼ داخمي ليؼ بد
كلبلغتراب صمة كثيقة بالعزلة ، اذ اف عدـ االنتساء الفعمي لمسحيط يجبر الفرد عم  مسارستو سمؾؾ العزلة 

 يزع األفراد السشعزلؾف  ، كأحيانا يكؾف االغتراب نتيجة حتسية لمفرد السشعزؿ عؽ البيئة السحيظة ، حيث ال
أىسية اك قيسة تذكر لؤلىداؼ كالسعتقدات التي تدتقظب طسؾح اك رغبة الدكاف في السجتسع الذؼ يعيذؾف 

) فاريس ( اكؿ مؽ تحقق مؽ اثر العزلة االجتساعية في حدكث االضظراب العقمي  كيعد. (ٖٚٛ)فيو 
يكؾلؾجية حؾؿ االضظراب العقمي ( عم  ضؾء دراستو االٖٜٗٔكخاصة الذيزكفرنيا كذلػ في عاـ )

                                                 
 . ٖٓص السردر نفدو ، (ٖٖٛ)
 . ٜٕ، ص، السردر الدابق مشرؾر بؽ زاىي ، الذعؾر باالغتراب الؾعيفي (ٖٗٛ)
عداديػػة ،مجمػػو كميػػة التربيػػة االساسػػية ، الجامعػػة السدتشرػػرية ، د. حيػػدر كػػريؼ سػػكر ، العزلػػة االجتساعيػػة لػػدػ طمبػػة السرحمػػة اال (ٖ٘ٛ)

 . ٕٔٔ، ص  ٕٙٓٓ،  ٛٗاصدار 
، ٜٔمجمػػػة كميػػػة االداب ، جامعػػػة بغػػػداد ، اصػػػدار  د. عمػػػي شػػػاكر الفػػػتبلكؼ  ، العزلػػػة االجتساعيػػػة لػػػدػ السيجػػػريؽ العػػػراقييؽ ، (ٖٙٛ)

 .ٖٛٛ، ص ٜٕٓٓ
 .ٜٖٛالسردر نفدو ،ص  (ٖٚٛ)



 

 

 

 

كالذؼ ساعده فييا زميمو )دانياـ( فمقد الحع االثشاف اف احدػ السدتذفيات التي قاما بدراستيا كالتي يتزايد 
فييا معدؿ حاالت الذيزكفرنيا كتقع في مشظقة مؽ السديشة تتدؼ بدرعة تشقل الدكاف بيا ، كانتسائيؼ ال  

ض مكانتيؼ الدديؾاقترادية ، ككميا معشرات تعكس حالو العزلة جساعات عرقية متبايشة ، كبانخفا
االجتساعية التي يسكؽ اف يعيذيا سكاف مجتسع  كسا اشار) فاريس( في احدػ مقاالتو الدابقة ال  اف اؼ 

طؾيمة مؽ  لسدةشكل مؽ اشكاؿ العزلة التي تبعد الذخص عؽ العبلقات االجتساعية السفتؾحة كالرريحة 
اف تعدؼ ال  احتساؿ االصابة باؼ اضظراب عقمي _ كبخاصة مرض  الزمؽ مؽ شانيا

تشتج  عؽ عدـ إشباع الحاجة  .كتسثل العزلة االجتساعية خبرة غير سارة اك معلسة لمفرد(ٖٛٛ)الذيزكفرنيا
 اذال  االلفة كاالرتباط الؾثيق باآلخريؽ كاالفتقار ال  الدعؼ االجتساعي ،كإقامة العبلقات الؾثيقة معيؼ 

العبلقات االجتساعية في عل العزلة بالفتؾر مع الذعؾر باليأس كالخؾؼ كالشبذ كيحس الفرد الذؼ تتدؼ 
يذبعؾف لو حاجاتو االجتساعية السختمفة اذ  يذعر بالعزلة انو بعيد عؽ االخريؽ كأنيؼ ال يتفاعمؾف معو كال

ة االتراؿ بيؼ كعجز في يفذل في لفل انتباه االخريؽ فجأة بأؼ صؾرة كانل نغرًا لؾجؾد ضعف في ميار 
عبلقات الفرد االجتساعية التي يسكؽ اف يقيسيا معيؼ، كبشاء عميو يتزح اف ليذه السذكمة اثرىا الدمبي 

 .(ٜٖٛ)تعد معشرًا لمسعاناة الشفدية التي قد تعثر في تذكيل شخريتو كسمؾكو  كعم  التؾافق الشفدي لمفرد 
 الالمباالة .ٓٔ
يتررؼ السرء بدكف  االىتساـ بذعكف حياتو اك حت   اذىتساـ بالذيء، يقرد بالبلمباالة عسمية فقداف اال 

االحداث العامة حيث يذعر الفرد بفقداف العشرر الشفدي كاالجتساعي ، فيؾ مؽ الشاحية الشفدية يؾد 
كذعؾر انداني اف يظسئؽ عم  يؾمو كغده كاف يكؾف امامو مدتقبل مذرؽ يدتؾعب طسؾحو في ذاتو كفي 

حيث تدتبد فيو الديظرة االقترادية مؽ جانب القمة التي تسمػ كال تشتج كحرماف الكثرة  سعواسرتو كفي مجت
التي تشتج كال تسمػ ، كيجد الفرد اف افاؽ ىذا السدتقبل كذلػ الظسؾح أمؾر عديرة فزبل عؽ انو  مؽ 

سدتسر لدكاف الشاحية االجتساعية يرػ كل شيء قابل لمبيع كاالتجار . كأصبحل السديشة مردر لمقمق ال
فية الحزر بدءًا مؽ نغاـ التعميؼ العاجز ، ال  السشافدات الحادة لمحرؾؿ عم  الدكؽ ال  الفرص الؾعي

ما يجعل االنداف الحزرؼ يتحرر خبلؿ سمدمة مؽ الرعؾبات التي تجعل السحدكدة كالسرتبات الزئيمة 
اف  ك (ٜٖٓ)ذلػ ىي االغتراب كالبلمباالةتؾقعاتو لمسدتقبل مميئة بالحزف كاألس  ، كالسحرمة الشيائية لكل 

تعقد السجتسعات الحزرية قد ال يداعد عم  دعؼ الذعؾر بالسدعكلية كتشسية الفعالية في نظاؽ الذعكف 
السحمية كىذا يعدؼ ال  القؾؿ باف ىشاؾ حاجة ممحة لتؾجيو سياسة التعميؼ ، كجية أخرػ تركز عم  

. كسا (ٜٖٔ)يظيا كالسذاركة في كل جيد مرتبط بيذه القزاياأسمؾب الساـ الشاس بتشسية مجتسعاتيؼ كتخظ
تعبر البلمباالة عؽ حالو ذىشية شعؾرية سمؾكية تتمبس في االفراد اك الجساعات ، اك االمؼ لفترة محدكدة 

                                                 
 .  ٘ٛ – ٗٛص ، ( ٜٜٛٔ)االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ، ،ؽ جمبي ، الظب الشفدي كاالجتساعي د. عمي عبد الراز  (ٖٛٛ)
ضفاؼ عدناف مرظف  ،اثر برنػامج ارشػادؼ لتخفيػف العزلػة االجتساعيػة لػدػ طالبػات السرحمػة الستؾسػظة ،جامعػة بغػداد، مجمػدة  (ٜٖٛ)

 . ٖٚٔص ،ٕٕٔٓ، ٖٕٓ،  العدد ، االستاذ
 .ٕٕٚ، ص السردر نفدو  (ٜٖٓ)
 . ٕٕٚالسردر نفدو ، ص  (ٜٖٔ)



 

 

 

 

يسكؽ لبلمباالة اف تستد لتذسل القزايا االجتساعية كالبيئية حيث  ك. (ٕٜٖ)عابرة اك لحقبة طؾيمة مؽ الزمؽ
كاضح كسريع تجاه التدمير الستزايد لمبيئة ، كىذا ما يبلحع في الدمؾؾ اليؾمي ألفراد السجتسع ليا تأثير 

اثشاء قياميؼ بالتخمص مؽ القسامة كرمييا بذكل عذؾائي في كثير مؽ األحياف دكف االىتساـ بسا يسكؽ اف 
حاالت مرضية . كىشاؾ (ٖٜٖ)يكؾف ليذا الدمؾؾ مؽ انعكاسات سمبيو كاضحة عم  جسيع فئات السجتسع

مؽ البلمباالة تجاه الذات كالسحيط ، كفي بعض األحياف تكؾف حاالت ال يسكؽ الذفاء مشيا ، كبعض 
حاالت اإلعاقة العقمية اك تشاكؿ السخدرات كاألدكية لفترة طؾيمة اك بعض االمراض الشفدية كالدمؾؾ 

 . (ٜٖٗ)يربح الفرد غير مبالي تجاه نفدو كاآلخريؽ اذالسزاد لمسجتسع 
 االكتئـاب .ٔٔ

ىؾ مرض يريب الشفس كالجدؼ كيعثر عم  طريقة التفكير كالتررؼ كمؽ شانو اف يدبب العديد مؽ 
يدتظيع األشخاص السرابؾف بسرض االكتئاب االستسرار في  السذاكل العاطفية كالجدسانية كعادة ال

الحياة كلو عدة  حياتيؼ اليؾمية كالسعتاد ، اذ اف االكتئاب يدبب ليؼ شعؾرا بانعداـ اؼ رغبة في
مزاعفات فسؽ شانو اف يدبب كمذاكل عاطفية كسمؾكية كصحية كاقترادية حادة تعثر عم  كل 

البيئة مدبب لغيؾر االكتئاب كالعؾامل البيئية ىي اكضاع كعركؼ في الحياة  تعد كمجاالت الحياة . 
.كقد (ٜٖ٘)اك اجتساعيةمؽ الرعب مؾاجيتيا كالتعايش معيا مثل فقداف شخص عزيز اك مذاكل اقترادية 

يتدبب االكتئاب في تؾتر العبلقات االجتساعية اذ تعبر ندبة كبيرة مؽ السكتئبيؽ عؽ صعؾبة كاضحة في 
التعامل كاالحتكاؾ باآلخريؽ . كتتخذ ىذه الرعؾبة لدػ السكتئب مغاىر متشؾعة مشيا ، عدـ الرضا عؽ 

بلقات السعتادة بالشاس السألؾفيؽ لو كقد يحس عبلقاتو االجتساعية كالعبلقة بالزكج اك الزمبلء اك الع
كقد يجد بعزيؼ صعؾبة  عية الستؾقعة اك القائسة بالفعل ،بعزيؼ بالتكدر كالقمق في السؾاقف االجتسا

كاضحة في تكؾيؽ السيارات االجتساعية خاصة في السؾاقف االجتساعية التي تتظمب تأكيد الثقة بالشفس اك 
رت فالذخص في حالة االكتئاب يرػ كيرف نفدو بالقرؾر الشفدي كالعقمي الدفاع عؽ الحقؾؽ اذا ما ىد

. كيفترض العمساء ايزا اف (ٜٖٙ)كانو قاصر اجتساعيا كانو يتعامل مع السؾاقف كاألحداث عم  انيا محبظة
تزايد ندبة التمؾث البيئي تداىؼ بدكرىا في خمق مشاخ صحي عاـ مزاد لمرحة الشفدية كاالجتساعية 

لتمؾث الجؾؼ يداىؼ عم  نحؾ مباشر في اثارة الكآبة كالزيق كعم  نحؾ غير مباشر بدبب كمتييسا فا
االمراض الشفدية التي يخمقيا كالتي ترتبط بدكرىا بزيادة ندبة االكتئاب كسا تعكد الدراسات اف ىشاؾ صمة 

غيرىا كترل ال  ما  معركفة بيؽ االكتئاب كاالنتحار فقد كتبيؽ اف ندبة االنتحار بيؽ السكتئبيؽ تزيد عم 
                                                 

 www.ahewar.org االلكتركني األتي : عم  السؾقع ٕٚٓٓ،  ٜٕٚٓبداـ اليمدة ، الحؾار الستسدف ، العدد  (ٕٜٖ)
 عمػػػػ  السؾقػػػػع االلكتركنػػػػي االتػػػػي :  ٕٔٔٓاالندػػػػاف ، سػػػػامر جسيػػػػل رضػػػػؾاف ، االىتسػػػػاـ كالبلمبػػػػاالت كتأثيرىسػػػػا عمػػػػ  سػػػػمؾؾ  (ٖٜٖ)
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 السردر نفدو . (ٜٖٗ)
، ( ٜٜٛٔ)الكؾيػل ، سمدػمة عػالؼ السعرفػة، ،د. عبد الدتار ابراىيؼ ، االكتئػاب اضػظراب العرػر الحػديث فيسػو كاسػاليب عبلجػو  (ٜٖ٘)

 .   ٔٔص 
 . ٙٔالسردر نفدو ، ص  (ٜٖٙ)



 

 

 

 

% مشيا تدؾد بيشيؼ حاالت االكتئاب ٓٛ% مؽ بيؽ حاالت االنتحار التي تتؼ كتبيؽ اف ندبة ٘ٔيقرب 
كليذا نجد ما يذير ال  اف ندبة الؾفاة السبكرة تزيد مؽ حاالت االكتئاب ، ربسا بدبب تعرض ندبة مؽ 

يش في بيئة يدتثير فييا الزجيج بذدة يتعرض االنداف الذؼ يع ذلػ فزبل عؽ.(ٜٖٚ)السكتئبيؽ لبلنتحار
فترتفع فييا األصؾات ، ال  تأثيرات سيكؾلؾجية يشرب ضررىا عم  االنداف عم  شكل تؾتر عربي 

ككآبة مسا يحد مؽ القدرة عم  التركيز كاإلنتاجية كقد يذكؾ بعض العساؿ مؽ اثر الزجيج الذؼ يعانؾف 
ادرتيؼ العسل لسشازليؼ عم  شكل رنيؽ مدتسر كتبيؽ مشو في مكاف العسل كالذؼ يدتسر تأثيره بعد مغ

الدراسات اف السرابيؽ باالكتئاب ىؼ اكثر الشاس حداسية لمزؾضاء ، كقد تتدبب الزؾضاء العالية في 
ككذلػ دلل العديد مؽ الدراسات الخاصة بسعرفة تأثيرات  (ٜٖٛ)حدكث الكثير مؽ حؾادث العشف بيؽ الشاس

ؾضاء العالية تعثر سمبا عم  الحالة الشفدية لو ، كعم  األداء الؾعيفي الزؾضاء عم  االنداف باف الز
. حيث تدبب الزؾضاء الذعؾر بالزيق كالتؾتر العربي كالكآبة كاضظراب في الشؾـ (ٜٜٖ)لمجدؼ

كصعؾبة االستغراؽ فيو كسا تعدؼ ال  كثرة االضظرابات الشفدية كالعربية كصعؾبة الكبلـ مع االخريؽ 
كسا تذير الدراسات ال  اف  (ٓٓٗ)مة ككثرة الحؾادث سؾاء في العسل اك في الظريق.كاالتراؿ برفة عا

التمؾث الزؾضائي قد يتدبب في ردكد فعل غير متزنة كالذركد الذىشي كعدـ القدرة عم  التركيز كارتفاع 
ضغط الدـ كالذعؾر باألرؽ كالتعب كقد اثبتل دراسات العمساء الشسداكييؽ اف عسر االنداف يقل مؽ 

ككذلػ  (ٔٓٗ)سشؾات في السدف الكبيرة بالسقارف مع سكاف األرياؼ بدبب التمؾث الزؾضائي . 7ٔٓٛ
يدبب التمؾث الزؾضائي لعساؿ السرانع كالحديد كالرمب كالشديج مذاكل جددية كنفدية كاجتساعية 

عربي الظبلؽ كارتفاع معدالت التؾتر ال إل  تعدؼ أيزا حيث تكثر بيشيؼ الرراعات، العائمية التي
. كتعتبر  (ٕٓٗ)ككذلػ يتدبب في حاالت مؽ االعياء الذديد كنؾبات انفعاؿ لدرجة غثياف لدػ السؾعفيؽ

الزغؾط الشفدية مردر االمراض العزؾية عم  حد سؾاء . فيذا الجانب االجتساعي كالشفدي لو ارتباط 
حة ال  دائرة ؽ محيط الرمباشر برحة السجتسع . فيؾ يعثر بذكل مباشر عم  اإلنداف كيخرجو م

. كلقد لخص كابيبلف كزمبلءه مجسؾعة مؽ االمراض التي تريب االنداف مثل امراض القمب ، االعتداؿ
الت االنفعالية احالة مؽ الح )جؾلد كندؾف( يعدالدرطاف ، العدكػ ، كاالكتئاب . فاالكتئاب كسا عرفو 

ل  مرحمة الجزع كاليأس . كيراحب ىذا يرتبط بالذعؾر بالغؼ كاليؼ السدتسر ، كيتراكح بيؽ تثبط اليسة ا
اإلحداس الكدل كاألرؽ كفقداف الذيية ، كضعف الذاكرة كصعؾبة اتخاذ القرارات كىذه الحالة الشفدية قد 
تمعب الزغؾط دكرا في افرازىا كإعيارىا ، فاالكتئاب مؽ السسكؽ اف يحدث كسا يرػ عمساء الشفس خبلؿ 

                                                 
 .ٕٓ، ص  السردر نفدو (ٜٖٚ)
 colleges.ksu.edu.salfoods And  االلكتركنػي االتػي : حدؽ ابؽ يزيد الفيفي ، كاخركف ، التمؾث الزؾضائي عم  السؾقع (ٜٖٛ)
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 . ٕٕٛسامح الغرايبة ، يحي  الفرحاف ، مردر سابق ، ص  (ٜٜٖ)
 . ٙٛٔدمحم الديد عامر ، د. عمي ليمو ، مردر سابق ، ص  (ٓٓٗ)
 www.faculty.ksu.edu.sa  سؾقع االلكتركني االتي :ثاره كمرادره ، عم  الدمحم عمي مرمح ، التمؾث الزؾضائي ا (ٔٓٗ)
 .  ٛٔٔمردر سابق ، ص  ، د. دمحم عياد مقيمي (ٕٓٗ)



 

 

 

 

دية السحيظة بو كلقد اشارت دراسات متعددة قارنل بيؽ اشخاص ما يتعرض لو االنداف مؽ الزغؾط الشف
ندبة االحداث الحياتية في مرابيؽ بأعراض االكتئاب كآخريؽ غير مرابيؽ فؾجد اف ىشاؾ ارتفاع 

اليؾمية الزاغظة مع اعراض االكتئاب التي يعاني مشيا افراد العيشة . كىذه ىي العؾامل كالسحاكر التي 
عؽ الزغؾط التي يتعرض ليا االنداف ، كىي الظباع  االعراض السرضية التي تشتجتمعب دكرًا في عيؾر 

اف القمق كالتؾتر  ك.(ٖٓٗ)الثبلثة لمعرض السرضي كالسثير الخارجي كالستسثل في االحداث الزاغظة
كمذكبلت التمؾث تجعل عركؼ الحياة العررية  ، العربي يعدؼ ال  كفاة الكثيريؽ مؽ سكاف السدف

ريحة  كما يراحبيا مؽ شعؾر بالقمق كاالكتئاب كإجياد عربي كضيق بالتشفس كغيرىا صعبة كغير م
كفي حاالت االكتئاب نجد الذخص دائسا يتجو  .(ٗٓٗ)مؽ االمراض الشاجسة عؽ عدـ االستقرار الشفدي

نحؾ التذاؤـ ،أؼ اف الذخص يكؾف في حداد مدتسر . كيكؾف انفعاؿ الحزف كاضحا عم  جسيع قدسات 
لسريض في ىذه الحاالت يكؾف فريدة اليأس ، كقد يخيل اليو انو مراب بأمراض فتاكة ال امل كجيو، كا

في شفائو مشيا،  ككثيرا ما يعسد السراب ال  قتل احبائو قبل اف يحاكؿ االنتحار اشفاقا عمييؼ ، كأف  
 (٘ٓٗ)يتركيؼ لمفقر كالتذرد. يقتل االب أكالده قبل اف يقتل نفدو ، لكي ال

 

 بيظانفصم انخ

 اإلرشاءاد انًُٓزٛخ نهذساعخ 

 يُبْذ انذساعخ - انًجحج األٔل 

 

 انفشٔض انؼهًٛخ نهذساعخ - انًجحج انخبَٙ

 

تحذٚذ يزتًغ انجحج ٔتصًٛى ػُٛخ  - انًجحج انخبنج 

 َٕٔع انذساعخ انذساعخ 

                                                 
 .  ٕٗ٘ – ٖٕ٘ص ، ( ٖٕٓٓ)الكؾيل . جامعة الكؾيل ، ،  ٔد. يعقؾب يؾسف الكشدرؼ ، الثقافة كالرحة كالسرض ، ط (ٖٓٗ)
 ٕٚٗص، ( ٜٙٛٔ)بيركت ،معسدة عز الديؽ لمظباعة كالشذر ،،  ٔدمحم رفعل ، اآلفات االجتساعية كاالمراض الشفدية ، ط  (ٗٓٗ)
 ٕٕ٘ص، (ٜٕٓٓ)عساف،دار الثقافة لمشذر كالتؾزيع،، ٕط ، مذكبلت الرحة الشفدية امراضيا كعبلجيا د. دمحم جاسؼ العبيدؼ ، (٘ٓٗ)



 

 

 

 

 الد انجحج بتحذٚذ يز -انًجحج انشاثغ  

 

 رًـــــغ انجٛبَبد أدٔاد -انًجحج انخبيظ 



 

 

 

 

 ج األول ادلبح
 اإلجراءاث ادلنهجيت نهدراست ادليدانيت 

 لجراسةمشاهج ا .ٔ

 تسهيج
العمسي في  البحثيعتبر تقدـ البحث العمسي رىيؽ بالسشيج ، كمؽ ىشا كاف االىتساـ البالغ بتقشيؽ مشاىج 

 ،العمؼ كالسعرفة العمسية مختمف العرؾر التاريخية كحت  كقتشا الحاضر ، بل األبعد مؽ ىذا اف تظؾرات
يسكؽ اف تفدر بأدكاره الستفاكتة عؽ طريق بياف دكر السشيج العمسي في تحريميسا . كاف السعرفة بسشاىج 

التي ال  أكالبحث كتبلفي كثير مؽ الخظؾات الستعثرة  إتقافالبحث العمسي تسكؽ العمساء كالباحثيؽ مؽ 
العمؾـ السختمفة خبلؿ مجسؾعة معرفو الحقيقة في  إل االسمؾب الذؼ يعدؼ  بأنويعرؼ السشيج . و(ٙٓٗ)تفيد

اف  .(ٚٓٗ)مؽ القؾاعد العامة التي تديظر عم  سير الفعل كتحدد عسمياتو حت  يرل ال  نتيجة مقبؾلة
جسع البيانات كتذخيص  ميسةمشاىج البحث االجتساعي تداعد الباحث ، بؾسائميا الستشؾعة في تدييل 

مؽ اف لمباحث الحرية في اختيار السشيج العمسي الغؾاىر كالعؾامل الستعمقة بسؾضؾع البحث كعم  الرغؼ 
اف ذلػ يشبغي اف يتؼ حدب بعض الذركط كاإلمكانيات الستاحة فميس مؽ الديل استخداـ مشيج  إال

السدح الذامل لباحث مشفرد كبإمكانياتو الستؾاضعة ، ككذلػ فاف ىشالػ عؾاىر كمؾضؾعات كجساعات 
 .(ٛٓٗ)يشاسبيا مشيج دكف اخر في دراستيا

 :  سشهج الهصفيال .أ 

طريقو لدراسة الغؾاىر االجتساعية بذكل عمسي مشغؼ مؽ اجل  أكالسشيج الؾصفي يعشي اسمؾب  إف
السشيج  كيعدالؾصؾؿ ال  اغراض محدده لؾضعيو اجتساعية معيشو اك مذكمو ، اك سكاف معيشيؽ . 

، اك احداث ، اك الؾصفي طريقة مشتغسة لدراسة حقائق راىشة ، متعمقة بغاىرة اك مؾقف اك افراد
اكضاع معيشة ، بيدؼ اكتذاؼ حقائق جديدة اك التحقق مؽ صحة حقائق قديسة كاثارىا ، كالعبلقات 

طريقو  بأنوكيعرؼ السشيج الؾصفي  .(ٜٓٗ)التي تترل بيا ، كتغيرىا ، ككذف الجؾانب التي تحكسيا
سؾاء كاف مؽ خبلؿ  تعتسد عم  دراسة الغؾاىر اك كصفيا كصفا مؾضؾعيا دقيقا مؽ جسيع جؾانبيا

                                                 
 ٘(، صٜٔٛٔ ناىده عبد الكريؼ حافع ، مقدمو في ترسيؼ البحؾث االجتساعيو ،)بغداد ،مظبعو السعارؼ  ،  (ٙٓٗ)
د. عبد الغفؾر ابراىيؼ احسد ، د.مجيد خميل حديؽ ، السدخل ال  طرؽ البحث العمسي ،) عساف ، دار زىراف لمشذر   (ٚٓٗ)

 ٙٔ( ، صٕٛٓٓكالتؾزيع ،
 ٕٔٔد. بدسو رحسؽ عؾدة الرباح . مردر سابق ، ص  (ٛٓٗ)
)القاىرة ،دار الفجر لمشذر ،ٔاالجتساعية.طالساسية في البحؾث بمقاسؼ سمظانية ، د. احداف الجيبلني .السشاىج ا (ٜٓٗ)

 ٖٖٔ(، صٕٕٔٓكالتؾزيع ،



 

 

 

 

كصف الغاىرة كتؾضيح خرائريا )تعبير كيفي كسا يظمق عميو ( ، اك خبلؿ كصف الغاىرة كصفا 
رقسيا )تعبير كسي كسا يظمق عميو( يؾضح مقدارىا اك حجسيا اك درجو ارتباطيا مع الغؾاىر االخرػ 

 االستعساؿج الذائعة لغرض معالجتيا ككضع الحمؾؿ ليا كيعد السشيج الؾصفي في البحث مؽ السشاى
كفي دراستشا السيدانية سعل الباحثة ال  استخداـ . (ٓٔٗ)في البحؾث االندانية ، كمؽ ىشا تبرز اىسيتو 

السشيج الؾصفي الذؼ حاكلشا بسؾجبو كصف كربط السغاىر الستعمقة بسؾضؾع الدراسة بذكل عمسي 
 .ف بدقة دقيق مع استخداـ الؾسائل السعبرة كسيا ككيفيا لتؾضيح ىذا الؾص

  مشهج السدح االتجتساعي : .ب 

االجتساعية التي يسكؽ جسع معمؾمات كبيانات رقسية  كاألحداثيتشاكؿ ىذا السشيج دراسة الغؾاىر 
ككسية عشيا ، كييدؼ كذلػ ال  دراسة مذكمة اجتساعية راىشة اك جسع بيانات معيشة عؽ سكاف 

كيدتخدـ السدح  .(ٔٔٗ) بذأنياة مشظقة جغرافية معيشة بقرد تذخيريا كاتخاذ إجراءات معيش
كالجانب الرحي اك الزراعي اك الرشاعي  الحياةاالجتساعي ايزا لدراسة جانب معيؽ مؽ جؾانب 

الريفية في مشظقو  الحياة)بذكل خاص( اك يتشاكؿ عده جؾانب في مؾقف اجتساعي معيؽ ، كدراسة 
مشظقو تزؼ عده دكؿ ، اك دكلو معيشو )بذكل عاـ( . كقد يتشاكؿ السدح االجتساعي الخاص كالعاـ 

اكثر عسقا مؽ  بأنوكيستاز السدح االجتساعي الخاص  قريةكاحده اك اقميؼ كاحد ، اك مديشو ، اك 
يعتسد عم   بأنوالسدح العاـ في جسع الحقائق ، كيختمف السدح االجتساعي عؽ البحث السكتبي 

الحالية ندتفيد مؽ ىذا السشيج بذكل كفي دراستشا . (ٕٔٗ)االتراؿ السباشر بالشاس اك بعيشو مشيؼ ، 
خاص ألىسيتو في اجراء الدراسات السيدانية ، ألنو عؽ طريقو يسكؽ اختيار العيشة السشاسبة التي مؽ 

 السعمل اف تكؾف األقرب كاألكثر تسثيبل لسجتسع البحث .
 
 

  :السشهج التأريخي .ج 

باحث االجتساعي في جسع الحقائق يعد السشيج التاريخي مؽ اىؼ السشاىج البحثية التي يعتسدىا ال
كالسعمؾمات كترشيفيا كتشغيرىا كربظيا بسؾضؾع الدراسة الذؼ يريد بحثيا كالتخرص بيا . كالسشيج 
التاريخي ال يدتعسل في دراسة السجتسعات السحمية كالكبيرة مؽ حيث اصؾليا التاريخية كمداراتيا 

                                                 
 ٔ٘د.عبد الغفؾر ابراىيؼ احسد ، مردر سابق ،ص  (ٓٔٗ)
)عساف ،دارالثقافة ، ٔطرقو االحرائية .ط –ادكاتو –مفاىيسو   -د. جؾدت عزت عظؾؼ .اساليب البحث العمسي   (ٔٔٗ)

 ٚٚٔ( ، ص ٜٕٓٓلمشذر كالتؾزيع ،
 .ٖٕٔؼ العدل ، مردر سابق ،صد. ابراىي  (ٕٔٗ)



 

 

 

 

الغائبة ذات االبعاد السدتقبمية فحدب ، بل يدرس  كأىدافياالتحؾلية كالسراحل الحزارية التي تسر بيا 
ايزا الغؾاىر كالسعسدات ك العسميات االجتساعية دراسة تاريخية تتتبع اصؾليا االجتساعية كتظؾراتيا 
التاريخية كمداراتيا الغائية . كسا استعسل ىذا السشيج االجتساعيؾف االكربيؾف في دراساتيؼ االجتساعية 

) سبشدر ( ك) ماركس ( ك) فيبر ( ك) دكركيايؼ ( ك) تؾيشبي ( ك )  ك ) كييجل ( ك) كؾنل (
اعتسدكا عم  ىذا السشيج في دراساتيؼ لمسجتسعات كالشغؼ  اذشبشجمر ( ك) كارؿ مشيايؼ ( كغيرىؼ 

ككذلػ فاف  .(ٖٔٗ)كالسعسدات كالغؾاىر التي ارادكا فيسيا كتحميميا كتحديد اطرىا كاستيعاب مزاميشيا
انيا تعتسد عم  الفؾارؽ الحزارية ، اؼ تعتسد  كساعية تعتسد في كقؾعيا عم  التاريخ االحداث االجت

كبالشدبة لعمؼ االجتساع ، فقد لجأ في مدتيل قيامو ال  استخداـ  .(ٗٔٗ)عم  مؾقف تاريخي معيؽ
السشيج التاريخي كاعتبر الغاىرة االجتساعية حادثة تاريخية ، كطبق عمييا مشاىج البحث التاريخي ، 

( كالتشبع بالسدتقبل كاستعاف فة الساضي تعدؼ ال  معرفة الحاضركاستشد ال  فرضية معداىا ) اف معر 
عمساء االجتساع بيذا السشيج لسعرفة الشغؼ االجتساعية كالعادات كالتقاليد في العرؾر القديسة ، كذلػ 

ة بالسشيج التاريخي ككانل االستعان. (٘ٔٗ)في نذأتيا كتظؾرىا بتتبع الغؾاىر االجتساعية السبحؾثة
عرض مذكمة البحث كتتبع الغاىرة عؽ طريق الدراسات الدابقة القريبة  عبرخبلؿ التتبع التاريخي 

  كالسذابية لدراستشا الحالية . 

 : السشهج السقارن  .د 

يركز ىذا السشيج عم  دراسة جؾانب التذابو كاالختبلؼ بيؽ الغؾاىر لغرض اكتذاؼ القؾػ كالغركؼ 
يحاكؿ ىذا السشيج اف يشغر بعسق ال  الغاىرة  كىرة اجتساعية اك مسارسة معيشة ، التي تراحب عا

السدركسة ألجل التحقق مؽ اف القؾػ كالغركؼ التي تراحبيا ذات عبلقة بيا ، فيذا السشيج يشظؾؼ 
زمشية مختمفة . اك مقارنة  مراحلعم  مقارنة الغاىرة االجتساعية في اكثر مؽ مجتسع كاحد خبلؿ 

يذير السشيج السقارف ال  استراتيجية  ك. (ٙٔٗ)في مجتسع كاحد عبر فترات زمشية مختمفة  عاىرة
لمبحث ترمي لمحرؾؿ عم  استشتاجات قائسة عم  السقارنة بيؽ الغؾاىر كالعسميات االجتساعية مؽ 

كندتفيد مؽ السشيج السقارف في دراستشا الحالية في مقارنة  .(ٚٔٗ)حيث الزمؽ كمؽ حيث السشاطق

                                                 

 ٘ٚ( ، ص ٕ٘ٓٓ)عساف ،دار كائل لمشذر كالتؾزيع ، ٔد.احداف دمحم الحدؽ . مشاىج البحث االجتساعي. ط( ٔ)
سكشدرية ،السكتب الجامعي د.حديؽ عبد الحسيد رشؾاف ، مياديؽ عمؼ االجتساع كمشاىج البحث العمسي .)اال( ٕ)

 ٗٓٔ(، صٕٗٓٓ،الحديث
 ٘ٓٔ،ص السردر نفدو (٘ٔٗ)
 . ٓٙد الغفؾر إبراىيؼ ، مردر سابق ، ص . عبد (ٙٔٗ)
 . ٘ٛ( ، ص  ٕٗٓٓ، شركة الحزارة لمظبع كالشذر ، د محدؽ ، اساسيات البحث السشيجي ،) بغدادحام دحسي  (ٚٔٗ)



 

 

 

 

ىرة قيد الدراسة مع السجتسعات التي أجريل دراسات مذابية حؾليا كداخل السجتسع الؾاحد في الغا
 زمشية مختمفة كمقارنتيا مع بعزيا البعض مؽ حيث أكجو الذبو كاالختبلؼ . مراحل

 
 
 
 



 

 

 

 

 ادلبحج انخبني
 انفروض انؼهميت نهدراست

 متهيد 
الحرؾؿ عميو عشد افتراض الفرضية ، كعشد  تعرؼ الفرضية بأنيا تخسيؽ معقؾؿ مبشي عم  دليل يسكؽ

اختيار الفرض الشيائي مؽ بيؽ الفرضيات السؾضؾعة يربح الفرض الشيائي ىؾ الشتيجة الرئيدية التي 
 كاألحداثكالفرضية عبارة عؽ شرح تجريبي ألنؾاع محددة مؽ الدمؾؾ كالغؾاىر  .(ٛٔٗ)تشتيي إلييا الدراسة

اك برىاف الفرضية ، بل  إثباتغير اف الباحث ال ييدؼ ال  ،تقببل التي تؼ حدكثيا اك يسكؽ اف تحدث مد
ككذلػ فاف الفرضية ىي استشتاج كتفدير معقل  .(ٜٔٗ)يقـؾ بجسع بيانات تدعؼ كتداند الشغرية اكال تعيدىا 

، كليس ثابل ، يتسدػ بو الباحث حت  نياية البحث ، كعشدىا يتحقق مؽ صحة الفرضيات مؽ عدميا . 
ساس يشبغي عم  الباحث اف يعسل مؽ البديييات السعركفة فرضيات . كالفرضية تذسل عم  كعم  ىذا اال

يدس  الستغير التابع ، كاف الستغير التابع ىؾ  :كالثاني ،يدع  الستغير السدتقل :االكؿ ،متغيريؽ اساسييؽ
رضية في بحث معيؽ الستأثر بالسدتقل ، كالذؼ يأتي نتيجة عشو ، في حالة الدببية ، كالستغير السدتقل لف

كفي دراستشا الحالية  .(ٕٓٗ)قد يكؾف متغير تابع في بحث ثاني ، ككل ذلػ يعتسد عم  طبيعة البحث كىدفو
 -: كاآلتيتؼ اشتقاؽ عدد مؽ الفرضيات التي تسثل افزل تفدير لسؾضؾع الدراسة كىي 

زيادة التمهث  هشالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تحجيجهم الثخ قرهر االعالم البيئي في .ٔ
  .(ٕٔٗ)البيئي

هشالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تأكيجهم الثخ اشباع الحاتجات وبال حداب في زيادة تمهث  .ٕ
  .(ٕٕٗ)البيئة

هشالك فخوق ذات داللة احرائية بين مجسهعة السبحهثين في تأكيج اثخ تهسع السجن في زيادة حجة  .ٖ
 التمهث البيئي . 

                                                 
 ٜٗٔ(، ص ٕٛٓٓالسشاىج لمشذر كالتؾزيع ، اعداد البحث العمسي .)عساف ،دار د. غازؼ عشاية .مشيجية  (ٛٔٗ)
 ٖٓ(، ص ٜٕٓٓ)عساف ،عالؼ الكتب الحديث لمشذر كالتؾزيع ، ،ٔسد محسؾد الخظيب ،البحث العمسي ،طد. اح (ٜٔٗ)
)عساف ، دار السديرة لمشذر ٔادكاتو .ط -مفاىيسو   -اساليبو   -اسدو   -د. عامر قشديمجي  ، البحث العمسي  (ٕٓٗ)

                     ٛٙص ( ،ٕٛٓٓكالتؾزيع ،
، االثار االجتساعية لمتمؾث البيئي، دراسة ميدانية الثار الحرب في السجتسع العراقي، بذير ناعر الجحيذي  (ٕٔٗ)

 ٕ٘ٔ( ،صٕٗٓٓ)القاىرة، دار االفاؽ العربية ، ٔط
 ٕٔٔالسردر نفدو ، ص  (ٕٕٗ)



 

 

 

 

بين السبحهثين في قشاعتهم باالثخ الحي تسارسه عجم االستجابة  هشالك فخوق ذات داللة احرائية .ٗ
 .(ٖٕٗ)السشاسبة من قبل الحكهمة لسذكالت الرحة العامة وبين زيادة حجة التمهث البيئي

هشالك فخوق احرائية ذات داللة معشهية بين السبحهثين في تحجيجهم لجور السرانع القخيبة من  .٘
 مهث . السشدل في زيادة امكانية تعخضها لمت

هشالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تاكيج اثخ عجم تجانذ عهامل الزبط االتجتساعي في تمهث  .ٙ
 البيئة . 

هشالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تاكيجهم الثخ التمهث الزهضائي في انخفاض درتجة االداء  .ٚ
 السجرسي لجى القالب . 

 خ التمهث البيئي في تفذي ظاهخة البقالة . هشالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تحجيجهم الث .ٛ

هشالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تأكيجهم الثخ التمهث البيئي في حرهل السذاكل بين  .ٜ
 الجيخان . 

هشالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تأكيجهم الثخ التمهث البيئي في تخك االفخاد مشاطقهم  .ٓٔ
 االصمية وانتقالهم الب مشاطق اخخى . 

شالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تحجيجهم الثخ التمهث البيئي في االمباالة عشج ه .ٔٔ
   .(ٕٗٗ)الفخد

هشالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تأكيجهم الثخ الحخوب التي مخ بها السجتسع في زيادة  .ٕٔ
 حجة التمهث البيئي . 

 
 

 ادلبحج انخبنج 
 حتديد جمتمغ انبحج وتصميم ػينت اندراست 

                                                 
 .ٕٔص ،( ٕٗٓٓركس ماكيشي ، تدابير مكافحة التمؾث البيئي ، نيؾيؾرؾ) شركة مارسيل ديكر لمظباعة كالشذر ،   (ٖٕٗ)
، انية لحي قدكر بسدكس في الجزائر(رادؼ لقساف ، مذكبلت تمؾث البيئة الحزرية بالشفايات السشزلية ، )دراسة ميد  (ٕٗٗ)

  ٜٗٔ، ص ٕٙٓٓجامعة مشتؾرؼ ، 



 

 

 

 

 :البحث  مجتسع .ٔ

فانو يحدد جسيؾر بحثو اك مجتسع  ،الباحث الذؼ يعد بحثو في دراسة عاىرة ما اك مذكمة ما أف 
بحثو حدب السؾضؾع اك الغاىرة اك السذكمة التي يختارىا ، فسا السقرؾد بسجتسع البحث ؟ اف 

الذيؽ  خاصكاألش اإلفرادمجتسع البحث يعشي جسيع مفردات الغاىرة التي يدرسيا الباحث ، كجسيع 
االسر الداكشيؽ في  أربابكمجتسع البحث في دراستشا الحالية ىؼ .(ٕ٘ٗ)يكؾنؾف مؾضؾع مذكمة البحث

 مديشة الديؾانية .
 :نهع العيشة وحجسها  .ٕ

عيشة الدراسة ىي العيشة العذؾائية الظبقية التي تدتخدـ عادة لسجتسع غير متجانس كيتكؾف مؽ  أف
لظبقات التي يتزسشيا سعيا مؽ الباحثة لتسثيل جسيع الذرائح كاعدة طبقات متسايزة عؽ بعزيا كذلػ 

طبقات اك  إل  كتظبيق السعايشة يتظمب اتباع االتي. تقديؼ السجتسع)مفرداتو( ،مجتسع البحث
السجسؾعة األخرػ مؽ حيث  كل مجسؾعة اك طبقة تختمف عؽ الظبقة اك،مجسؾعات متجاندة 

ك مجسؾعة بحيث تتشاسب مع حجؼ الظبقة السدحؾبة مشيا كتحديد حجؼ العيشة لكل طبقة ا ،خرائريا
(ٕٙٗ)العيشة. كيتؼ اختيار كحدات كل طبقة في العيشة كل عم  حدة بظريقة عذؾائية 

تحديد حجؼ  ثؼ ,
مؽ حجؼ مجتسع البحث في ثبلث مشاطق تؼ تقديؼ مديشة  (%ٕ) العيشة مؽ خبلؿ استخراج ندبة

 ( يؾضح ذلػ .ٔقية كالستؾسظة كالذعبية . كالجدكؿ )الديؾانية عمييا بحيث تسثل السشاطق الرا
 
  : نهع الجراسة .ٖ

الدراسة الحالية مؽ الدراسات الؾصفية التي تدتيدؼ الحرؾؿ عم  معمؾمات كافية دقيقة عؽ تعتبر 
.كتبدك أىسيتيا في انيا األكثر استعساال كاألكثر مبلئسة في دراسة الغؾاىر (ٕٚٗ)مؾقف اجتساعي معيؽ

كاالجتساعية ، اذ يرعب إخزاع بعض الغؾاىر لمتجريب كالسختبر ، فتبق  الدراسات اإلندانية 
الؾصفية ىي األسمؾب األندب لدراسة عؾاىر عدة ككثيرة مؽ الغؾاىر اإلندانية كالتربؾية كاالجتساعية 

 (ٕٛٗ) السختمفة 

                                                 
 ٜٗ(، ص ٜٕٓٓ)دار الفكر لمشذر . ٔ، ط  كأساليبو أدكاتوذكقاف عبيدات .كاخركف ،البحث العمسي ، مفيؾمو،   (ٕ٘ٗ)
البحث االجتساعي ، القؾاعد، السشاىج ،السجاالت،)االسكشدرية ،السكتب الجامعي الحديث ، سي ، د. دمحم سيد في  (ٕٙٗ)

 .  ٕٓٛ – ٜٕٚ، ص (ٕٛٓٓ
 .  ٕٛ، ص  نفدو السردر  (ٕٚٗ)
 .  ٕٗٔ، مردر سابق ، ص  ذكقاف عبيدات كآخركف  (ٕٛٗ)



 

 

 

 

 ( يبين كيفية سحب العيشة من السيجان*ٔتججول )                         

  اإلحٛبء
 يزتًغ انجحج 

 )ػذد األعش(
 ػُٛخ انذساعخ

 )ػذد األعش(

 انجصائس 

 انًعهًٍٍ

 2انذكٍى/

 انجايعح

 انعسوتح

 انسساي

 انتمٍح

 انضثاط

 صىب انشايٍح

 انسىق

 زيضاٌ

 

 اإلدٍاء انسالٍح

 

 

 

3227 
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 انجًهىزي انغستً

 2انفساخ /

 8انذكٍى /

 2انصدز /

 انصُاعً

 انجًعٍح 

 انعصسي

 انجدٌدج

 ٌاإلسكا

 انثمهٍٍ

 2انتضايٍ /

 2انصادق /

 

 ادٍاء يتىسطح

 

 

 

3252 

 

 

 

 

 

 

 

 

233 

 

 

 

 

 

 7انصدز/

 7انفساخ /

 7انتضايٍ /

 انُهضح 

 انغدٌس

 انجًهىزي انشسلً

 انتأيٍى

 7انصادق /

 شعثٍح إدٍاء

 

 

 

 

1522 
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 481 يزًٕع انؼُٛخ

 ء في مديشة الديؾانية . *تؼ الحرؾؿ عم  األرقاـ السبيشو في الجدكؿ مؽ دائرة اإلحرا

 ادلبحج انرابغ                                             
 الث انبحج بحتديد جم

لكل بحث اجتساعي اك دراسة اجتساعية ثبلث مجاالت عم  الباحث تحديدىا عشد اجراء أؼ بحث كىي 
 السجاؿ البذرؼ كالسجاؿ الزماني كالسجاؿ السكاني .



 

 

 

 

 :السجال البذخي  .ٔ

 . أرباب األسر مؽ الذكؾر كاإلناث د بو تحديد مجتسع البحث كيذسل سقرؾ كال
 

 :السجال السكاني .ٕ

الدراسة مديشة الديؾانية مقدسة ال   في ىذه كيقرد بو السشظقة الجغرافية اك مكاف البحث كحددت
 . ثبلث مشاطق راقية  كمتؾسظة كشعبية مجااًل مكانيًا لمدراسة 

 

 :السجال الدماني  .ٖ

كقد حددت السدة الزمشية السحرؾرة  السيداني السدة الزمشية التي يدتغرقيا البحث كيقرد بو
 .زمشيا لمبحث ( مجاال ٕٗٔٓ/ٖ/ٔ( ك )ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٔبيؽ)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ادلبحج اخلبمس   

 مجغ انبيبنبث أدواث
 أدوات تجسع البيانات .ٔ

ذه الؾسائل حدب الفرض كسائل جسع السعمؾمات حجر الزاكية في عسمية البحث العمسي كتتعدد ى تعد 
الذؼ يدتعسل كل نؾع مشيا . كقد يدتخدـ الباحث أكثر مؽ طريقو أك أداه لجسع السعمؾمات حؾؿ مذكمو 

 كمؽ أىؼ ىذه األدكات ىي : .(ٜٕٗ)الدراسة اك لئلجابة عؽ أسئمتيا أك لفحص فرضياتيا

                                                 
 ٜٚد. جؾدت عزت عظؾؼ ، مردر سابق ،ص  (ٜٕٗ)



 

 

 

 

 السالحظة:  .أ 

اجتساعي يدتخدـ السبلحغة بدرجات  رئيدية لمبحث االجتساعي ، بل كيسكؽ القؾؿ اف كل بحث أداة ىي 
مختمفة مؽ الدقة كالزبط ، ابتداًء مؽ السبلحغة الدريعة غير السزبؾطة ، كصؾال ال  السبلحغة 

ثؼ يعؾد الييا مرة اخرػ لكي يتحقق مؽ صحة الشتائج التي دقيقة. فالعمؼ يبدأ بالسبلحغة ، السعسمية ال
لمحرؾؿ عم  السعمؾمات في السدؾح ، حيؽ يمجا  السبلحغة كاداه  تدتعسلككذلػ  .(ٖٓٗ)إليياتؾصل 

الباحث ال  دراسة نغؼ اجتساعية معيشو ، اك مجتسعات محمية صغيرة ، فيؾ حيؽ يبلحع األنذظة كأنساط 
سعاؿ السبحؾثيؽ عؽ أنساط سمؾكيؼ كمؾاقفيؼ ، فيؾ يعايش بالفعل  فزبل عؽالدمؾؾ كالعبلقات . فيؾ 

 .(ٖٔٗ)الباحث عم  صؾرة كاقعية حية عؽ الغؾاىر التي يدرسياىذه الغؾاىر كيدجميا كىكذا يحرل 
السبلحغة في البحؾث كالدراسات الؾصفية ، كأساليبيا كثيرة كمتشؾعة تتدرج مؽ السبلحغة  كتدتعسل

البديظة التي تعش  بسبلحغة الغؾاىر كسا تحدث تمقائيا بدكف تدخل مؽ الباحث ، ال  السبلحغة السشغسة 
 كأفعاؿكقد تؼ اعتساد السبلحغة خبلؿ مذاىدة سمؾكيات  .(ٕٖٗ)مشغسة كمؾضؾعةالتي تتؼ طبقا لخظة 

 ؿ عمييا باالستبانة اك السقابمة.كاتجاىات افراد العيشة كتدكيؽ السعمؾمات التي ال يسكؽ الحرؾ 
 السقابمة:  .ب 

البحث العمسي التي تجسع بيؽ طرفيؽ ىسا الباحث كشخص ، اك اكثر ، مؽ  أدكات إحدػتعد السقابمة 
 اً جيد اً اسئمة السقابمة اعداد بإعدادساعيا ، يتسثل دكر الباحث فييا افراد عيشة البحث ، اجتساعا فرديا اك ج

بظريقة جيدة عم  الفرد اك الذخص السعشي كيقؾـ ىذا الذخص بتقديؼ اجابات عؽ ىذه االسئمة  كعرضيا
عسمية اتراؿ  بأنياعرؼ السقابمة شفؾيا . كيقؾـ الباحث بتدكيشيا كترشيفيا كتحميميا . كفي ضؾء ذلػ ت

فعاؿ يقؾـ عم  الثقة ، تجرؼ بيؽ الباحث كاحد افراد عيشة البحث ، بيدؼ الحرؾؿ عم   لفغيشخري 
كفي  .(ٖٖٗ)الحمؾؿ السشاسبة  كإيجادبيانات تديؼ في تحديد جؾانب مذكمة البحث برؾرة عسيقة كدقيقة 

جد الباحث اف طريقة السقابمة الذخرية ىي افزل كثير مؽ الدراسات الستعمقة بالعمؾـ االندانية ، ي
كسيمة لحرؾلو عم  السعمؾمات . كبالرغؼ مؽ انو قد يدتظيع الحرؾؿ عم  حقائق اك اراء معيشة عؽ 

بالسقابمة كجيا  إالاف ىشالػ بعض البيانات التي ال يسكؽ الحرؾؿ عمييا  إالطريق البريد اك الياتف ، 
ؾ الباحث انو مؽ الزركرؼ رؤية كسساع صؾت ككمسات االشخاص لؾجو . كفي مشاسبات متعددة يدر 

                                                 
 ٙٙٔ، ص،مردر سابقسي د.دمحم سيد في  (ٖٓٗ)
 ٓ٘ٔ، ص نفدو السردر  (ٖٔٗ)
)عساف ، ، ٕد. كائل عبد الرحسؽ التل ، د. عيد  دمحم قحل ، البحث العمسي في العمـؾ االندانية كاالجتساعية ، ط  (ٕٖٗ)

 ٛٓٔ(، صٕٚٓٓدار الحامد لمشذر كالتؾزيع ، 
 . ٖٚص ، نفدوالسردر   (ٖٖٗ)



 

 

 

 

ىذه األداة في شرح فقرات االستسارة االستبيانية كتؾضيحيا عم  افراد  استعسمشا.  (ٖٗٗ)لسؾضؾع البحث
االستسارة كالشقاش معيؼ فيسا يخص أسئمة  ملءالعيشة فزبل عؽ اإلجابة عؽ أسئمة السبحؾثيؽ اثشاء 

 كمفردات الدراسة . 
 الستبيان: ا .ج 

يرسل بالبريد ال  السبحؾثيؽ بعد اختيارىؼ اك يشذر في الرحف كالسجبلت  األسئمةجدكؿ مؽ  بأنويعرؼ 
بأنفديؼ ، ثؼ  األسئمةعم  جدكؿ  اإلجابةيظمب مشيؼ اؼ السبحؾثيؽ  اذكالتمفزيؾف ،  اإلذاعة عبراك 

 استعساالً جسع البيانات  أدكات أكثربيؽ  االستبياف اك )االستبانة( مؽ كيعد .(ٖ٘ٗ)ثانية ال  الباحث إرساليا
، كمسا يذجع عم  استخداـ االستبانة عدد مؽ السزايا ، مشيا  األخرػ  األدكاتكقؾة  أىسيةعم  الرغؼ مؽ 

انيا تؾفر  ككبيرة  إعدادتظبيقيا عم   كإمكانيةالتكاليف الشدبية السشخفزة ليا كأداة لجسع السعمؾمات ، 
الحرؾؿ عم  السعمؾمات الحداسة ، كتتسيز بديؾلة  مؽ ثؼالسدتجيب ،  بعدـ معرفة شخرية اإلحداس

تفريغ البيانات ،كتحميميا ، كتفدير الشتائج ، كعدـ حاجة السدتجيب لبلجتياد ، حيث السظمؾب مشو ىؾ 
ككذلػ  .(ٖٙٗ)إلييؼألشخاص يرعب الؾصؾؿ  إيرالياامكانية  فزبل عؽاختيار الجؾاب السشاسب فقط ، 

الخاصة  الحياةكسيمة ناجحة لدراسة الحياة الذخرية لؤلفراد كخاصة تمػ الجؾانب مؽ  يعد فاف االستبياف
كلقد تؼ اختيار األسئمة  .(ٖٚٗ). اال عشدما يشفردكف بأنفديؼ بعيدا عؽ اعيؽ السراقبيؽ اإلفرادالتي ال يسارسيا 

انو تؼ   فزبل عؽالسبلئسة حؾؿ مؾضؾع الدراسة كذلػ مؽ خبلؿ االطبلع عم  الدراسات الدابقة ، 
استجؾاب السبحؾثيؽ حؾؿ الفرضيات التي تؼ كضعيا لئلحاطة بجؾانب مؾضؾع الدراسة .كقدسل الدراسة 
ال  جانبيؽ ،جانب يتعمق بالسعمؾمات التعريفية لمسبحؾثيؽ ، كجانب اخر يتعمق بؾضع اسئمة تغظي جسيع 

 ( سعاال.٘٘)يرل مجسؾع االسئمة في الدراسة الحالية ال   اذعشاصر السذكمة 
 :صجق االستسارة االستبيانية  .ٕ

السحػ األساسي الستجؾاب السبحؾثيؽ حؾؿ  تعدمؽ الزركرؼ قياس صدؽ االستسارة االستبيانية ألنيا  
مؾضؾع الدراسة ، كجدارة تمػ األسئمة كارتباطيا ك مؾضؾع الدراسة ، كلغرض التأكد مؽ مرداقية 

مختريؽ في عمؼ االجتساع كعمؼ الشفس لمتأكد مؽ (ٖٛٗ)*خبراء (ٚ)ستبيانية تؼ عرضيا عم  االستسارة اال
                                                 

)عساف ، دار كائل لمشذر  ٘عمـؾ االجتساعية كاالندانية ، طد. فؾزؼ غرايبة كاخركف ، اساليب البحث العمسي في ال  (ٖٗٗ)
 ٔٙ( ، صٕٓٔٓكالتؾزيع ،

 ٙٚٔد. دمحم سيد فيسي ، مردر سابق ،ص  (ٖ٘ٗ)
)عساف ، دار السديرة لمشذر كالتؾزيع ، ،ٔد. دمحم بكر نؾفل . د. فرياؿ دمحم ابؾ عؾاد ، التفكير كالبحث العمسي ، ط  (ٖٙٗ)

 ٕٗٙ( ، ص ٕٓٔٓ
 
 / جامعة بغداد  اآلدابكمية    أستاذ  إسساعيلالدكتؾر نبيل نعساف  :لخبراء. الدادة ا*



 

 

 

 

( يؾضح مدػ ٕكىذا يدؿ عم  درجة عالية مؽ الردؽ . كالجدكؿ) %( ٖ,ٜٛ)صدقيا ، فكانل الشتيجة 
 صدؽ أداة البحث في االستبياف .
 ( يهضح مجى صجق أداة البحث في االستبيانٕتججول )

 أعًبء انخجشاء د
ػذد األعئهخ 

انتٙ قجهٓب 

 خجشاءان

ػذد األعئهخ 

انتٙ سفضٓب 

 انخجشاء

ػذد األعئهخ 

انتٙ ٚطهت 

 انخجٛش تؼذٚهٓب

انذسربد انتٙ 

يُحٓب انخجٛش 

 نالعتجٛبٌ

 31.7 8 - 47 أ.د َثٍم َعًاٌ اسًاعٍم  .2

 23,8 3 - 52 أ.د ٌىسف عُاد شايم  .8

 22.2 22 - 54  جالل عهً هاشىأ.و .   .7

 31,7 8 - 47 سالو هاشىأ.و . د   .5

 32,3 4 - 42 كسٌى دمحم دًصجد أ.و .   .4

 35,4 7 - 48 صالح كاظى جاتسأ.و . د   .1

 32.2 28 - 57 طانة عثد انكسٌىأ.و . د   .3

 
 

 ثبات االستسارة االستبيانية .ٖ

أسئمة االستسارة  عرضلقد تؼ اختبار االستسارة االستبيانية لغرض معرفة درجة ثباتيا ، كذلػ خبلؿ 
حؾثيؽ ثؼ عرضيا عمييؼ مرة أخرػ بعد فترة حؾالي األسبؾعيؽ كلقد تؼ االستبيانية عم  مجسؾعو مؽ السب

عم  ثبلثة خيارات ) نعؼ / ال / ال  حد ما (  باإلجابةمبحؾثيؽ مؽ ارباب االسر كذلػ  (ٚ)اختيار 
كمجسؾعة مؽ االختيارات األخرػ كفي كبل السقابمتيؽ تؼ إحراء عدد الدرجات التي يدجميا كل شخص 

الحتداب معامل االرتباط بيؽ السقابمة  )سبيخمان(ارة االستبيانية كلقد تؼ استخداـ مقياس عشد ممئو لبلستس
كىؾ يدؿ عم  كجؾد ترابط عالي بيؽ السقابمتيؽ كىذا يعظي  (ٜ.ٓ)األكل  كالثانية فكانل نتيجة السقياس 

 ( يؾضح ذلػ . ٖالسقياس صفة الثبات لبلستسارة االستبيانية . كالجدكؿ )
 

                                                                                                                                                         

 كمية التربية / جامعة كاسط  أستاذ  الدكتؾر يؾسف عشاد زامل    
  جامعة القادسية/  اآلدابكمية  مداعد أستاذ   ستاذ جبلؿ عمي ىاشؼاال   
 امعة القادسية/ ج اآلدابكمية  مداعد أستاذ  سبلـ ىاشؼ      الدكتؾر    
 عة بغداد/ جام اآلدابكمية  مداعد أستاذ  الدكتؾر كريؼ دمحم حسزة    

 / جامعة القادسية اآلدابكمية  مداعد أستاذ  صبلح كاعؼ جابرالدكتؾر    
 / جامعة القادسية  اآلدابكمية  مداعد أستاذ   طالب عبد الكريؼالدكتؾر    

 ٕٔٚابق  ،ص، مردر س . د. فؾزؼ غرايبة . كاخركف (ٔ)



 

 

 

 

 يهضح ثبات أداة البحث ) االستبيان (( ٖتججول )

رقم 
 االستسارة

السقابمة 
 األولب

السقابمة 
 ٕف ف ص م س م الثانية

 صفخ صفخ ٖ ٖ ٗٛ ٘ٛ  .ٔ
ٕ.  ٛٚ ٛٛ ٕ ٔ ٔ ٔ 
ٖ.  ٖٛ ٛٔ ٗ ٘ ٔ ٔ 
ٗ.  ٕٛ ٛٓ ٘ ٙ ٔ ٔ 
٘.  ٜٚ ٛٓ ٚ ٙ ٔ ٔ 
ٙ.  ٛٓ ٕٛ ٙ ٗ ٕ ٗ 
ٚ.  ٜٛ ٛٚ ٔ ٕ ٔ ٔ 
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 اإلحصائية الوسائل .4
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 قانون ارتباط سبيرمان : .ب 
 للتحقق من ثبات استمارة االستبٌان 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 1ر = 

 
 الوسط الحسابي : .ج 

  األسرة كالعمر , الدخل , حجم  للمبحوثٌن اإلحصائٌةلمعرفة المعدل العام لبعض البٌانات 
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 انفصم انغبدط 

 ؼُٛختحهٛم انجٛبَبد انؼبيخ نٕحذاد ان
 

 

 تحهٛم انجٛبَبد االرتًبػٛخ -  انًجحج األٔل 

 

 تحهٛم انجٛبَبد االقتصبدٚخ -انًجحج انخبَٙ 

 

 تحهٛم انجٛبَبد انخقبفٛخ -انًجحج انخبنج 
                                                 

 .  ٕ٘ٛدمحم الحدؽ . مشاىج البحث االجتساعي ، مردر سابق ، ص إحدافد.  (ٜٖٗ)
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 ادلبحج األول
 انبيبنبث االجتمبػيت نىحداث انؼينت

 متهيد 
مؽ خبلليا  اذؽ الدراسة السيدانية ، تعد البيانات االساسية مؽ اىؼ السعمؾمات التي يحرل الباحث عمييا م

يسكػػػؽ التعػػػرؼ عمػػػ  الفػػػركؽ الفرديػػػة لذخرػػػيات العيشػػػة فيسػػػا يتعمػػػق بػػػالغركؼ االجتساعيػػػة كاالقترػػػادية 
كالثقافية السحيظة بيؼ كالتي يتسيزكف بيا عؽ بقية الذرائح االجتساعية التي يتكؾف مشيا السجتسع . كلدراسة 

اف الغػػركؼ التػػي يعيذػػيا السبحؾثػػؾف تػػعثر فػػي مػػؾاقعيؼ كافكػػارىؼ عػػركؼ السبحػػؾثيؽ اىسيػػة كبيػػرة بحيػػث 
كفػػػق السػػعىبلت العمسيػػػة  ألخػػركىػػذه الغػػػركؼ ليدػػل كاحػػػدة لجسيػػع االفػػػراد بػػل تختمػػػف مػػؽ فػػػرد  ،كقػػيسيؼ 

كالثقافية كالخمفية االجتساعيػة كالظبقػة االجتساعيػة ليػؼ كال سػيسا اف ىػذه البيانػات تعظيشػا فكػرة كاضػحة عػؽ 
حؾث في العيشة االحرائية . اذ اف ىذه الخرؾصية تػعثر فػي االجابػات التػي يػدلي بيػا خرؾصية كل مب

السبحػػػؾث بذػػػأف السعمؾمػػػات الخاصػػػة بالدراسػػػة . كفػػػي ىػػػذه الدراسػػػة تشاكلشػػػا ىػػػذه البيانػػػات لتعظػػػي لشػػػا فكػػػرة 
ة كاضػػػحة عمػػػ  العبلقػػػة الستفاعمػػػة بػػػيؽ عػػػركؼ السبحػػػؾثيؽ كطبيعػػػة االجابػػػات التػػػي زكدنػػػا بيػػػا فػػػي الدراسػػػ

  -السيدانية كسشقـؾ بدراسة اىؼ السفردات التي تسيز كحدات العيشة كسا مبيؽ فيسا يأتي :
 البيانات الفخدية . أ

 .العســـخ ٔ

إف  كيعػػد العسػػػر مػػؽ السقػػػاييس األساسػػية التػػػي تؾضػػح طبيعػػػة اإلجابػػات التػػػي يعظييػػا السبحػػػؾث لمباحػػػث  
لشزج البيؾلػؾجي كالشفدػي كاالجتسػاعي كالتػي اإلنداف يسر بسراحل عسرية مختمفة كبسدتؾيات مختمفة مؽ ا

تعكػػػس دكرىػػػا عمػػػ  سػػػمؾؾ الفػػػرد كمؾاقفػػػو كآرائػػػو كاىتساماتػػػو  كتذػػػير نتػػػائج الدراسػػػة السيدانيػػػة إلػػػ  أف عػػػدد 
اما مؽ ( %ٕٓ)مبحؾث كبشدبة مقدارىا ( ٜٗ)( سشة بمغ ٕٚ - ٛٔالسبحؾثيؽ الذيؽ تتراكح أعسارىؼ بيؽ )

فػي حػيؽ ( %ٖٚ)مبحػؾث كبشدػبة مقػدارىا ( ٚٚٔ)شة فقػد بمػغ عػددىؼ ( سػٖٚ - ٕٛتتراكح أعسارىؼ بيؽ )
( ٜٗ)كىشػػاؾ ( %ٜٕ)مبحػػؾث كبشدػػبة مقػػدارىا ( ٔٗٔ)( سػػشة ٚٗ - ٖٛبمػػغ مػػؽ تراكحػػل اعسػػارىؼ بػػيؽ )
. اما مػؽ تراكحػل اعسػارىؼ بػيؽ ) (%ٓٔ)( سشة  كبشدبة مقدارىاٚ٘ - ٛٗمبحؾث تراكحل أعسارىؼ بيؽ )



 

 

 

 

. ىػػػذا كقػػػد بمػػػغ الؾسػػػط الحدػػػابي (%ٗ)مبحػػػؾث كبشدػػػبة مقػػػدارىا( ٕٓ) ( سػػػشة فقػػػد بمػػػغ عػػػددىؼٚٙ – ٛ٘
( ٘.ٙٗ( سػػشة كىػػذا يعشػػي أف اكبػػر عسػػر فػػي العيشػػة ىػػؾ )ٜ( سػػشة كاالنحػػراؼ السعيػػارؼ )٘.ٖٚلؤلعسػػار )

 ( يؾضح التؾزيع العسرؼ لمسبحؾثيؽ . ٗ( سشة . كالجدكؿ )٘.ٕٛسشة كاصغر عسر في العيشة ىؾ )
 

 عسخي لمسبحهثين( يهضح التهزيع الٗتججول )
 الشدبة السئهية العجد الفئة العسخية

ٔٛ – ٕٚ ٜٗ ٕٓ 
ٕٛ – ٖٚ ٔٚٚ ٖٚ 
ٖٛ – ٗٚ ٔٗٔ ٕٜ 
ٗٛ – ٘ٚ ٜٗ ٔٓ 
٘ٛ – ٙٚ ٕٓ ٗ 

 %ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 الشهع .ٕ

أف التكؾيؽ البيؾلؾجي لمسرأة يختمف عؽ التكػؾيؽ البيؾلػؾجي لمػذكر ،ك يترتػب عمػ  ذلػػ مػؽ اختبلفػات بػيؽ 
الشاحية الشفدية كاالجتساعية كالثقافية كليذا يشبغي عم  الباحث االنتباه ال  متغير الجشس فػي الجشديؽ مؽ 

اؼ دراسػػة يقػػـؾ بيػػا عمسػػا اف االجابػػات لكػػبل الجشدػػيؽ تعظيشػػا صػػؾرة كاضػػحة عػػؽ اخػػتبلؼ ارائيػػؼ كسػػا اف 
اف السجتسعػات قػد كاقع الجػشس لمسبجػؾثيؽ يػعثر عمػ  طبيعػة االجابػات التػي يػدلي بيػا كػل مشيسػا كال سػيسا 

درجل عمػ  تفزػيل الػذكؾر عمػ  االنػاث كفػرض بعػض القيػؾد عمػ  السػرأة فػي التعبيػر عػؽ افكارىػا كارائيػا 
كىذا يتزح مؽ ارتفاع ندبة الذكؾر عم  االناث كبحدب ما اشارت اليو نتائج الدراسة السيدانيػة حيػث بمػغ 

( مبحؾثػػة كبشدػػبة ٕٛٓعػػدد االنػػاث )فػػي حػػيؽ بمػػغ ( %ٚ٘)( مبحػػؾث كبشدػػبة مقػػدارىا ٖٕٚعػػدد الػػذكؾر )
 ( يؾضح الشدب كاالعداد . ٘كالجدكؿ )( %ٖٗ)مقدارىا 

 ( يهضح التهزيع الجشدي لمسبحهثين٘تججول )
 الشدبة السئهية العجد الشهع
 ٚ٘ ٖٕٚ ذكر
 ٖٗ ٕٛٓ انث 

 %ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع
 
 

 البيانات  االتجتساعية  . ب



 

 

 

 

 الحالة االتجتساعية .ٖ

( %ٓٚ)( مبحػػؾث كبشدػػبة ٖٖٙانيػػة الػػ  كجػػؾد ندػػبة كبيػػرة مػػؽ الستػػزكجيؽ بمػػغ عػػددىؼ )تذػػير نتػػائج الدراسػػة السيد
ككػػذلػ الحػػاؿ بالشدػػبة لمسظمقػػيؽ اذ بمػػغ عػػددىؼ ( %ٕٔ)( مبحػػؾث كبشدػػبة ٖٓٔتمييػػا ندػػبة العػػزاب اذ بمػػغ عػػددىؼ )

يؾضػػػح  (ٙ. كالجػػدكؿ )( %ٗ) ( مبحػػؾث كبشدػػػبةٜٔكتمييػػا األرامػػػل كبمػػغ عػػػددىؼ )( %٘)( مبحػػؾث كبشدػػػبة ٖٕ)
 ذلػ . 

 
 

 ( يهضح تهزيع السبحهثين حدب الحالة االتجتساعيةٙتججول )
 الشدبة السئهية العجد الحالة االتجتساعية

 ٓٚ ٖٖٙ متزكج
 ٕٔ ٖٓٔ اعزب
 ٘ ٖٕ مظمق
 ٗ ٜٔ ارمل
 %ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 عجد الدوتجات  .ٗ

بيشسػا بمػغ ( %ٛٛ)مقػدارىا  ( مبحػؾث تزكجػؾا بزكجػة كاحػدة كبشدػبةٜٕ٘تذير نتائج الدراسػة السيدانيػة اف )
( مبحػػػؾث مسػػػؽ تزكجػػػؾا ثبلثػػػة ٔٔ% كمػػػؽ ثػػػؼ ىشػػػاؾ )ٜ( مبحػػػؾث كبشدػػػبة ٖٓعػػدد الػػػذيؽ تزكجػػػؾا اثشػػػيؽ )

نتػػائج الدراسػػة الػػ  اف ىشػػاؾ مبحػػؾثيؽ تزكجػػؾا اربعػػة زكجػػات . كالجػػدكؿ  تذػػر. كلػػؼ ( %ٖ)كبشدػػبة مقػػدارىا
 ( يؾضح ذلػ . ٚ)

 لدوتجات( يهضح تهزيع السبحهثين حدب عجد اٚتججول )
 الشدبة السئهية العجد عجد الدوتجات

 ٛٛ ٜٕ٘ الستزكجيؽ مؽ كاحدة
 ٜ ٖٓ الستزكجيؽ مؽ اثشتاف
 ٖ ٔٔ الستزكجيؽ مؽ ثبلثة
 ٓ ٓ الستزكجيؽ مؽ اربعة

 %ٓٓٔ *ٔٛٗ السجسؾع

 كاألرامل .  كالسظمقيؽ( مبحؾث مؽ العزاب ٘ٗٔ*ىشاؾ )
 حجم االسخة  .٘



 

 

 

 

 كؽ كاحػػد كبيػػشيؼ درجػػة مػػؽ القرابػػة ،الػػذيؽ يعيذػػؾف فػػي مدػػ يتكػػؾف حجػػؼ االسػػرة مػػؽ جسيػػع االفػػراد
يػػعثر حجػػؼ االسػػرة تػػأثيرا كبيػػرا عمػػ  طبيعػػة االجابػػات التػػي يػػدلي بيػػا السبحػػؾثيؽ كاف حجػػؼ االسػػرة 

ا رافق ذلػػ مدػكؽ صػغير كاحد مؽ االسباب التي تعدؼ ال  تفاقؼ مذكمة التمؾث البيئي ال سيسا اذ
لدػػاكشيؽ فػػي الغرفػػة الؾاحػػدة عػػؽ السعػػدؿ الظبيعػػي كاشػػارت نتػػائج مػػا يحػػتؼ اف يرتفػػع عػػدد االفػػراد ا

( ٛٙٔاتزػح اف ) اذالدراسة السيدانية ال  اف السبحػؾثيؽ يشحػدركف مػؽ اسػر تتفػاكت بعػدد افرادىػا 
( ٘ – ٗ( افراد امػا مػؽ يتػراكح حجػؼ اسػرىؼ )ٖ – ٕ%( يتراكح حجؼ أسرىؼ )ٖ٘مبحؾث كبشدبة )

%( مػػؽ مجسػػؾع افػػراد العيشػػة ، ككػػاف ٕٕث كبشدػػبة مقػػدارىا )( مبحػػؾ ٗٓٔافػػراد فقػػد بمػػغ عػػددىؼ )
%( فػػي حػػيؽ بمػػغ ٗٔ( مبحػػؾث كبشدػػبة )ٜٙ( افػػراد ) ٚ – ٙمجسػػؾع مػػؽ بمػػغ عػػدد افػػراد اسػػرىؼ )

( مبحػػػػػػػؾث كبشدػػػػػػػبة ٛ٘( افػػػػػػػراد )ٜ – ٛعػػػػػػػدد السبحػػػػػػػؾثيؽ الػػػػػػػذيؽ تتػػػػػػػراكح حجػػػػػػػؼ اسػػػػػػػرىؼ بػػػػػػػيؽ )
( ٗٗ( فػرد )ٔٔ – ٓٔفراد اسرىؼ بػيؽ )بمغ عدد السبحؾثيؽ الذيؽ تتراكح عدد ا ك%(، ٕٔمقدارىا)

 – ٕٔ%( كأخيػػرا بمػػغ عػػدد السبحػػؾثيؽ الػػذيؽ تتػػراكح حجػػؼ اسػػرىؼ مػػؽ )ٜمبحػػؾث كبشدػػبة مقػػدارىا )
( ٙ%(. ىذا كقػد بمػغ الؾسػط الحدػابي لحجػؼ االسػرة )ٛ( مبحؾث كبشدبة  مقدارىا )ٖٛ( فرد )ٖٔ

( افػراد كاصػغر حجػؼ ٜلمعائمػة ىػؾ ) ( افراد كىػذا يعشػي اف اكبػر حجػؼٖافراد كاالنحراؼ السعيارؼ )
 ( يؾضح ذلػ . ٛ( افراد . كالجدكؿ )ٖلمعائمة ىؾ )

 ( يهضح تهزيع السبحهثين حدب حجم االسخةٛتججول )
 الشدبة السئهية العجد حجم االسخة

(ٕ – ٖ) ٔٙٛ ٖ٘ 
(ٗ – ٘) ٔٓٗ ٕٕ 
(ٙ – ٚ) ٜٙ ٔٗ 
(ٛ – ٜ) ٘ٛ ٕٔ 
(ٔٓ – ٔٔ) ٗٗ ٜ 
(ٕٔ – ٖٔ) ٖٛ ٛ 

 %ٓٓٔ ٔٛٗ ؾعالسجس
 

 الخمفية االتجتساعية  .ٙ

فػػي تحديػػد اجابػػات السبحػػؾثيؽ حيػػث اف  كبيػػراً  اً تمعػػب الخمفيػػة االجتساعيػػة الحزػػرية اك الريفيػػة دكر 
تتفاعػل انسا يخزع ال  العؾامل الخارجية التػي في سمؾكو لتكؾيشو الداخمي فحدب  الفرد ال يخزع

رىا داخل الشفس كتكدبيا الخمق كالعادات كسػا اف كتعثر فيو كبذلػ تظبع البيئة االجتساعية اثامعو 



 

 

 

 

الخمفية االجتساعية تعثر في طبيعة تفكير الفرد كسمؾكو كمعتقداتو كردكد افعالو كانفعاالتػو كمؾاقفػو 
الفركقػػات فػػػي اسػػػمؾب كطريقػػػة معيذػػػة الحزػػػر عػػؽ الػػػذيؽ يعيذػػػؾف فػػػي الريػػػف يػػػعثر فػػػي  إف ك. 

مػػػؽ خػػبلؿ اجابػػػاتيؼ عمػػػ  فقػػرات االسػػػتبياف حيػػػث  طبيعػػة ارائيػػػؼ كمعتقػػداتيؼ كقػػػيسيؼ كىػػػذا كاضػػح
( مبحػػؾث يشحػػدركف مػػؽ بيئػػة حزػػرية كبشدػػبة مقػػدارىا ٜٙٗاعيػػرت نتػػائج الدراسػػة السيدانيػػة اف )

( ٜ%( يشحػػدركف مػػؽ بيئػػة ريفيػػة . كالجػػدكؿ )ٕ( مبحػػؾث كبشدػػبة  مقػػدارىا )ٕٔ%( مقابػػل )ٜٛ)
 يؾضح ذلػ . 

 
 ية االتجتساعية( يهضح تهزيع السبحهثين حدب الخمفٜتججول )
 الشدبة السئهية العجد الخمفية االتجتساعية

 ٜٛ ٜٙٗ حزر
 ٕ ٕٔ ريف
 %ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 مشققة الدكن .ٚ

اف مدتؾػ الحي يعكػس  اذفي تحديد اجاباتيؼ ،  اً ميس اً يمعب الحي الذؼ يعيش فيو السبحؾثيؽ دكر 
ره كسػػمؾكو االجتسػػاعي الؾضػػع السػػادؼ كاالجتسػػاعي الػػذؼ يعػػيش فػػي عمػػو الفػػرد كيحػػدد نسػػط تفكيػػ

يقيسػػػؾف فػػػي ( %ٖٖ)( مبحػػػؾث كبشدػػػبة مقػػػدارىا ٚ٘ٔ،كتذػػػير نتػػػائج الدراسػػػة السيدانيػػػة الػػػ  اف )
( مبحػػػػػؾث كبشدػػػػػبة ٜٙٔاألحيػػػػػاء الراقيػػػػػة ثػػػػػؼ تػػػػػأتي بعػػػػػدىا االحيػػػػػاء الستؾسػػػػػظة حيػػػػػث يقظشيػػػػػا )

. (%ٕٚ) ( مبحػػؾث يقيسػؾف فػي األحيػػاء الذػعبية كبشدػبة مقػػدارىإٛٔ. ثػؼ يمييػا )(%ٓٗ)مقػدارىا
 ( يؾضح ذلػ . ٓٔكالجدكؿ )

 ( يهضح تهزيع السبحهثين حدب مكان اإلقامةٓٔتججول )
 الشدبة السئهية العجد مكان اإلقامة*
 ٖٖ ٚ٘ٔ احياء مرفية
 ٓٗ ٜٙٔ احياء كسط
 ٕٚ ٕٛٔ احياء شعبية
 %ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

إلحرػاء كباالعتسػػاد عمػ  اسػػؼ * تػؼ ترػػشيف األحيػاء إلػػ  راقيػة كمتؾسػػظة كشػعبية طبقػػًا لسعمؾمػات دائػػرة ا
 الحي الذؼ يدلي بو السبحؾث فيسا اذا كاف يدكؽ في السشاطق الراقية اك الستؾسظة  أك الذعبية .



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ادلبحج انخبني
 حتهيم انبيبنبث االقتصبديت نىحداث ػينت اندراست

 متهيد 
ة االجتساعيػػة كاالقترػػادية الخرػػائص االقترػػادية معشػػرًا ميسػػًا لتحديػػد السدػػتؾػ السعاشػػي كنسػػط الحيػػا تعػػد

تتسثػػل الخرػػائص االقترػػادية بػػاالحؾاؿ الساديػػة كالسعيذػػية التػػي يعيذػػيا السبحػػؾثيؽ كالتػػي  اذلمسبحػػؾثيؽ ، 
تكػػؾف السػػػعثر الرئيدػػػي فػػػي كاقعيػػػؼ االجتسػػػاعي كدرجػػػة تقيػػػيؼ السجتسػػػع ليػػػؼ . لػػػذلػ فسػػػؽ الزػػػركرؼ دراسػػػة 

امل تداعدنا عم  معرفػة طبيعػة االجابػات التػي يػدلؾف بيػا العؾامل االقترادية السعثرة في االفراد كىذه العؾ 
في السدح السيداني . كتظرقشا في دراستشا ال  بعػض الغػركؼ االقترػادية كىػي السيشػة ، الػدخل ، عائديػة 

  -الدكؽ ، طبيعة الدكؽ ، ككسا مبيؽ في االتي :
 ج .  البيانات االقترادية 

 السهشة  .ٛ

يذػػير متغيػػر  كيػػة كبيػرة فػػي تحديػػد السدػتؾػ االقترػػادؼ الفػػراد العيشػة . اف لمسيشػة التػػي يسارسػيا الفػػرد اىس
السيشة ال  االمكانيات السادية كالظبقة االجتساعية كمدتؾػ الػؾعي الثقػافي لمفػرد كأكضػحل بيانػات الدراسػة 

( مبحػؾث ٕٖٕاف السبحؾثيؽ يستيشؾف ميؽ مختمفػة كعشػد محاكلتشػا معرفػة عسػل اربػاب االسػر كجػدنا بػاف )
( مبحػػػؾث مػػػؽ الػػػذكؾر كاالنػػػاث ٗٔٔكتمييػػػا )،%( يسارسػػػؾف ميػػػؽ فػػػي دكائػػػر الدكلػػػة ٛٗدػػػبة مقػػػدارىا )كبش

( مبحػػػؾث مػػػؽ االنػػػاث يعسمػػػؽ ربػػػات بيػػػؾت ٙٔٔ%( يسارسػػػؾف ميػػػؽ حػػػرة ، كتمييػػػا )ٕٗكبشدػػػبة مقػػػدارىا )
( ٔٔ%(، كالجػػدكؿ )ٗ( مبحػػؾث مػػؽ الستقاعػػديؽ كبشدػػبة مقػػدارىا )ٜٔ%(، كىشػػاؾ )ٕٗكبشدػػبة مقػػدارىا )

 ؾضح ذلػ. ي
 ( يهضح التهزيع السهشي السبحهثينٔٔتججول )

 الشدبة السئؾية العدد السيشة
 ٛٗ ٕٖٕ مؾعفيؽ
 ٕٗ ٗٔٔ ميؽ حرة



 

 

 

 

 ٕٗ ٙٔٔ ربل بيل
 ٗ ٜٔ متقاعد
 %ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 
 

 الجخل .ٜ

ل يعػػد الػػدخل مػػؽ العؾامػػ كاألجػػر اك الراتػػب الذػػيرؼ الػػذؼ يحرػػل عميػػو الفػػرد مقابػػل العسػػل الػػذؼ يعديػػو ،  
االساسية التي تعثر في السدػتؾػ السعاشػي لمفػرد كيػعثر فػي تؾجياتػو كافكػاره كاسػاليب التعامػل مػع عػركؼ 

%( دخميػػػػػؼ يكفػػػػػي لدػػػػػد ٔٚ( مبحػػػػػؾث كبشدػػػػػبة مقػػػػػدارىا )ٕٖٗالحيػػػػػاة كاشػػػػػارت نتػػػػػائج الدراسػػػػػة الػػػػػ  اف )
حػاجتيؼ ،  %( اف الدخل يكفي كيزيػد عػؽٗٔ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٙٙفي حيؽ اجاب )،احتياجاتيؼ 
كىػػذا يعشػػي اف .%( اف الػػدخل ال يكفػػي لدػػد احتياجػػاتيؼ ٘ٔ( مبحػػؾث كبشدػػبة مقػػدارىا )ٖٚكسػػا اجػػاب )

 ( يؾضح ذلػ . ٕٔاكثر مؽ نرف العيشة ىي مؽ االسر السكتفية  ، كالجدكؿ )
 ( يهضح تهزيع السبحهثين حدب مدتهى الجخلٕٔتججول )

 الشدبة السئهية العجد مدتهى الجخل
 ٗٔ ٙٙ مرفية
 ٔٚ ٕٖٗ مكتفية
 ٘ٔ ٖٚ محتاجة
 %ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 عائجية الدكن  .ٓٔ

تعثر عائدية الدكؽ لؤلسر السبحؾثة في الؾضع االقترادؼ كاالجتسػاعي ليػا فزػبل عسػا تعكدػو مػؽ حالػة 
( اسػرة فقػػط مػػؽ العيشػة يستمكػػؾف دار لمدػػكؽ ٖٓٙاالسػتقرار الشفدػػي ، كاشػػارت نتػائج الدراسػػة السيدانيػػة اف )

%( ال يسمكػؾف دار ٕٔ( أسرة كيذكمؾف ندبة مقػدارىا )ٓٓٔتمييا )،%( ٘ٚيذكمؾف ندبة مقدارىا ) كىعالء
( اسػرة ٙلمدكؽ بل يدكشؾف في بيؾت مدتأجرة ، اما مؽ يدكشؾف فػي دكر عائػدة لمدكلػة  فقػد بمػغ عػددىؼ )

ة كشيد عمييػا كىشاؾ مؽ اتخذ ارض بدكف حق شرعي متجاكزًا عم  مستمكات الدكل،%( ٔكبشدبة مقدارىا )
 ( يؾضح ذلػ . ٖٔ%(. كالجدكؿ )ٖ( اسرة كبشدبة مقدارىا)٘ٔدار كىؼ )

 ( يهضح تهزيع السبحهثين حدب عائجية الدكنٖٔتججول )
 الشدبة السئهية العجد عائجية الدكن

 ٘ٚ ٖٓٙ ممػ



 

 

 

 

 ٕٔ ٓٓٔ ايجار
 ٔ ٙ حكؾمي
 ٖ ٘ٔ تجاكز
 %ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 
 

 طبيعة الدكن  .ٔٔ

دكؽ ، سكؽ االسرة الزكجية كالتي تتكؾف مؽ الزكج كالزكجة كاالبشاء في بيػل مدػتقل دكف نعشي بظبيعة ال 
الدساح لبلقػارب بالدػكؽ معيػؼ . كسػا اف طبيعػة الدػكؽ فػي السجتسػع العراقػي قػد تحػؾؿ تػدريجيا مػؽ نغػاـ 

دانية ال  كقد إشارت نتائج الدراسة السي،  (ٓٗٗ)الدكؽ مع االىل كاالقارب ال  نغاـ الدكؽ في بيل مدتقل
( اسػرة ٜٓٔ)استقبللية تامة بعيدة عؽ االىػل، كيعيذؾف في ( %ٓٙ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٜٕٔاف )

 ( يؾضح ذلػ . ٗٔكالجدكؿ ) تعيش مع األىل ،( %ٓٗ)كبشدبة مقدارىا 
 ( يهضح تهزيع السبحهثين حدب طبيعة الدكنٗٔتججول )

 الشدبة السئهية العجد طبيعة الدكن
 ٓٙ ٜٕٔ مدتقل
 ٓٗ ٜٓٔ مع االىل
 %ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                 
 . ٜٚ( ، ص ٜ٘ٛٔد. إحداف دمحم الحدؽ ، البشاء االجتساعي كالظبقية )بيركت ، دار الظميعة لمظباعة كالشذر ،   (ٓٗٗ)



 

 

 

 

 
 
 

 ادلبحج انخبنج
 انبيبنبث انخقبفيت نىحداث ػينت اندراست

 متهيد 
تذير البيانات الثقافية ال  التحرػيل العمسػي لمفػرد كطبيعػة السشبيػات الثقافيػة كالتربؾيػة السؾجػؾدة عشػد الفػرد 

كالسؾاقػف كاألفكػار التػي يحسميػا الفػرد حػؾؿ مؾضػؾع سؾاء كاف ذلػ في بيتو اك عسمو ، كتذكل أيزا القيؼ 
التربية كالتعمػيؼ ، فػأذا كانػل ىػذه القػيؼ  كاألفكػار إيجابيػة فانػو يشػدفع نحػؾ التربيػة كالتعمػيؼ ، بيشسػا اذا كانػل 

كركزنػػػا فػػػي دراسػػػتشا عمػػػ  السدػػػتؾػ التعميسػػػي ،ىػػػذه األفكػػػار كالقػػػيؼ سػػػمبية فانػػػو يبتعػػػد عػػػؽ التربيػػػة كالتعمػػػيؼ 
 .  (ٔٗٗ)العمسي ألرباب االسر كالتحريل

 د. البيانات الثقافية 
 . السدتهى التعميسي ٕٔ

 أشػػارت كيػػعثر التحرػػيل العمسػػي لمسبحػػؾثيؽ فػػي طبيعػػة اجابػػاتيؼ عمػػ  أسػػئمة االسػػتبياف السؾجيػػة الػػييؼ ، 
ة ( مبحؾث كبشدبٖٚتمييا ) ، مؽ األمييؽ( %٘)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٖٕنتائج الدراسة السيدانية اف )

( مبحػػػؾث ٘ٗيقػػػرؤكف كيكتبػػػؾف ، ثػػػؼ يمييػػػا خريجػػػؾ الدراسػػػة االبتدائيػػػة حيػػػث بمػػػغ عػػػددىؼ ) (%ٛ)مقػػػدارىا 
امػا خريجػػؾ الدراسػػة ( %ٖٔ)( كبشدػػبة مقػػدارىا ٔٙ، ثػؼ خريجػػؾ الدراسػػة الستؾسػظة )(%ٜ) كبشدػبة مقػػدارىا

عاىػد كبمػغ عػددىؼ ثػؼ خريجػؾ الس( %ٜٔ)( مبحؾث كيذػكمؾف ندػبة مقػدارىا ٖٜاإلعدادية فقد بمغ عددىؼ )
 ( كبشدػػػبة مقػػػدارىاٖٗٔامػػػا خريجػػػي الكميػػػات فقػػػد بمػػػغ عػػػددىؼ )( %ٖٔ)( مبحػػػؾث كبشدػػػبة مقػػػدارىا ٙٙ)
( %ٕ)( مبحػػػؾث كبشدػػػبة مقػػػدارىا ٛ، كىشالػػػػ الحاصػػػميؽ عمػػػ  شػػػيادة الساجدػػػتير كبمػػػغ عػػػددىؼ )(%ٖٓ)

. (%ٔ) شدػػػبة مقػػػدارىا( مبحػػػؾثيؽ كبشدػػػبة كب٘كأخيػػػرا الحاصػػػميؽ عمػػػ  شػػػيادة الػػػدكتؾراه فقػػػد بمػػػغ عػػػددىؼ )
 ( يؾضح ذلػ . ٘ٔكالجدكؿ )

 
 

 
 

                                                 
 ٙٗٔ د. بدسو رحسؽ عؾدة الرباح ، مردر سابق ، ص (ٔٗٗ)



 

 

 

 

 ( يهضح تهزيع السبحهثين حدب السدتهى التعميسي٘ٔتججول )
 الشدبة السئهية العجد السدتهى التعميسي

 ٘ ٖٕ امي
 ٛ ٖٚ يقرأ كيكتب
 ٜ ٘ٗ ابتدائي
 ٖٔ ٔٙ متؾسط
 ٜٔ ٖٜ اعدادؼ
 ٖٔ ٙٙ دبمـؾ

 ٖٓ ٖٗٔ بكالؾريؾس
 ٕ ٛ ماجدتير
 ٔ ٘ اه دكتؾر 

 %ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع
 

 
 

 انفصم انغبثغ 
انًشكالد االرتًبػٛخ نهتهٕث انجٛئٙ فٙ انًزتًغ 

 انحضش٘ كًب حذدتٓب َتبئذ انذساعخ انًٛذاَٛخ 

 
حذدتٓب كًب       انحضش٘ انًزتًغ فٙ انجٛئٙ انٕػٙ يظبْش – انًجحج األٔل

 َتبئذ انذساعخ انًٛذاَٛخ 

حذدتٓب َتبئذ  كًب انحضش٘ انًزتًغ فٙ جٛئٙان انتهٕث أعجبة –انًجحج انخبَٙ 

 انذساعخ انًٛذاَٛخ 



 

 

 

 

انحضش٘ كًب انًزتًغ  فٙ انجٛئٙ نهتهٕث االرتًبػٛخ انًشكالد –انًجحج انخبنج 

 حذدتٓب َتبئذ انذساعخ انًٛذاَٛخ

 
 

 
 

 
 
 

 ادلبحج األول 
 مظبهر انىػي انبيئي يف اجملتمغ احلضري كمب حددتهب نتبئج اندراست ادليدانيت

 ظبهر انىػي انبيئي م
نتائج الدراسة السيدانية خبلؿ تؾجيو الدعاؿ لمسبحؾثيؽ حؾؿ مغاىر دكر السؾاطؽ في التمؾث البيئي  أشارت

مكشتشا مؽ ترتيبيا في جدكؿ تدمدل مرتبي حيث احتل فييا مغير قمة الؾعي البيئي  إجاباتحرمشا عم  
في حيؽ احتل التدمدل السرتبي الثاني ،%( ٛٚ)  ( مبحؾث كبشدبةٖٙٚاشره ) إذ األكؿالتدمدل السرتبي 

بيشسا ، %(ٗٗ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ) ٕٓٔ)كاشرىالحاجاتيؼ عم  حداب البيئة  األفراد إشباعمغير 
% ( ، ٓٗ( مبحؾث كبشدبة )ٜ٘ٔاشره ) إذاحتمل البلمباالة بشغافة الذارع التدمدل السرتبي الثالث 

 .( يؾضح ذلػٙٔكالجدكؿ )
 ( مبحهثٔٛٗ) اشخل السهاطن في التمهث البيئي كسا ( يهضح مظاهخ دورٙٔدل مختبي )تججول تدم 

 % الهزن الخياضي التدمدل السختبي مظاهخ دور السهاطن في التمهث البيئي
 ٛٚ ٖٙٚ ٔ قمة الؾعي البيئي

 ٗٗ ٕٓٔ ٕ إشباع األفراد لحاجاتيؼ عم  حداب البيئة 
 ٓٗ ٜ٘ٔ ٖ البلمباالة بشغافة الذارع 

 
 دور األسخة في معالجة ما اعتخى البيئة من مذكالت تمهث  .ٔ



 

 

 

 

عشد سعالشا السبحؾثيؽ عسا إذا كاف لؤلسرة دكر في معالجة ما اعترػ البيئة مؽ مذكبلت تمؾث أكد ذلػ 
( مبحؾث كبشدبة  مقدارىا ٔٗبيشسا نفي ذلػ )،% ( ٖٛ( كبشدبة مقدارىا ) ٔٛٗ( مؽ مجسؾع )ٖٓٗ)
% ( بعبارة إل  حد ما . ندتشتج مؽ خبلؿ ٛمبحؾث كبشدبة  مقدارىا)  (ٖٚفي حيؽ أجاب )،% ( ٜ)

إجابات السبحؾثيؽ أف لؤلسرة دكر كبير في معالجة ما اعترػ البيئة مؽ مذكبلت تمؾث ، كالجدكؿ 
 ( يؾضح ذلػ .ٚٔ)

 ( يهضح اتجابات السبحهثين حهل دور األسخة في معالجة ما اعتخى البيئة من مذكالت تمهثٚٔتججول )
 
 

 
 
 

سعالشا  كعشد 
السبحؾثيؽ الذيؽ أكدكا أف لؤلسرة دكر في معالجة ما اعترػ البيئة مؽ مذكبلت تمؾث عؽ مجاالت ىذا 

باء بغرس قيؼ الدكر حرمشا عم  إجابات تؼ ترتيبيا في جدكؿ تدمدل مرتبي حيث  احتل فييا قياـ اآل
( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٜٖٖالشغافة عشد األبشاء في كل شي التدمدل السرتبي األكؿ حيث اشره )

% (، في حيؽ احتل التدمدل السرتبي الثاني حرص اآلباء كاألميات عم  أف تكؾف بيؾتيؼ نغيفة ٗٛ)
ياـ اآلباء بتقديؼ الشرح كاحتل التدمدل السرتبي الثالث ق ،% ( ٘ٗ( مبحؾث كبشدبة ) ٔٛٔإذ اشرىا )

أما  ،% (ٔٗ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٕٙٔكاإلرشاد لؤلبشاء كتذكيرىؼ بأىسية السياه حيث اشره )
التدمدل السرتبي األخير فقد احتمو قياـ األسرة بتعميؼ األبشاء كيفية التخمص مؽ الشفايات الثقيمة كمقاكمة 

( ٛٔ% ( كالجدكؿ)ٖٛ)  مبحؾث كبشدبة مقدارىا (ٙ٘ٔاالعتداء عم  السداحات الخزراء اذ اشره )
 يؾضح ذلػ .

 ( يهضح مجاالت األسخة في معالجة ما اعتخى ٛٔتججول )
 ( مبحهثٖٓٗالبيئة من مذكالت تمهث كسا أتجاب عميها )

التدمدل  مجاالت دور األسخة  
 السختبي

الهزن 
 % الخياضي

 ٗٛ ٜٖٖ ٔ أف يغرس اإلباء في األبشاء قيؼ الشغافة في كل شيء

 ٘ٗ ٔٛٔ ٕ أف يحرص اإلباء كاألميات أف تكؾف بيؾتيؼ نغيفة

 % العجد تجابات اإل
 ٖٛ ٖٓٗ نعؼ
 ٜ ٔٗ ال

 ٛ ٖٚ إل  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع



 

 

 

 

قياـ اإلباء بتقديؼ الشرح كاإلرشاد لؤلبشاء كتذكيرىؼ 
 بأىسية السياه

ٖ ٕٔٙ ٗٔ 

تعميؼ األبشاء كيفية التخمص مؽ الشفايات الثقيمة 
 كمقاكمة االعتداء عم  الحدائق

ٗ ٔ٘ٙ ٖٛ 

 

أؼ دكر لؤلسرة في معالجة ما اعترػ البيئة مؽ مذكبلت التمؾث عؽ كعشدما سألشا السبحؾثيؽ الذيؽ نفؾا 
أسباب ذلػ ، حرمشا عم  إجابات تؼ ترتيبيا في جدكؿ تدمدل مرتبي احتل فيو سبب انتذار األمية 

اما التدمدل السرتبي الثاني  ،%(ٜ٘( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٜٖالتدمدل السرتبي األكؿ حيث اشره )
%( ، ٖٜ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٖٛاىتساـ األسرة بالتشذئة البيئية كاشره )فقد احتمو سبب عدـ 

( مبحؾث كبشدبة ٖ٘كاحتل التدمدل السرتبي الثالث سبب اعتساد العادات الرحية الخاطئة حيث اشره )
احتل التدمدل السرتبي الرابع سبب االستخداـ الديئ لؤلجيزة كالسعدات حيث  %( ، كأخيراً ٘ٛمقدارىا )

 ( يؾضح ذلػ .ٜٔدكؿ تدمدل مرتبي )%(. كجٖٚ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٖٓره )اش

 ( يهضح أسباب انعجام دور األسخةٜٔتججول تدمدل مختبي )
 مبحهث  ٔٗفي معالجة ما اعتخى البيئة من مذكالت تمهث كسا أتجاب عميها  

 % الهزن الخياضي التدمدل السختبي أسباب انعجام دور األسخة
 ٜ٘ ٜٖ ٔ يةانتذار األم

 ٖٜ ٖٛ ٕ عدـ اىتساـ األسرة بالتشذئة البيئية
 ٘ٛ ٖ٘ ٖ اعتساد العادات الرحية الخاطئة
 ٖٚ ٖٓ ٗ االستخداـ الديئ لؤلجيزة كالسعدات

 

 دور السجرسة في تعسيق الهعي البيئي لمقالب .ٕ
 )ٖٛ٘(ذلػ  عشد سعالشا السبحؾثيؽ عسا إذا كاف لمسدرسة دكر في تعسيق الؾعي البيئي لمظبلب أكد

مبحؾث  )ٓٙ بيشسا نفي ذلػ الدكر )،% ( ٘ٚ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا) ٔٛٗمبحؾث مؽ مجسؾع )
( مبحؾث كبشدبة ٖٙأما الذيؽ أجابؾا بعبارة إل  حد ما فقد بمغ عددىؼ  )، %(ٕٔكبشدبة مقدارىا)

ؾعي البيئي لمظمبة يذير ذلػ إل  أف السدرسة تمعب دكرا كبيرا كمعثرا في تعسيق ال .% (ٖٔمقدارىا ) 
(  يؾضح ذلػ ٕٓكالجدكؿ ) كذلػ مؽ خبلؿ التؾعية بخظؾرة السذكبلت التي يدببيا التمؾث البيئي .

. 



 

 

 

 

 ( يهضح إتجابات السبحهثين حهل دور السجرسة ٕٓتججول )
 في تعسيق الهعي البيئي لمقالب 

 % العجد اإلتجابات 
 ٘ٚ ٖٛ٘ نعؼ
 ٕٔ ٓٙ ال 

 ٖٔ ٖٙ إل  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

كعشد سعالشا السبحؾثيؽ الذيؽ أكدكا أف لمسدرسة دكر في تعسيق الؾعي البيئي لمظمبة كعؽ مجاالت ىذا 
احتل التدمدل السرتبي األكؿ لكؾف  اذالدكر حرمشا عم  إجابات تؼ ترتيبيا في جدكؿ تدمدل مرتبي 

مبحؾث كبشدبة مقدارىا  (ٕٚٔالسدرسة الركؽ األساسي في تؾصيل السفاىيؼ البيئية لمظمبة كاشرىا )
في حيؽ احتل التدمدل السرتبي الثاني انفتاح السدرسة عم  الخارج باالشتراؾ بشذاطات السجتسع ،%( ٓٙ)

أما التدمدل ألسرتبي الثالث فقد احتمو قياـ السدرسة ، % ( ٘٘( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٜٚٔحيث اشره )
( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ) ٜٓٔية الفردية كاشرىا )بتعزيز مفيـؾ الذات لدكر الظبلب كتعزيز السدعكل

كاحتل التدمدل ألسرتبي الرابع مداىسة معسدات السجتسع السدني في تقديؼ العؾف كالخبرة كالدعؼ ،%( ٖ٘
إما التدمدل السرتبي الخامس فقد احتمو ( ،%ٖٓ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٓٔٔلمسدرسة حيث اشرىا )

( مبحؾث ٜٓاالستدالؿ كالتحميل كاشرىا ) فزبل عؽكالحدس لدػ الستعمؼ  قياـ السدرسة بتشسية الخياؿ
 .( يؾضح ذلػ ٕٔكالجدكؿ )،% ( ٕ٘كبشدبة مقدارىا) 

 ( يهضح مجاالت دور السجرسة في ٕٔتججول  تدمدل مختبي  )
 مبحهث ٖٛ٘تعسيق الهعي البيئي كسا أتجاب عميها 

 

التدمدل  مظاهخ دور السهاطن في التمهث البيئي
 تبيالسخ 

الهزن 
 الخياضي

% 

 ٓٙ ٕٚٔ ٔ ألنو الركؽ األساسي في تؾصيل السفاىيؼ البيئية لمظبلب كتشسية اتجاىاتيؼ

 ٘٘ ٜٚٔ ٕ انفتاح السدرسة عم  الخارج باالشتراؾ في نذاطات السجتسع 

 ٖ٘ ٜٓٔ ٖ الفردية  ةتعزيز مفيـؾ الذات لدكر الظبلب كتعزيز السدعكلي

 ٖٓ ٓٔٔ ٗ جتسع السدني بتقديؼ الخبرة كالدعؼ لمسدرسةمؽ خبلؿ مداىسة معسدات الس

 ٕ٘ ٜٓ ٘ تشسية الخياؿ كالحدس لمستعمؼ إضافة إل  االستدالؿ كالتحميل



 

 

 

 

 دور وسائل اإلعالم في رفع مدتهى الهعي العام لمقزايا البيئية  .ٖ
بدكره في رفع  ( أكدكا قياـ األعبلـٜٕٚأكضحل نتائج الدراسة السيدانية خبلؿ إجابات السبحؾثيؽ أف )

% ( بيشسا ٕٙمدتؾػ الؾعي العاـ لمقزايا البيئية التي تحد مؽ مذكبلت التمؾث البيئي كبشدبة مقدارىا) 
أما الذيؽ أجابؾا بعبارة إل  حد ما فقد بمغ عددىؼ ، %(ٕ٘( مبحؾث كبشدبة مقدارىا) ٜٔٔأجاب بػ ال )

ل اإلعبلـ الدسعية كالسرئية كالسقركءة ندتشتج مؽ ذلػ أف كسائ%( .ٖٔ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٘ٙ)
ما يعدؼ إل  الحد مؽ مذكبلت ؾػ الؾعي العاـ لمقزايا البيئية بدكرىا الفعاؿ كااليجابي في رفع مدت

 ( يؾضح  ذلػ .ٕٕالتمؾث البيئي .كالجدكؿ )
( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا إذا كان قيام وسائل اإلعالم بجورها في رفع السدتهى ٕٕتججول )

 لعام لمقزايا البيئية يؤدي لمحج من مذكالت التمهث البيئي ا

 % العجد اإلتجابات 
 ٕٙ ٜٕٚ نعؼ
 ٕ٘ ٜٔٔ ال

 ٖٔ ٘ٙ إل  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 
كعشد سعالشا السبحؾثيؽ الذيؽ أجابؾا بشعؼ عؽ كيفية قياـ كسائل اإلعبلـ بدكرىا في رفع مدتؾػ الؾعي 

حرمشا عم  إجابات تؼ ترتيبيا بجدكؿ تدمدل ¸ مذكبلت التمؾث البيئي  العاـ لمقزايا البيئية لمحد مؽ
( مبحؾث ٜٛٔمرتبي احتل فييا إيجاد كعي بيئي لدػ السؾاطشيؽ التدمدل السرتبي األكؿ حيث اشره )

( ٗٚٔأما اكتداب السعرفة كنقميا فقد احتمل التدمدل السرتبي الثاني كاشرىا )،%( ٙٙكبشدبة مقدارىا )
%( ، التأثير عم  األفراد كتؾعيتيؼ كربظيؼ بسجتسعيؼ مؽ خبلؿ تؾعيتيؼ ٜ٘بة مقدارىا )مبحؾث كبشد

%( ، التشبيو إل  ٗ٘( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٔٙٔبالسذكبلت جاء بالتدمدل السرتبي الثالث كاشره )
ع كاشره أف زيادة التمؾث قد يعدؼ إل  كؾارث صحية كاجتساعية كاقترادية جاء بالتدمدل السرتبي الراب

%( ، قياـ كسائل اإلعبلـ برصد كمراقبة السذاكل البيئية جاء ٔ٘( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٖ٘ٔ)
%( ،أما قياـ كسائل اإلعبلـ ٛٗ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٗٗٔ) كاشرهبالتدمدل السرتبي الخامس 

التدمدل السرتبي الدادس بالتؾجو إل  العمساء كالسفكريؽ كالسثقفيؽ بالحفاظ عم  تؾازف البيئة فقد جاء ب
%( ، غرس السفاىيؼ الرحية عؽ البيئة لدػ األفراد ٙٗ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٖٛٔكاشره )

%( . ٖٗ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٜٕٔكالسعسدات الرشاعية جاء بالتدمدل السرتبي الدابع كاشره )



 

 

 

 

جاء بالتدمدل السرتبي الثامؽ كاشره قياـ كسائل اإلعبلـ بشقل التراث الثقافي كاالجتساعي بيؽ األجياؿ 
%( ، كقياـ كسائل اإلعبلـ بتأىيل الجسيؾر نفدو ليكؾف أداة في ٓٗ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٕٔٔ)

( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٛٔٔنذر قيؼ السحافغة عم  البيئة جاء بالتدمدل السرتبي التاسع كاشره )
( ٘ٔٔئي ككل جاء بالتدمدل السرتبي العاشر كاشره )%( ، قياـ كسائل اإلعبلـ بتقييؼ العسل البيٜٖ)

%( ، دكر اإلعبلـ في التعميؼ االلكتركني مثل التمفاز كاالنترنل جاء ٖٛمبحؾث كبشدبة مقدارىا )
%( ، حث الجسيؾر ٖٗ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٕٓٔبالتدمدل السرتبي الحادؼ عذر اذ اشره )

انتياج سياسة إنسائية تحتـر البيئة جاء بالتدمدل  ليكؾنؾا قؾة ضاغظة لحث أصحاب القرار عم 
قياـ كسائل اإلعبلـ بتشبيو  %( ، كأخيراً ٚ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٜٔالسرتبي الثاني عذر كاشره )

مدعكليتيؼ ال تشحرر في مجسؾعة معيشة مؽ السؾاطشيؽ اك حقبة زمشية معيشة جاء الدياسي عم  اف 
%( ،كجدكؿ التدمدل السرتبي ٙ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٚٔاشره )الثالث عذر ك بالتدمدل السرتبي 

 ( يؾضح ذلػ.ٖٕ)
( يهضح إتجابات السبحهثين حهل كيفية قيام وسائل االعالم البيئي في رفع ٖٕتججول تدمدل مختبي )

 ( مبحهثٜٕٚالسدتهى العام لمقزايا البيئية والحج من مذكالت التمهث البيئي كسا أتجاب عميه )

 اإلعالو   دوز وسائم
انتسهسم 

 انًستثً

انىشٌ 

 انسٌاضً
% 

 66 191 1 وعً بٌئً لدى المواطنٌن إٌجادمن خالل 

 59 174 2 اكتساب المعرفة ونقلها

 54 161 3 من خالل التأثٌر على األفراد وتوعٌتهم وربطهم بمجتمعهم من خالل توعٌتهم بالمشكالت

 51 153 4 ث صحٌة واجتماعٌة واقتصادٌةكوار إلىزٌادة التلوث قد ٌؤدي  أنالتنبٌه إلى 

 41 144 5 رصد ومراقبة المشاكل البٌئٌة

 46 131 6 العلماء والمفكرٌن والمثقفٌن للحفاظ على توازن البٌئة إلىالتوجه 

 43 129 7 غرس المفاهٌم الصحٌة عن البٌئة لدى األفراد والمؤسسات الصناعٌة

 41 121 1 بٌن األجٌال من خالل نقل التراث الثقافً واالجتماعً

 39 111 9 تأهٌل الجمهور نفسه لٌكون أداة فً نشر قٌم المحافظة على البٌئة

 31 115 11 تقٌٌم العمل البٌئً ككل

 34 112 11 من خالل دوره فً التعلٌم االلكترونً مثل التلفاز واالنترنت

اسة إنمائٌة تحترم حث الجماهٌر لٌكونوا قوة ضاغطة لحث أصحاب القرار على انتهاج سٌ

 البٌئة
12 19 7 

 6 17 13حقبة  أومسؤولٌتهم ال تنحصر فً مجموعة معٌنة من المواطنٌن  أنتنبٌه السٌاسٌٌن على 



 

 

 

 

 زمنٌة معٌنة

كعشد سعالشا السبحؾثيؽ الذيؽ نفؾا دكر كسائل اإلعبلـ في رفع مدتؾػ الؾعي العاـ لمقزايا البيئية كالحد 
عؽ أسباب نفييؼ حرمشا عم  إجابات تؼ ترتيبيا في جدكؿ تدمدل مرتبي مؽ مذكبلت التمؾث البيئي 

( مبحؾث كبشدبة ٕٓٔاحتل فييا ارتفاع ندبة األمية في السجتسع التدمدل السرتبي األكؿ كاشرىا )
أما التدمدل السرتبي الثاني فاحتمو أف كسائل اإلعبلـ في مجسميا غير قادرة عم  أف  ،%(ٙٛمقدارىا) 

( مبحؾث ٖٛأكد ذلػ ) اذػ الجسيؾر كيعؾزىا الؾسائل التي تشاسب عسمية التحؾؿ تحدث تحؾؿ لد
 ( يؾضح ذلػ .ٕٗكالجدكؿ )،%( ٕٖكبشدبة )

في رفع   ( يهضح إتجابات السبحهثين حهل أسباب انعجام دور وسائل االعالمٕٗ)تدمدل مختبي تججول 
 مبحهث ٜٔٔبيئي كسا أتجاب عميه مدتهى الهعي العام لمقزايا البيئية والحج من مذكالت التمهث ال

التدمدل  اإلعالم وسائل دور انعجام أسباب
 السختبي

الهزن 
 % الخياضي

 ٙٛ ٕٓٔ ٔ ارتفاع ندبة األمية في السجتسع

كسائل اإلعبلـ في مجسميا غير قادرة عم  أف تحدث تحؾؿ 
 لدػ الجسيؾر كيعؾزىا الؾسائل التي تشاسب عسمية التحؾؿ

ٕ ٖٛ ٖٕ 

 

 ات االتجتساعية األخخى )الجيشية واالقترادية والدياسية( في التهعية البيئيةدور السؤسد .ٗ
أشارت نتائج الدراسة السيدانية مؽ خبلؿ تؾجيو الدعاؿ لمسبحؾثيؽ حؾؿ دكر السعسدات االجتساعية 

)  ( مبحؾث كبشدبة مقدارىاٖٕٗاألخرػ الدياسية كالديشية كاالقترادية في التؾعية البيئية إل  أف )
أما ،( %ٖٙ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٔٚٔبيشسا لؼ يعكد دكرىا ) ،( أكدكا دكر ىذه السعسدات %ٔ٘

.ندتشتج مؽ ذلػ أف (% ٗٔ)( مبحؾث كبشدبة ٚٙالذيؽ أجابؾا بعبارة إل  حد ما فقد بمغ عددىؼ )
تؾعية ليا دكر ميؼ كفعاؿ في ال السعسدات االجتساعية األخرػ )الديشية ، االقترادية ، الدياسية (

البيئة مؽ خبلؿ الدعؼ السادؼ كالسعشؾؼ الذؼ تقدمو ألفراد السجتسع كاىتساميا بسذكبلت التمؾث البيئي  
 ( يؾضح ذلػ .ٕ٘كمحاكلة التقميل مؽ أخظاره كل حدب اختراصيا . كالجدكؿ )

 ( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا إذا كان لمسؤسدات االتجتساعية األخخى ٕ٘تججول )
 ية , اقترادية ( دور في التهعية البيئية)سياسية , ديش 

 % العجد اإلتجابات
 ٔ٘ ٖٕٗ نعؼ



 

 

 

 

 ٖٙ ٔٚٔ ال
 ٗٔ ٚٙ إل  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 
 

 
 ادلبحج انخبني

 أسببة انتهىث انبيئي كمب حددتهب نتبئج اندراست ادليدانيت 
ا كانل البيئة العراقية راسة السيدانية مؽ خبلؿ تؾجيو سعاؿ السبحؾثيؽ حؾؿ عسا إذدأشارت نتائج ال

% ( أكدكا ذلػ بيشسا لؼ يعكد  ٚٛ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٕٓٗتعاني مؽ التمؾث البيئي إل  أف )
( ٖٕأما مؽ أجابؾا بعبارة إل  حد ما فقد بمغ عددىؼ )، %(ٛ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا) ٖٛذلػ )

ؽ السبحؾثيؽ تعكد أف البيئة العراقية % (، كىذا يعشي أف الغالبية العغس  م٘مبحؾث كبشدبة مقدارىا) 
تعاني مؽ التمؾث البيئي كذلػ بدبب أثاره الؾاضحة عم  جسيع طبقات كفئات السجتسع كخرؾصا 
بعد الحركب التي تعرض ليا العراؽ في الدشؾات األخيرة مسا تدبب بغيؾر اإلمراض السزمشة ككثرة 

 ( يؾضح ذلػ .ٕٙالؾفيات . كالجدكؿ )
 إتجابات السبحهثين فيسا إذا كانت البيئة العخاقية تعاني من التمهث البيئي ( يهضح ٕٙتججول )

 % العجد اإلتجابات
 ٚٛ ٕٓٗ نعؼ
 ٛ ٖٛ ال

 ٘ ٖٕ ال  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 
كعشد سعالشا السبحؾثيؽ الذيؽ أكدكا أف البيئة العراقية تعاني مؽ تمؾث بيئي عؽ أسباب ىذا التمؾث  

ترتيبيا في جدكؿ تدمدل مرتبي احتمل الحركب فيو التدمدل السرتبي األكؿ  حرمشا عم  إجابات تؼ
في حيؽ احتل التدمدل السرتبي الثاني قرؾر  %( ، ٕٚ) ( مبحؾث كبشدبة مقدارىآٖٖحيث اشره )

بيشسا احتل السؾاطؽ  % (٘٘( مبحؾث كبشدبة )ٖٕٓمعسدات الدكلة ذات العبلقة حيث اشرىا)
( مبحؾث كبشدبة مقدارىا) ٜٗٔبيئي التدمدل السرتبي الثالث حيث اشره )كدبب مؽ أسباب التمؾث ال



 

 

 

 

% ( ،كسا احتل التدمدل ألسرتبي الرابع األسرة كدبب في حدكث التمؾث البيئي حيث أشرىا ٙٗ
كاحتل التدمدل ألسرتبي األخير استخداـ األجيزة كالسعدات ( % ٕٗ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٛٚٔ)

 .( يؾضح ذلػٕٚ%( . كالجدكؿ ) ٕٛبة )كبشد ( مبحؾثٜٔٔإذ أشرىا )
 

( تدمدل مختبي يهضح إتجابات السبحهثين حهل أسباب تمهث البيئة العخاقية كسا أتجاب ٕٚتججول )
 مبحهث ٕٓٗعميها 

التدمدل  أسباب تمهث البيئة العخاقية
 % الهزن الخياضي السختبي

 ٕٚ ٖٖٓ ٔ الحركب
 ٘٘ ٖٕٓ ٕ قرؾر معسدات الدكلة ذات العبلقة

 ٙٗ ٜٗٔ ٖ السؾاطؽ
 ٕٗ ٛٚٔ ٗ األسرة

 ٕٛ ٜٔٔ ٘ استخداـ األجيزة كالسعدات
 

 أسببة انتهىث انبيئي
 قرهر اإلعالم في مجال التهعية البيئية   .ٔ

أشارت نتائج الدراسة السيدانية مؽ خبلؿ إجابات السبحؾثيؽ عسا إذا كاف  قرؾر اإلعبلـ في مجاؿ 
( %ٜٙ) ( مبحؾث كبشدبة مقدارىاٖٖٗالتمؾث البيئي إل  أف )التؾعية البيئية يذكل سببا في حدكث 

( مبحؾث ٛٚبيشسا أجاب )، (%٘ٔ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٜٙ) في حيؽ لؼ يعكد ذلػ،أكدكا ذلػ 
بعبارة إل  حد ما. كىذا يذير إل  أف قرؾر اإلعبلـ في مجاؿ التؾعية ( %ٙٔ)كبشدبة مقدارىا 

 ( يؾضح ذلػ . ٕٛالتمؾث البيئي كالجدكؿ )البيئية يعدؼ حتسا إل  زيادة حدة 
( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا إذا كان قرهر اإلعالم في مجال التهعية البيئية يؤدي إلب ٕٛالججول)

 زيادة حجة التمهث البيئي 

 % العجد إتجابات
 ٜٙ ٖٖٗ نعؼ
 ٘ٔ ٜٙ ال

 ٙٔ ٛٚ إل  حد ما



 

 

 

 

 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 
عيشة حدب السدتؾػ التعميسي كأجريشا اختبار مربع كاؼ لسعرفة أىسية الفرؽ كعشدما قسشا بتقديؼ كحدات ال

السعشؾؼ بيؽ إجابات السبحؾثيؽ عسا إذا كاف قرؾر اإلعبلـ في مجاؿ التؾعية البيئية يذكل سببا يعدؼ 
( مبحؾث ٛٔ)، ك( مبحؾث أمئٕال  زيادة حدة التمؾث البيئي حدب السدتؾػ التعميسي أجابؾا بشعؼ )

خريجي ( مبحؾث مؽ ٕٖك) الدراسة االبتدائية ، خريجي( مبحؾث مؽ ٜٔقرؤكف كيكتبؾف ، ك)مسؽ ي
( مبحؾث مؽ حسمة شيادة ٜٖ)ك الدراسة اإلعدادية ، خريجي( مبحؾث مؽ ٜٚ)الدراسة الستؾسظة، ك

( ٖ)ثيؽ مؽ حسمة شيادة الساجدتير ، ك( مبحؾ ٘)ك الكمية ، خريجي( مبحؾث مؽ ٕٚٔالدبمؾـ ، )
( مبحؾث ٔٔ( مبحؾثيؽ مؽ األمييؽ ، ك)ٗمؽ حسمة شيادة الدكتؾراه ، في حيؽ أجابؾا بػ ال )مبحؾثيؽ 

، الستؾسظة الدراسة خريجي( مبحؾث ٗٔابتدائية ، ك) خريجي( مبحؾثيؽ ٓٔكيكتبؾف ، ك) يقرأكف مسؽ 
( ٓٔ)ك ( مبحؾث مؽ حسمة شيادة الدبمؾـ السعيد ،ٔٔك) ( مبحؾثيؽ مؽ خريجي الدراسة اإلعدادية ،ٙك)

( مبحؾث مؽ حسمة الدكتؾراه ، ٔ( مبحؾثيؽ مؽ حسمة الساجدتير ، ك)ٕمبحؾثيؽ مؽ خريجي الكميات ، ك)
( مبحؾثيؽ مؽ يقرؤكف ٛ( مبحؾثيؽ مؽ األمييؽ ك)ٚبعبارة إل  حد ما فقد بمغ عددىؼ ) ؾاأما مؽ أجاب

دراسة خريجي ال( مبحؾث مؽ ٘ٔ)خريجي الدراسة االبتدائية ، ك( مبحؾث مؽ ٙٔكيكتبؾف ، ك )
( مبحؾث مؽ حسمة شيادة الدبمؾـ ، ٙٔ)ك الدراسة اإلعدادية خريجي( مبحؾثيؽ مؽ ٛ)الستؾسظة،  ك

 ( مبحؾث مؽ حسمة الدكتؾراه ،ٔ( مبحؾث مؽ حسمة الساجدتير ك)ٔ( مبحؾثيؽ مؽ خريجي الكمية ك)ٙك)
( ٔٙ، ٕية الف القيسة السحدؾبة )داللة إحرائ فرقا معشؾيا ذاكعشد إجراء اختبار مربع كاؼ كانل الشتيجة 

( عميو نقبل فرضية البحث ٙٔكدرجة حرية )( %ٜٜ)( عم  مدتؾػ ثقة ٕٖ، اكبر مؽ القيسة الجدكلية )
 كنرفض الفرضية الرفرية .

 ( يهضح قرهر اإلعالم في مجال التهعية البيئية حدب السدتهى التعميسيٜٕتججول )

 السدتهى  العمسي        
مي اإلتجابات

أ
 

يق
تب

ويك
خا 
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ا
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-
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ال
 

 ٖٖٗ ٖ ٘ ٕٚٔ ٜٖ ٜٚ ٕٖ ٜٔ ٛٔ ٕٔ نعؼ
 ٜٙ ٔ ٕ ٓٔ ٔٔ ٙ ٗٔ ٓٔ ٔٔ ٗ ال
 ٛٚ ٔ ٔ ٙ ٙٔ ٛ ٘ٔ ٙٔ ٛ ٚ حد ما إل 

 ٔٛٗ ٘ ٛ    ٖٗٔ ٙٙ  ٖٜ  ٔٙ ٘ٗ ٖٚ ٖٕ السجسؾع
 %ٜٜمدتؾػ الثقة :     7ٕٔٙ: القيسة السحدؾبة 



 

 

 

 

 ٙٔدرجة الحرية :     ٕٖالقيسة الجدكلية :  
 

 إشباع حاتجات األفخاد عمب حداب البيئة وتجسالها ونظافتها .ٕ

أكضحل نتائج الدراسة السيدانية خبلؿ تؾجيو الدعاؿ لمسبحؾثيؽ فيسا إذا كاف إشباع حاجات األفراد 
( مبحؾث ٖٓٗلبيئي أف )عم  حداب البيئة كجساليا كنغافتيا يذكل سببًا يعدؼ إل  زيادة التمؾث ا

أما مؽ  ،( %ٕٗ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىاٙٔٔأكدكا ذلػ بيشسا نفي ذلػ )( %ٔٚ)كبشدبة مقدارىا 
%( ، ندتشتج مؽ خبلؿ ٘( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٕ٘أجاب بعبارة إل  حد ما فقد بمغ عددىؼ )

ب كبشدبة كبيرة زيادة إجابات السبحؾثيؽ أف إشباع حاجات األفراد عم  حداب نغافة البيئة يدب
تظغ  السرمحة الفردية كاألنانية كعدـ الذعؾر بالسدعكلية كضعف الؾالء كاالنتساء  اذالتمؾث البيئي 

( ٖٓما يعدؼ ال  زيادة التمؾث البيئي. كالجدكؿ )د تجاه البيئة كجساليا كنغافتيا كالبلمباالة لدػ األفرا
 يؾضح ذلػ .

فيسا إذا كان إشباع حاتجات األفخاد عمب حداب البيئة وتجسالها ( يهضح إتجابات السبحهثين ٖٓتججول )
 ونظافتها يذكل سببا يؤدي إلب التمهث البيئي

 % العجد إتجابات
 ٔٚ ٖٓٗ نعؼ
 ٕٗ ٙٔٔ ال

 ٘ ٕ٘ إل  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

ؽ السعشؾؼ بيؽ كعشدما قسشا بتقديؼ كحدات العيشة حدب السيشة كأجريشا اختبار مربع كاؼ لسعرفة أىسية الفر  
إجابات السبحؾثيؽ عسا إذا كاف إشباع حاجات األفراد عم  حداب البيئة كجساليا كنغافتيا يذكل سببا 

( مبحؾث مسؽ ٖٜ( مؾعف ،ك)ٙ٘ٔبشعؼ ) ؾايعدؼ إل  زيادة حدة التمؾث البيئي حدب السيشة أجاب
اعديؽ ، أما مؽ أجابؾا بػ ( مبحؾث مؽ الستقٔٔ( مبحؾثة مؽ ربات البيؾت ك)ٓٛك) يسارسؾف ميؽ حرة ،
( ٖٕ( مبحؾث مسؽ يسارسؾف السيؽ الحرة ك)ٙٔ( مبحؾث مؽ السؾعفيؽ ك)ٕٚال فقد بمغ عددىؼ )

( مبحؾثيؽ مؽ الستقاعديؽ ، أما مؽ أجاب بعبارة إل  حد ما فقد بمغ عددىؼ ٘مبحؾثة مؽ ربات البيؾت ك)
( مبحؾثيؽ ٖمبحؾثة مؽ ربات البيؾت ك)( ٖٔ( مبحؾثيؽ السيؽ الحرة ك)٘( مبحؾثيؽ مؽ السؾعفيؽ ك)ٗ)

متقاعديؽ  كعشد إجراء اختبار مربع كاؼ كانل الشتيجة إنشا كجدنا فرقا معشؾيا ذات داللة إحرائية بيؽ 
( عم  ٙٔ، ٕٕٙ(اكبر مؽ القيسة الجدكلية )ٜ،ٕٛإجابات السجاميع الثبلث الف القيسة السحدؾبة   )



 

 

 

 

نقبل فرضية البحث كنرفض الفرضية الرفرية .كالجدكؿ ( كعميو ٙكدرجة حرية ) (%ٜٜ)مدتؾػ ثقة 
 ( يؾضح ذلػ ٖٔ)

( يهضح إتجابات السبحهثين عسا إذا كان إشباع حاتجات األفخاد عمب حداب البيئة وتجسالها ٖٔتججول )
 ونظافتها يذكل سببا يؤدي إلب التمهث البيئي حدب السهشة

 السهشة               
 السجسهع متقاعج ربة بيت مهن حخة مهظف اإلتجابات

 ٖٓٗ ٔٔ ٓٛ ٖٜ ٙ٘ٔ نعؼ
 ٙٔٔ ٘ ٖٕ ٙٔ ٕٚ ال

 ٕ٘ ٖ ٖٔ ٘ ٗ إل  حد ما
 ٔٛٗ ٜٔ ٙٔٔ ٗٔٔ ٕٖٕ السجسؾع

 %ٜٜمدتؾػ الثقة :     ٜ.ٕٛ: القيسة السحدؾبة 
 ٙدرجة الحرية :    7ٕٕٙٙٔالقيسة الجدكلية :  

 القخق الستبعة في تجسع الشفايات  .ٖ
ة مؽ خبلؿ إجابات السبحؾثيؽ حؾؿ ما إذا كانل الظرؽ الستبعة في جسع أشارت نتائج الدراسة السيداني 

أكدكا ( %ٕٚ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٖٛٗالشفايات تذكل سببا في زيادة حدة التمؾث البيئي إل  أف )
 كغير% ( يذير ذلػ إل  أف الظرؽ الخاطئة ٕٛ( مبحؾث كبشدبة )ٖٖٔذلػ في حيؽ لؼ يعكد ذلػ )

ي جسع الشفايات تعثر سمبا عم  األفراد مؽ الشاحية االجتساعية كالشفدية كالرحية ، رحية الستبعة فال
 ( يؾضح ذلػ .ٕٖكالجدكؿ )

تذكل سببا  الشفايات تجسع في( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا إذا كانت القخق الستبعة ٕٖالججول )
 البيئي التمهث إلب  يؤدي

 % العجد إتجابات
 ٕٚ ٖٛٗ نعؼ
 ٕٛ ٖٖٔ ال
 ٓٓٔ ٔٛٗ جسؾعالس

 
 وتجهد نقز في حاويات األوساخ   .ٗ



 

 

 

 

أشارت نتائج الدراسة السيدانية  عشد سعالشا السبحؾثيؽ فيسا إذا كاف ىشاؾ نقص في حاكيات األكساخ 
أكدكا ذلػ بيشسا أجاب بالشفي ( %ٔٛ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٖٛٛفي مشظقة اإلقامة إل  أف )

زح مؽ ذلػ أف اغمب السشاطق تعاني مؽ نقص الحاكيات . يت( %ٜٔ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىاٖٜ)
فراد بإلقاء في مشاطق سكشاىؼ كقمة تجييز ىذه الحاكيات مؽ قبل دكائر البمدية مسا يعدؼ إل  قياـ األ

سخررة ليا  كىذا الدمؾؾ يذكل سببا رئيديا لزيادة حدة التمؾث البيئي الغير الشفايات باألماكؽ 
 ( يؾضح ذلػ .ٖٖعراقية . كالجدكؿ )الذؼ تعاني مشو البيئية ال

 ( يهضح إتجابات السبحهثين حهل وتجهد نقز في حاويات األوساخ في مشققة إقامتهم ٖٖالججول )

 % العجد إتجابات
 ٔٛ ٖٛٛ نعؼ
 ٜٔ ٖٜ ال

 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع
 
 عجم وتجهد نظام السخاقبة لقياس األبخخة الستقايخة من خدانات الهقهد األرضية   .٘

ج الدراسة السيدانية مؽ تؾجيو الدعاؿ لمسبحؾثيؽ عسا إذا كاف عدـ كجؾد نغاـ السراقبة أشارت نتائ
لقياس األبخرة الستظايرة مؽ خزانات الؾقؾد األرضية يذكل سببا يعدؼ إل  التمؾث البيئي إل  أف 

( مبحؾث كبشدبة ٖٙٔبيشسا أجاب بالشفي )،أكدكا ذلػ ( %ٖ٘)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٕ٘٘)
( مبحؾث كندبة ٜٓأما مؽ أجاب بعبارة إل  حد ما فقد بمغ عددىؼ )( ،%ٕٛ)ىا مقدار 

 ( يؾضح ذلػ .ٖٗ. كالجدكؿ )(%ٜٔ)مقدارىا
( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا اذا كان عجم وتجهد نظام مخاقبة األبخخة الستقايخة من ٖٗالججول )

 خدانات الهقهد األرضية يذكل سببايؤدي إلب التمهث البيئي

 % العجد تإتجابا
 ٖ٘ ٕ٘٘ نعؼ
 ٕٛ ٖٙٔ ال

 ٜٔ ٜٓ إل  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 

 استخجام أكياس تجسع الشفايات  .ٙ



 

 

 

 

عشد سعالشا السبحؾثيؽ عسا إذا كانؾا يدتخدمؾف أكياس جسع الشفايات لمتخمص مشيا أكد استخداميؼ 
ه األكياس فقد بمغ ىذ يدتعسمؾاأما الذيؽ لؼ ( %٘٘)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٕٙٙليذه األكياس )

( ٙٙفقد بمغ عددىؼ ) ،أما مؽ أجابؾا بعبارة أحياناً ( %ٖٔ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٜٗٔعددىؼ )
أكياس جسع   يدتعسمؾف . يذير ذلػ إل  أف نرف العيشة تقريبا ( %ٗٔ) مبحؾث كبشدبة مقدارىا

مؽ أثاره الدمبية أما الشفايات لتجشب األضرار الرحية الشاجسة مؽ التمؾث قدر السدتظاع كالحد 
كىذا يذكل سببا في زيادة حدة التمؾث البيئي  الشرف اآلخر مشيؼ ال يدتخدمؾىا أك يدتخدمؾىا أحياناً 

 ( يؾضح ذلػ .ٖ٘، كالجدكؿ )
 ( يهضح إتجابات السبحهثين حهل مجى استخجامهم أكياس تجسع الشفايات ٖ٘الججول )

 % العجد إتجابات
 ٘٘ ٕٙٙ نعؼ
 ٖٔ ٜٗٔ ال
 ٗٔ ٙٙ اً أحيان

 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع
ليا ، كعشد سعالشا السبحؾثيؽ الذيؽ لؼ يدتخدمؾا أكياس جسع الشفايات عؽ أسباب عدـ استخداميؼ 

حرمشا عم  إجابات تؼ ترتيبيا بجدكؿ تدمدل مرتبي احتل فييا سبب أف األماكؽ السخررة لرمي 
أما (، %ٚٛ)ؾث كبشدبة مقدارىا ( مبحٖٓٔالشفايات غير كافية التدمدل السرتبي األكؿ كاشرىا )

( مبحؾث ٚ٘التدمدل السرتبي الثاني فقد احتمو سبب بعد الحاكيات عؽ أماكؽ الدكؽ إذ اشره )
 ( يؾضح ذلػ .ٖٙكجدكؿ التدمدل السرتبي ) ،( %ٖٛ)كبشدبة مقدارىا 

( يهضح إتجابات السبحهثين حهل أسباب عجم استخجامهم أكياس تجسع ٖٙتججول تدمدل مختبي )
 مبحهث ٜٗٔايات كسا أتجاب عميها الشف

التدمدل  إتجابات
 السختبي

الهزن 
 % الخياضي

 ٚٛ ٖٓٔ ٔ األماكؽ السخررة لرمي الشفايات غير كافية
 ٖٛ ٚ٘ ٕ بعد الحاكيات عؽ أماكؽ الدكؽ

 
 السسارسات السزخة بالبيئة   .ٚ



 

 

 

 

بالبيئة كالستؾاجدة في  أكضحل نتائج الدراسة مؽ خبلؿ إجابات السبحؾثيؽ حؾؿ ماىية السسارسات السزرة
مشظقة أقامتيؼ حرمشا عم  إجابات تؼ ترتيبيا في جدكؿ تدمدل مرتبي حيث احتل التدمدل السرتبي األكؿ 

في حيؽ ( ،%ٛٛ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٖٕٗتدفق مياه الررؼ الرحي إل  الذؾاطئ كاألنيار إذ أشره )
كسا احتل ( ،%٘ٙ)( مبحؾث كبشدبة ٕٖٔرقات كاشرىا)احتل التدمدل السرتبي الثاني رعي الحيؾانات في الظ

( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٜٕٙالتدمدل ألسرتبي الثالث كاألخير كجؾد خزانات سظحية لمسياه الثقيمة كاشرىا)
 ( يؾضح ذلػ . ٖٚكالجدكؿ )( .%ٔٙ)

 مبحهث ٔٛٗا السسارسات الزارة بالبيئة في محل إقامتهم كسا أتجاب عميه طبيعة( ٖٚتدمدل مختبي ) تججول

التدمدل  السسارسات السزخة بالبيئة
 السختبي

الهزن 
 % الخياضي

 ٛٛ ٖٕٗ ٔ تدفق مياه الررؼ الرحي إل  الذؾاطئ كاألنيار
 ٘ٙ ٕٖٔ ٕ رعي الحيؾانات في الظرقات

 ٔٙ ٜٕٙ ٖ كجؾد خزانات سظحية لمسياه الثقيمة 
 عجم استجابة الحكهمة لألولهيات الشدبية لمرحة العامة  .ٛ

ارت نتائج الدراسة السيدانية مؽ خبلؿ إجابات السبحؾثيؽ عسا إذا كاف عدـ استجابة الحكؾمة أش
( مبحؾث كبشدبة ٕٗٙلؤلكلؾيات الشدبية لمرحة العامة يذكل سببا يعدؼ إل  التمؾث البيئي إل  أف )

الذيؽ أما ،%( ٕٖ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )٘٘ٔ%( أكدكا ذلػ ، بيشسا لؼ يعكد ذلػ)٘٘مقدارىا )
%(. مسا يذير إل  أف ٖٔ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا)ٕٙأجابؾا بعبارة إل  حد ما فقد بمغ عددىؼ )

سياسات الدكلة الستسثمة في عدـ االىتساـ كاالستجابة لؤلكلؾيات الشدبية لمرحة العامة كتقريرىا 
بلت التمؾث كعدـ اىتساميا في تؾفير الخدمات الرحية كاالجتساعية ك عدـ اىتساميا بعبلج مذك

 ( يؾضح ذلػٖٛالبيئي يذكل سببا يعدؼ إل  تفاقؼ تمػ السذكبلت . كالجدكؿ )
( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا إذا كانت عجم استجابة الحكهمة لألولهيات الشدبية لمرحة العامة ٖٛتججول )

 يذكل سبب يؤدي إلب التمهث البيئي
 % العجد إتجابات
 ٘٘ ٕٗٙ نعؼ
 ٕٖ ٘٘ٔ ال

 ٖٔ ٕٙ اال  حد م
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

كعشدما قسشا بتقديؼ كحدات العيشة حدب مدتؾػ الدخل كأجريشا اختبار مربع كاؼ لسعرفة أىسية الفرؽ 
السعشؾؼ بيؽ إجابات السبحؾثيؽ فيسا إذا كانل عدـ استجابة الحكؾمة لؤلكلؾيات الشدبية لمرحة العامة 

( مبحؾث ٕٛٔك) ( مبحؾث مؽ الظبقات السرفية ،ٖٗ)يذكل سببا يعدؼ إل  التمؾث البيئي أجابؾا بشعؼ 



 

 

 

 

( ٗٔ( مبحؾث مؽ الظبقات السحتاجة ، في حيؽ بمغ عدد مؽ أجابؾا بػ ال )ٜٖك) مؽ الظبقات السكتفية ،
( مبحؾث مؽ الظبقات ٛٔ( مبحؾث مؽ الظبقات السكتفية ك)ٖٕٔمبحؾث مؽ الظبقات السرفية ك)

( ٖٚ( مبحؾثيؽ مؽ الظبقات السرفية ك)ٜما فقد بمغ عددىؼ ) السحتاجة ، أما مؽ أجابؾا بعبارة إل  حد
( مبحؾث مؽ الظبقات السحتاجة  كعشد إجراء اختبار مربع كاؼ كانل ٙٔمبحؾث مؽ الظبقات السكتفية ك)

( اصغر ٘.ٚالشتيجة إنشا لؼ نجد فرقا معشؾيا  ذات داللة  إحرائية بيؽ اإلجابات الف القيسة السحدؾبو )
( كعميو نرفض فرضية البحث ٗكدرجة حرية )( %ٜٜ)( عم  مدتؾػ ثقة ٕٚٚ.ٖٔكلية )مؽ القيسة الجد

 يؾضح ذلػ . (ٜٖكنقبل الفرضية الرفرية .كالجدكؿ)
( يهضح إتجابات السبحهثين عسا إذا كان عجم استجابة الحكهمة لألولهيات الشدبية لمرحة ٜٖتججول )

 الجخلالعامة يذكل سببا يؤدي إلب التمهث البيئي حدب مدتهى 
 مدتهى الجخل     
 السجسهع السحتاتجة السكتفية السخفهة اإلتجابات

 ٕٗٙ ٜٖ ٕٛٔ ٖٗ نعؼ
 ٘٘ٔ ٛٔ ٖٕٔ ٗٔ ال

 ٕٙ ٙٔ ٖٚ ٜ ال  حد ما
 ٔٛٗ ٖٚ ٕٖٗ ٙٙ السجسؾع

 %ٜٜمدتؾػ الثقة :     7٘ٚ: القيسة السحدؾبة 
 ٗدرجة الحرية :     7ٕٖٚٚٔالقيسة الجدكلية :  

 تجتساعيةالشقز في الخجمات اال .ٜ
أشارت نتائج الدراسة السيدانية  كمؽ خبلؿ تؾجيو سػعاؿ لمسبحػؾثيؽ فيسػا إذا كػاف الػشقص فػي الخػدمات 

( مبحػػػؾث كبشدػػػبة مقػػػدارىا ٖٓٔاالجتساعيػػػة يذػػػكل سػػػببا يػػػعدؼ إلػػػ  حػػػدكث التمػػػؾث البيئػػػي إلػػػ  أف )
أجػابؾا بعبػػارة  لػؼ يعكػدكا ذلػػػ أمػا الػػذيؽ( %ٖٔ) ( مبحػػؾث كبشدػبة  مقػػدارىاٛٗٔأكػدكا ذلػػ )( %ٗٙ)

ندػػتشتج مػػؽ ذلػػػ أف الػػشقص فػػػي %( ٘)( مبحػػؾث كبشدػػبة مقػػدارىا ٖٕإلػػ  حػػد مػػا فقػػد بمػػغ عػػددىؼ )
الخػػدمات االجتساعيػػة كتػػؾفير الحاكيػػات كقشػػؾات الرػػرؼ الرػػحي كتعبيػػد الذػػؾارع كعػػدـ تػػؾفير أمػػاكؽ 

( يؾضح ذلػػ ٓٗمخررة لرمي الشفايات يذكل سببا يعدؼ ال  زيادة ندبة التمؾث البيئي .كالجدكؿ )
. 
 
 
 



 

 

 

 

( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا إذا كان الشقز في الخجمات االتجتساعية يذكل سببا يؤدي ٓٗتججول )
 إلب التمهث البيئي 

 % العجد إتجابات
 ٗٙ ٖٓٔ نعؼ
 ٖٔ ٛٗٔ ال

 ٘ ٖٕ إل  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 
 التهسع العذهائي لمسجن  .ٓٔ

ؿ إجابات السبحؾثيؽ فيسا إذا كاف التؾسع العذؾائي لمسدف يذكل بيشل نتائج الدراسة السيدانية مؽ خبل
أكدكا ذلػ في ( %ٕٙ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٖٓٓسببا يعدؼ في تفاقؼ حدة التمؾث البيئي أف )

أما الذيؽ أجابؾا بعبارة إل  حد ما فقد ( %ٕ٘)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٕٓٔحيؽ لؼ يعكدكا ذلػ )
ندتشتج مؽ ذلػ أف التؾسع العذؾائي لمسدف يذكل ( %ٖٔ)بشدبة مقدارىا ( مبحؾث ك ٔٙبمغ عددىؼ )

سببا يعدؼ إل  التمؾث البيئي كىذا التؾسع الذؼ يحدث نتيجة لميجرة مؽ الريف إل  السديشة كزيادة 
الكثافة الدكانية في السشاطق الحزرية مسا أدػ إل  زيادة السشاطق الستخمفة كالعذؾائية كابتعاد بعض 

ل  أطراؼ السدف بدبب زيادة التمؾث البيئي في السديشة حيث تكثر السذكبلت االجتساعية في األسر إ
تمػ السشاطق كالفقر كتذرد األحداث كانعداـ الخدمات الرحية مسا أدػ إل  ارتفاع مذكبلت التمؾث 

 ( يؾضح ذلػ . ٔٗكالجدكؿ ) .البيئي
العذهائي لمسجن يذكل سببا يؤدي الب  ( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا إذا كان التهسعٔٗتججول )

 زيادة حجة التمهث البيئي 

 % العجد إتجابات
 ٕٙ ٖٓٓ نعؼ
 ٕ٘ ٕٓٔ ال

 ٖٔ ٔٙ إل  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 



 

 

 

 

كعشدما قسشا بتقديؼ كحدات العيشة حدب عائدية الدكؽ كأجريشا اختبار مربع كاؼ لسعرفة أىسية الفرؽ 
فيسا إذا كاف التؾسع العذؾائي لمسدف يذكل سببا يعدؼ إل  التمؾث البيئي السعشؾؼ بيؽ إجابات السبحؾثيؽ 

( مبحؾثيؽ مسؽ ٖ( مبحؾث مؽ السدتأجريؽ ، ك)ٛٚ( مبحؾث مسؽ يسمكؾف دارا ، ك)ٕٓٔأجاب بشعؼ )
أعم  مستمكات الدكلة ، أما الذيؽ أجابؾا بػ  ( مبحؾثيؽ مسؽ يدكشؾف دار تجاكزٜك) يدكشؾف دارًا حكؾمي ،

( ٕ( مبحؾث مؽ السدتأجريؽ ك)ٖٔ( مبحؾث مسؽ يسمكؾف دارا لمدكؽ ، ك)ٔٓٔبمغ عددىؼ ) ال فقد
عم  مستمكات الدكلة ،  أما  مبحؾثيؽ مسؽ يدكشؾف دارًا تجاكز( ٗمبحؾثيؽ مسؽ يدكشؾف دارًا حكؾميًا ، ك)

يؽ مؽ ( مبحؾثٜ( مبحؾث مسؽ يستمكؾف دارا ، ك)ٜٗمؽ أجابؾا بعبارة إل  حد ما فقد بمغ عددىؼ )
( مبحؾثيؽ مسؽ يدكشؾف دارًا تجاكزًا .  كعشد ٕ( مبحؾث مسؽ يدكشؾف دارُا حكؾمية ك)ٔالسدتأجريؽ ، ك)

 إجراء اختبار مربع كاؼ كانل الشتيجة إنشا لؼ نجد فرقًا معشؾيًا ذات داللة إحرائية الف القيسة السحدؾبة
( كعميو نرفض ٙ%( كدرجة حرية )ٜٜ( عم  مدتؾػ الثقة )ٕٕٙ.ٙٔمؽ القيسة الجدكلية ) اقل( ٖ.ٜ)

 .يؾضح ذلػ (ٕٗفرضية البحث كنقبل الفرضية الرفرية .كالجدكؿ )
 السبحهثين سكنئجية التمهث البيئي حدب عافي التهسع العذهائي لمسجن  اثخ( يهضح ٕٗتججول )

 عائجية الدكن            
 السجسهع تجاوز حكهمي إيجار ممك اإلتجابات

 ٖٓٓ ٜ ٖ ٛٚ ٕٓٔ نعؼ
 ٕٓٔ ٗ ٕ ٖٔ ٔٓٔ ال

 ٔٙ ٕ ٔ ٜ ٜٗ إل  حد ما
 ٔٛٗ ٘ٔ ٙ ٓٓٔ ٖٓٙ السجسؾع

 %ٜٜمدتؾػ الثقة :     7ٖٜ: القيسة السحدؾبة 
 ٙدرجة الحرية :     7ٕٕٙٙٔالقيسة الجدكلية :  

 انخفاض السدتهى التعميسي ألفخاد السجتسع  .ٔٔ
إذا كاف انخفاض السدتؾػ  حؾؿ ماأكضحل نتائج الدراسة السيدانية مؽ خبلؿ إجابات السبحؾثيؽ 

( مبحؾث كبشدبة ٖٛ٘التعميسي ألفراد السجتسع يذكل سببا يعدؼ إل  تفاقؼ حدة التمؾث البيئي أف )
أما الذيؽ أجابؾا ( %ٛ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٖٙأكدكا ذلػ بيشسا لؼ يعكد ذلػ )( % ٗٚ)مقدارىا 

يذير ذلػ أف ضعف  ،( %ٛٔ)ارىا ( مبحؾث كبشدبة مقدٚٛبعبارة إل  حد ما فقد بمغ عددىؼ )
السدتؾػ التعميسي يعدؼ إل  انعداـ الثقافة البيئية لدييؼ أما األفراد الذيؽ يستمكؾف مدتؾػ عالي مؽ 

كالجدكؿ  .التعميؼ فأنيؼ يدتظيعؾف كقاية أنفديؼ مؽ مذكبلت التمؾث مقارنة باألفراد غير الستعمسيؽ
 ( يؾضح ذلػ .ٖٗ)



 

 

 

 

 حجوث التمهث البيئي في فاض السدتهى التعميسي ألفخاد السجتسع انخ اثخ( يهضح ٖٗالججول )

 % العجد إتجابات
 ٗٚ ٖٛ٘ نعؼ
 ٛ ٖٙ ال

 ٛٔ ٚٛ إل  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 

 إقامة السرانع بالقخب من السشازل  .ٕٔ
مؽ خبلؿ إجابات السبحؾثيؽ عسا إذا كاف إقامة السرانع بالقرب ، أكضحل نتائج الدراسة السيدانية 

( %ٚٛ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٕٓٗالسشازؿ يذكل سببا يعدؼ إل  حدكث التمؾث البيئي أف ) مؽ
 ال أما الذيؽ أجابؾا بعبارة % ( ،ٙ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٕٚفي حيؽ لؼ يعكد ذلػ ) ،أكدكا ذلػ

 ( يؾضح ذلػ .ٗٗ. كالجدكؿ )(%ٚ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىاٖٗحد ما فقد بمغ عددىؼ )
( يهضح إتجابات السبحهثين عسا إذا كان  إقامة السرانع بالقخب من السشازل يذكل سببا ٗٗتججول )

 يؤدي إلب حجوث التمهث البيئي 

 % العجد إتجابات
 ٚٛ ٕٓٗ نعؼ
 ٙ ٕٚ ال

 ٚ ٖٗ إل  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

ة أىسية الفرؽ كعشدما قسشا بتقديؼ كحدات العيشة حدب طبيعة الدكؽ كأجريشا اختبار مربع كاؼ لسعرف
( مبحؾث مسؽ  ٕٚٗالسعشؾؼ بيؽ إجابات السبحؾثيؽ عؽ إقامة السرانع بالقرب مؽ السشازؿ أجاب بشعؼ )

( مبحؾث مسؽ يدكشؾف مع األىل ، أما مؽ أجابؾا بػ ال فقد بمغ ٖٚٔك) يعيذؾف في بيؾت مدتقمة ،
ؾف مع األىل ،  أما مؽ ( مبحؾثيؽ مسؽ يدكشٛ( مبحؾث مسؽ يعيذؾف في بيؾت مدتقمة ك)ٜٔعددىؼ )

( مبحؾثيؽ ٜ( مبحؾث مسؽ يعيذؾف في بيؾت مدتقمة ك)ٕ٘) أجابؾا بعبارة إل  حد ما فقد بمغ عددىؼ
داللة  لؼ نجد فرقا معشؾيا ذا كعشد إجراء اختبار مربع كاؼ كانل الشتيجة .. مسؽ يدكشؾف مع األىل 

( عم  مدتؾػ ثقة ٕٓٔ.ٜلجدكلية )( اصغر مؽ القيسة ا7ٖ٘ٔ-إحرائية الف القيسة السحدؾبة . )



 

 

 

 

( يؾضح ٘ٗ( كعميو نرفض فرضية البحث كنقبل الفرضية الرفرية . كالجدكؿ )ٕكدرجة حرية )( %ٜٜ)
 ذلػ .
( يهضح إتجابات السبحهثين عسا إذا كان إقامة السرانع قخب السشازل يذكل سببا يؤدي ٘ٗتججول )    

 إلب التمهث البيئي حدب طبيعة الدكن
 بيعة الدكنط          

 السجسهع مع األهل مدتقل اإلتجابات

 ٕٓٗ ٖٚٔ ٕٚٗ نعؼ
 ٕٚ ٛ ٜٔ ال

 ٖٗ ٜ ٕ٘ إل  حد ما
 ٔٛٗ ٜٓٔ ٜٕٔ السجسؾع

 %ٜٜمدتؾػ الثقة :    ٖ.٘ٔ-: القيسة السحدؾبة 
 ٕدرجة الحرية :     7ٕٜٔٓالقيسة الجدكلية :  

 
 تفاقم أزمة الدكن في السجتسع الحزخي  .ٖٔ

السيدانية خبلؿ تؾجيو الدعاؿ لمسبحؾثيؽ فيسا إذا كاف تفاقؼ أزمة الدكؽ في  نتائج الدراسة أشارت
( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٖ٘ٗالسجتسع الحزرؼ يذكل سببا يعدؼ إل  حدكث التمؾث البيئي إل  أف )

أجاب بعبارة إل   ،كببل ( %ٔٔ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٕ٘في حيؽ أجاب )،أجابؾا بشعؼ ( %ٕٚ)
يذير ذلػ إل  انخفاض السدتؾػ السعاشي أدػ إل  ( .%ٚٔ)مبحؾث كبشدبة مقدارىا ( ٗٛحد ما )

تفاقؼ أزمة الدكؽ كزيادة العذؾائيات التي تخمؾا مؽ الخدمات الرحية كاالجتساعية كانتذار األمراض 
 ( يؾضح ذلػ  ٙٗكاألكبئة بيا مسا أدػ ذلػ إل  تفاقؼ حدة التمؾث البيئي. كالجدكؿ )

 
 
 
 

يهضح إتجابات السبحهثين فيسا إذا كان  تفاقم أزمة الدكن في السجتسع الحزخي  تذكل ( ٙٗتججول )
 سببا يؤدي إلب زيادة حجة التمهث البيئي 

 % العجد إتجابات



 

 

 

 

 ٕٚ ٖ٘ٗ نعؼ
 ٔٔ ٕ٘ ال

 ٚٔ ٗٛ إل  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

ر مربع كاؼ لسعرفة أىسية الفرؽ كعشدما قسشا بتقديؼ كحدات العيشة حدب الخمفية االجتساعية كأجريشا اختبا
السعشؾؼ بيؽ إجابات السبحؾثيؽ عسا إذا كاف تفاقؼ أزمة الدكؽ في السجتسع الحزرؼ تذكل سببا يعدؼ 

( مبحؾث مسؽ خمفيتيؼ ٖٓٗك) ( مبحؾثيؽ مسؽ خمفيتيؼ ريفية،٘إل  زيادة حدة التمؾث البيئي أجاب بشعؼ )
( مبحؾث  مسؽ ٜٗ، ك)( مبحؾثيؽ مسؽ خمفيتيؼ ريفيةٖىؼ )حزرية ، في حيؽ أجاب بػ ال فقد بمغ عدد

( مبحؾثيؽ مسؽ خمفيتيؼ ريفية، ٗ) خمفيتيؼ حزرية  ، أما مؽ أجاب بعبارة إل  حد ما فقد بمغ عددىؼ
لؼ نجد فرقا  ( مبحؾث مسؽ خمفيتيؼ حزرية ،  كعشد إجراء اختبار مربع كاؼ كانل الشتيجة إنشآٛك)

( عم  ٕٓٔ.ٜ( اصغر مؽ القيسة الجدكلية )ٕ.ٕٓ-القيسة السحدؾبة )داللة إحرائية الف  معشؾيا ذا
كالجدكؿ  ( كعميو نرفض فرضية البحث كنقبل الفرضية الرفرية .ٕ%( كدرجة حرية )ٜٜمدتؾػ ثقة )

 يؾضح ذلػ . (ٚٗ)
( يهضح إتجابات السبحهثين عسا إذا كان تفاقم أزمة الدكن في السجتسع الحزخي تذكل  ٚٗتججول )

 فاقم مذكمة التمهث البيئي حدب الخمفية االتجتساعيةسببا في ت
 الخمفية االتجتساعية        

 السجسهع      حزخ      ريف اإلتجابات

 ٖ٘ٗ ٖٓٗ ٘ نعؼ
 ٕ٘ ٜٗ ٖ ال

 ٗٛ ٓٛ ٗ إل  حد ما
 ٔٛٗ ٜٙٗ ٕٔ السجسؾع

 %ٜٜمدتؾػ الثقة :    ٕ.ٕٓ-: القيسة السحدؾبة 
 ٕحرية : درجة ال    7ٕٜٔٓالقيسة الجدكلية :  

 الحخوب التي مخ بها السجتسع  .ٗٔ
أشارت نتائج الدراسة السيدانية خبلؿ تؾجيو الدعاؿ لمسبحؾثيؽ عسا إذا كانل الحركب التي مر بيا 

( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٓٓٗالسجتسع العراقي تذكل سببا في حدكث التمؾث البيئي أكد ذلػ )
أما مؽ أجابؾا بعبارة إل  حد  ،( %ٔ)ارىا ( مبحؾث كبشدبة مقدٗفي حيؽ لؼ يعكد ذلػ )( ،%ٖٛ)



 

 

 

 

كيذير ذلػ إل  أف الحركب التي تعرض %( .ٙٔ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٚٚبمغ عددىؼ ) ما فقد
ليا السجتسع العراقي سبب رئيدي لحدكث أنؾاع عديدة مؽ التمؾث البيئي كىذا بدكره انعكس عم  

ية كاضظراب في الشغاـ االجتساعي . كالجدكؿ تعرض األفراد لؤلمراض الخظيرة كالخدائر االقتراد
 ( يؾضح ذلػ . ٛٗ)

 ( يهضح اتجابات السبحهثين فيسا اذا كانت الحخوب سبب في التمهث البيئي ٛٗتججول )

 % العجد اتجابات
 ٖٛ ٓٓٗ نعؼ
 ٔ ٗ ال

 ٙٔ ٚٚ ال  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلبحج انخبنج
 انبيئي يف اجملتمغ احلضري كمب حددتهب نتبئج اندراست ادليدانيت  ادلشكالث االجتمبػيت نهتهىث

 



 

 

 

 

راسة السيدانية مؽ خبلؿ تؾجيو سعاؿ السبحؾثيؽ حؾؿ مدػ كجؾد أثار لمتمؾث البيئي ال  دأشارت نتائج ال
( مبحؾث كبشدبة ٖٙفي حيؽ لؼ يعكد ذلػ)،اكدكا ذلػ ( %ٚٛ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٛٔٗاف )

 (%ٙ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٕٚما الذيؽ أجابؾا بعبارة ال  حد ما فقد بمغ عددىؼ )،ا( %ٚ)مقدارىا 
يتزح مؽ خبلؿ إجابات السبحؾثيؽ اف اثار التمؾث البيئي كاضحة كممسؾسة كذلػ مؽ خبلؿ ما يدببو ،

 ( يؾضح ذلػ. ٜٗكالجدكؿ )  .مؽ كؾارث بيئية 
 اك  اثار لمتمهث البيئي ( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا اذا كان هشٜٗتججول )

 % العدد االجابات
 ٚٛ ٛٔٗ نعؼ
 ٚ ٖٙ ال

 ٙ ٕٚ ال  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 

 االثار الستختبة عمب التمهث البيئي في البيئة الحزخية .ٔ
اما عؽ ماىية اآلثار السترتبة عم  التمؾث البيئي في البيئة الحزرية  فقد اشارت نتائج الدراسة 

( مبحؾث كبشدبة ٕ٘٘االثار الرحية احتمل التدمدل السرتبي األكؿ حيث اشرىا)السيدانية ال  اف 
( ٕٛٓاما التدمدل السرتبي الثاني فقد احتمتو اآلثار االجتساعية حيث أشرىا )، (%ٖ٘)مقدارىا 

اما االثار الشفدية فقد احتمل التدمدل السرتبي الثالث كاشرىا ( ،%ٖٗ)مبحؾث كبشدبة مقدارىا 
التدمدل السرتبي الرابع ك األخير فقد احتمتو االثار ( ،%ٖٗ)كبشدبة مقدارىا( مبحؾث ٚٙٔ)

، كىذا يعشي اف اثار التمؾث البيئي ال (%ٕٖ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٔ٘ٔاالقترادية كاشرىا )
تقترر عم  ناحية كاحدة مؽ الحياة انسا تذسل جسيع نؾاحي الحياة السختمفة الرحية  كاالجتساعية  

 ( يؾضح ذلػ.ٓ٘كاالقترادية كالجدكؿ ) كالشفدية
 
 
 

( يهضح إتجابات السبحهثين حهل اثار التمهث البيئي في البيئة الحزخية كسا ٓ٘تججول تدمدل مختبي )
 مبحهث ٔٛٗأتجاب عميها 

 %الؾزف االتدمدل االثار السترتبة عم  التمؾث البيئي في البيئة 



 

 

 

 

 الرياضي السرتبي الحزرية 

 ٖ٘ ٕ٘٘ ٔ االثار الرحية
 ٖٗ ٕٛٓ ٕ االثار االجتساعية
 ٖٗ ٚٙٔ ٖ االثار الشفدية

 ٕٖ ٔ٘ٔ ٗ االثار االقترادية
 
 انتذار ظاهخة اإلدمان عمب الخسخ والسخجرات  .ٕ

أكضحل نتائج الدراسة السيدانية خبلؿ إجابات السبحؾثيؽ حؾؿ ما اذا كاف التمؾث البيئي يذكل سببا 
( %ٚٔ)( مبحؾثا كبشدبة مقدارىا ٔٛسر كالسخدرات اف )يعدؼ ال  انتذار عاىرة اإلدماف عم  الخ

اما الذيؽ اجابؾا بعبارة ( ،%ٙ٘( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٕٓٚػ )في حيؽ لؼ يعكدكا ذل،اكدكا ذلػ 
. ندتشتج مؽ ذلػ اف ندبة كبيرة ( %ٕٚ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىآٖٔال  حد ما فقد بمغ عددىؼ )

بيئي ال يعدؼ ال  انتذار عاىرة اإلدماف عم  الخسر كالسخدرات مؽ السبحؾثيؽ أكدكا اف التمؾث ال
 ( يؾضح ذلػ        ٔ٘.كالجدكؿ )

( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا اذا كان التمهث البيئي يذكل سببا يؤدي الب انتذار ظاهخة ٔ٘تججول )
 اإلدمان عمب الخسخ والسخجرات 

 % العدد االجابات
 ٚٔ ٔٛ نعؼ
 ٙ٘ ٕٓٚ ال

 ٕٚ ٖٓٔ ماال  حد 
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

كعشدما قسشا بتقديؼ كحدات العيشة حدب العسر كاجريشا اختبار مربع كاؼ لسعرفة اىسية الفرؽ السعشؾؼ 
بيؽ اجابات السبحؾثيؽ عسا اذا كاف التمؾث البيئي يذكل سببايعدؼ ال     انتذار عاىرة االدماف عم  

( مبحؾث ٚٗك) ( ،ٕٚ-ٛٔتتراكح اعسارىؼ بيؽ)( مبحؾثيؽ مسؽ ٚالخسر كالسخدرات اجاب بشعؼ )
( ٕٔ( ك)ٚٗ-ٖٛ( مبحؾث مسؽ تتراكح اعسارىؼ بيؽ)ٖٔ( ،ك)ٖٚ-ٕٛمسؽ تتراكح اعسارىؼ بيؽ)

( ، في ٚٙ-ٛ٘( مبحؾث مسؽ تتراكح اعسارىؼ بيؽ)ٕ( ك)ٚ٘-ٛٗمبحؾث مسؽ تتراكح اعسارىؼ بيؽ)
( مبحؾث مسؽ ٗٙ( ك)ٕٚ-ٛٔيؽ)( مبحؾث مسؽ تتراكح اعسارىؼ بٙٚحيؽ بمغ عدد مؽ اجاب ببل )

( ٕٕك) ( ،ٚٗ-ٖٛ) ( مبحؾث مسؽ تتراكح اعسارىؼ بيؽٜٚك) ( ،ٖٚ-ٕٛتتراكح اعسارىؼ بيؽ)



 

 

 

 

( ، ٚٙ-ٛ٘( مبحؾث مسؽ تتراكح أعسارىؼ بيؽ)ٔٔ( ، ك)ٚ٘-ٛٗ) مبحؾث مسؽ تتراكح اعسارىؼ بيؽ
( ، ٕٚ-ٛٔرىؼ بيؽ)( مبحؾث مسؽ تتراكح أعسأٔاما مؽ اجاب بعبارة ال  حد ما فقد بمغ عددىؼ)

-ٖٛ( مبحؾث مسؽ تتراكح اعسارىؼ بيؽ)ٖٔ(، ك)ٖٚ-ٕٛ) ( مبحؾث مسؽ تتراكح اعسارىؼ بيؽٙٙك)
 ( مبحؾثيؽ مسؽ تتراكح اعسارىؼ بيؽٚ( ، ك)ٚ٘-ٛٗ( مبحؾث مسؽ تتراكح اعسارىؼ بيؽ)٘ٔ( ، ك)ٚٗ
ذات داللة احرائية انشا كجدنا فرقا معشؾيا  ( كعشد اجراء اختبار مربع كاؼ كانل الشتيجةٚٙ-ٛ٘)

كبدرجة ( %ٜٜ)( عم  مدتؾػ ثقة ٜٓ،ٓٔ( اكبر مؽ القيسة الجدكلية )ٛ،ٜٗالف القيسة السحدؾبة )
 . يؾضح ذلػ (ٕ٘كالجدكؿ ) ( كعميو نقبل فرضية البحث كنرفض الفرضية الرفرية .ٛحرية )

الب انتذار ظاهخة ( يهضح اتجابات السبحهثين عسا اذا كان التمهث البيئي يذكل سببايؤدي ٕ٘تججول )
 االدمان عمب الخسخ والسخجرات حدب العسخ

 العسخ       
 اإلتجابات

 السجسهع (ٚٙ-ٛ٘) (ٚ٘-ٛٗ) (ٚٗ-ٖٛ) (ٖٚ-ٕٛ) (ٕٚ-ٛٔ)

 ٔٛ ٕ ٕٔ ٖٔ ٚٗ ٚ نعؼ
 ٕٓٚ ٔٔ ٕٕ ٜٚ ٗٙ ٙٚ ال

 ٖٓٔ ٚ ٘ٔ ٖٔ ٙٙ ٔٔ إل  حد ما
 ٔٛٗ ٕٓ ٜٗ ٔٗٔ ٚٚٔ ٜٗ السجسؾع

 %ٜٜالثقة : مدتؾػ  ٛ،ٜٗالقيسة السحدؾبة: 
 ٛدرجة الحرية : ٜٓ،ٓٔالقيسة الجدكلية : 

 التفكك األسخي  .ٖ
أشارت نتائج الدراسة السيدانية مؽ خبلؿ إجابات السبحؾثيؽ فيسا اذا كاف التمؾث البيئي يذكل سببا 

في حيؽ لؼ ،اكدكا ذلػ ( %ٖٗ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٕٚٓف )يعدؼ ال  التفكػ األسرؼ إل  ا
( %ٙٔ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٘ٚكأجاب )، (%ٔٗ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٜٜٔيعكدكا ذلػ )

 .( يؾضح ذلػٖ٘كالجدكؿ )،بعبارة ال  حد ما 
 ( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا اذا كان التمهث البيئي يذكل سببا يؤديٖ٘تججول )

 الب التفكك االسخي  

 % العجد اإلتجابات
 ٖٗ ٕٚٓ نعؼ
 ٔٗ ٜٜٔ ال



 

 

 

 

 ٙٔ ٘ٚ إل  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 
 تفذي ظاهخة البقالة .ٗ

أكضحل نتائج الدراسة السيدانية خبلؿ تؾجيو الدعاؿ لمسبحؾثيؽ فيسا اذا كاف التمؾث البيئي يذكل سببا 
بيشسا لؼ ،اكدكا ذلػ ( %٘ٗ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٜٕٔيعدؼ ال  تفذي عاىرة البظالة اف )

اما الذيؽ اجابؾا بعبارة ال  حد ما فقد بمغ ( ،%ٕٗ)ا ( مبحؾث كبشدبة مقدارىٕٔٓيعكدكا ذلػ )
. ندتشتج مؽ ذلػ اف التمؾث البيئي يعدؼ ال  انتذار (%ٖٔ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىأٙعددىؼ )

البظالة نتيجة لمتمؾث الذؼ يريب التربة كيتمفيا مسا يتدبب بانخفاض السدتؾػ السعاشي كىجرة اعداد 
لقمة فرص العسل في السجتسع الحزرؼ تزداد ندبة البظالة .كالجدكؿ كبيرة مؽ الريف ال  السديشة ك 

 .( يؾضح ذلػٗ٘)
( يهضح  إتجابات السبحهثين فيسا اذا كان التمهث البيئي يذكل سببا يؤدي الب تفذي ظاهخة ٗ٘تججول )

 البقالة

 % العجد االتجابات
 ٘ٗ ٜٕٔ نعؼ
 ٕٗ ٕٔٓ ال

 ٖٔ ٔٙ ال  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

ا قسشا بتقديؼ كحدات العيشة حدب الجشس كاجريشا اختبار مربع كاؼ لسعرفة اىسية الفرؽ السعشؾؼ كعشدم  
بيؽ اجابات السبحؾثيؽ فيسا اذا كاف التمؾث البيئي يذكل سببا يعدؼ ال   تفذي عاىرة البظالة اجاب بشعؼ  

( مبحؾث مؽ ٜٓٔ( مبحؾثة مؽ االناث ، في حيؽ اجاب بػ )ال ( )ٛٛ( مبحؾث مؽ الذكؾر،ك)ٖٔٔ)
( مبحؾث مؽ ٖٖ( مبحؾثة مؽ االناث ، اما مؽ اجاب بعبارة ال  حد ما فقد بمغ عددىؼ)ٕٜالذكؾر ك)
( مبحؾثة مؽ االناث ،  كعشد اجراء اختبار مربع كاؼ كانل الشتيجة انشا كجدنا فرقا معشؾيا ٕٛالذكؾر ك)

( %ٜٜ)( عم  مدتؾػ ثقة ٕٓٔ،ٜية )( اكبر مؽ القيسة  الجدكلٙ،ٜذات داللة احرائية الف السحدؾبة )
 ( يؾضح ذلػ.٘٘كالجدكؿ ) ( ،كعميو نقبل فرضية البحث كنرفض الفرضية الرفرية .ٕكدرجة حرية ) ،

( يهضح اتجابات السبحهثين فيسا اذا كان التمهث البيئي يذكل سببا يؤدي الب تفذي ظاهخة ٘٘تججول )
 البقالة حدب الجشذ



 

 

 

 

 الجشذ               
 السجسهع اإلناث الحكهر اإلتجابات

 ٜٕٔ ٛٛ ٖٔٔ نعؼ
 ٕٔٓ ٕٜ ٜٓٔ ال

 ٔٙ ٕٛ ٖٖ إل  حد ما
 ٔٛٗ ٕٛٓ ٖٕٚ السجسؾع
 %ٜٜمدتؾػ الثقة :   ٙ،ٜالقيسة السحدؾبة :

 ٕدرجة الحرية :   ٕٓٔ،ٜالقيسة الجدكلية :

 ظههر أمخاض لم تكن مهتجهدة في بيئة السجتسع الحزخي  .٘
و الدعاؿ لمسبحؾثيؽ فيسا اذا كاف التمؾث البيئي يذكل سببا أشارت نتائج الدراسة كمؽ خبلؿ تؾجي

( مبحؾث كبشدبة ٕٖٗيعدؼ ال  عيؾر أمراض لؼ تكؽ مؾجؾدة  في بيئة السجتسع الحزرؼ ال  اف )
اما  ،( %ٗٔ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٜٙاكدكا ذلػ ،في حيؽ لؼ يعكدكا ذلػ )( %ٛٙ)مقدارىا 

كيتبيؽ مؽ ذلػ  .( %ٛٔ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىاٛٛد بمغ عددىؼ )الذيؽ اجابؾا بعبارة ال  حد ما فق
اف التمؾث البيئي أدػ ال  عيؾر أمراض لؼ تكؽ مؾجؾدة في الدابق مثل األمراض السزمشة 
كالدرطانية كقد ساء الؾضع الرحي كبذكل مأساكؼ في الدشؾات األخيرة كلجسيع فئات السجتسع مسا 

 . ( يؾضح ذلػٙ٘جتسع  كتيدد استقراره كديسؾمتو . كالجدكؿ )يتدبب بآثار تشعكس سمبا عم  الس
 
 
 

( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا اذا كان التمهث البيئي يذكل سببا يؤدي الب ظههر أمخاض ٙ٘تججول )
 لم تكن مهتجهدة في البيئة الحزخية

 % العجد اإلتجابات
 ٛٙ ٕٖٗ نعؼ
 ٗٔ ٜٙ ال

 ٛٔ ٛٛ ال  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 



 

 

 

 

 نخفاض درتجة األداء السجرسي عشج القالب ا .ٙ
أشارت نتائج الدراسة السيدانية مؽ خبلؿ إجابات السبحؾثيؽ حؾؿ الدعاؿ السؾجو إلييؼ فيسا اذا كاف 

( مبحؾث ٖٛ٘التمؾث الزؾضائي يعدؼ ال  انخفاض درجة األداء السدرسي عشد الظبلب ال  اف )
 ،اما%( ٜٔ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٕٜكدكا ذلػ )بيشسا لؼ يع  ،%( ،اكدكا ذلػ٘ٚكبشدبة مقدارىا )

%(. ندتشتج مؽ ذلػ ٙ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٖٔالذيؽ أجابؾا بعبارة ال  حد ما فقد بمغ عددىؼ )
اف التمؾث الزؾضائي كالشاتج عؽ اصؾات الديارات كالسكائؽ كالسؾلدات كأصؾات االنفجارات يتدبب 

بة كسا يعثر عم  درجة استيعاب الظبلب لمسؾاد الدراسية خرؾصا باالزعاج كاالكتئاب كالذعؾر بالرى
اذا كانل مدارسيؼ بالقرب مؽ مرادر الزؾضاء مسا يعدؼ ال  انخفاض مدتؾاىؼ التعميسي . 

 ( يؾضح ذلػ .ٚ٘كالجدكؿ )
( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا اذا كان التمهث الزهضائي يذكل سببا في انخفاض درتجة ٚ٘تججول )

 لسجرسي عشج القالباألداء ا

 % العجد اإلتجابات
 ٘ٚ ٖٛ٘ نعؼ
 ٜٔ ٕٜ ال

 ٙ ٖٔ ال  حد ما 
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع 

كعشدما قسشا بتقديؼ كحدات العيشة حدب الحالة االجتساعية كاجريشا اختبار مربع كاؼ لسعرفة اىسية 
ا يعدؼ ال  الفرؽ السعشؾؼ بيؽ اجابات السبحؾثيؽ فيسا اذا كاف التمؾث الزؾضائي يذكل سبب

( ٘٘( مبحؾث مؽ الستزكجيؽ،ك)ٖٕٛانخفاض درجة االداء السدرسي عشد الظبلب اجاب )بشعؼ( )
( مبحؾث االرامل ،في حيؽ اجاب بػ ال ٔٔ( مبحؾثيؽ مؽ السظمقيؽ ، ك)ٜمبحؾث مؽ العزاب ،ك)

( ٙ( مبحؾثيؽ مؽ السظمقيؽ  ، ك)ٚ( مبحؾث مؽ العزاب ،ك)ٜٖ( مبحؾث مؽ الستزكجيؽ ك)ٓٗ)
( مبحؾثيؽ ٜ( مبحؾث مؽ الستزكجيؽ ك)ٖٔبحؾثيؽ مؽ االرامل ،اما مؽ اجابؾا بعبارة ال  حد ما )م

( مبحؾثيؽ مؽ االرامل ،  كعشد اجراء اختبار مربع ٕ( مبحؾثيؽ مؽ السظمقيؽ ،ك)ٚمؽ العزاب ،ك)
( اكبر مؽ ٜ،ٗ٘كاؼ كانل الشتيجة انشا كجدنا فرقا معشؾيا ذات داللة احرائية الف القيسة السحدؾبة )

( كعميو نقبل فرضية البحث ٙكدرجة حرية )( %ٜٜ)( عم  مدتؾػ ثقة ٕٕٙ،ٙٔالقيسة الجدكلية )
 ( يؾضح ذلػٛ٘كنرفض الفرضية الرفرية . كالجدكؿ )



 

 

 

 

( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا اذا كان التمهث الزهضائي يذكل سببا في انخفاض درتجة ٛ٘تججول )
 الحالة االتجتساعيةاألداء السجرسي عشج القالب حدب 

 الحالة االتجتساعية         
 السجسهع ارمل مقمق اعدب متدوج اإلتجابات

 ٖٛ٘ ٔٔ ٜ ٘٘ ٖٕٛ نعؼ
 ٕٜ ٙ ٚ ٜٖ ٓٗ ال

 ٖٔ ٕ ٚ ٜ ٖٔ ال  حد ما
 ٔٛٗ ٜٔ ٖٕ ٖٓٔ ٖٖٙ السجسؾع
 %ٜٜمدتؾػ الثقة :  ٜ،ٗ٘القيسة السحدؾبة:
 ٙدرجة الحرية :    ٕٕٙ،ٙٔالقيسة الجدكلية:

 
 ل مذاكل بين الجيخانحره .ٚ

أشارت نتائج الدراسة السيدانية مؽ خبلؿ إجابات السبحؾثيؽ فيسا اذا كاف التمؾث البيئي يذكل سببا 
اكدكا حرؾؿ ( %ٛٗ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٕٖٕيعدؼ ال  حرؾؿ مذاكل بيؽ الجيراف ال  اف )
،اما الذيؽ ( %ٕٖ)ارىا ( مبحؾث كبشدبة مقدٕ٘ٔتمػ السذاكل،في حيؽ لؼ يعكد ىذه السذاكل )

.  يذير ذلػ ال  اف (%ٕٓ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىاٜٚأجابؾا بعبارة ال  حد ما ، فقد بمغ عددىؼ )
 التمؾث البيئي يعدؼ ال  اضعاؼ ركح الجساعة كعسمية ابداء السداعدة كعدـ التعاكف بيؽ االفراد

ا مذكبلت نتيجة لبعض تحرل مثل ىكذ اذكطغياف السرمحة الفردية عم  السرمحة العامة 
السسارسات مثل فتح قشؾات الررؼ الرحي في الذارع اكتدربيا ال  بيؾتات الجيراف اك رمي 

تعدؼ  بعزيؼاالكساخ اماـ الدار...الخ ،ككل ىذه السسارسات  الزارة بالبيئة كالتي تسارس مؽ  قبل 
 ( يؾضح ذلػ .ٜ٘ال  حدكث ىذه السذكبلت . كالجدكؿ )

تجابات السبحهثين فيسا اذا كان التمهث البيئي يذكل سببا في حرهل السذاكل بين ( يهضح إٜ٘تججول )
 الجيخان

 % العجد اإلتجابات
 ٛٗ ٕٖٕ نعؼ
 ٕٖ ٕ٘ٔ ال

 ٕٓ ٜٚ ال  حد ما



 

 

 

 

 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع
كعشدما قسشا بتقديؼ كحدات العيشة حدب مكاف االقامة كاجريشا اختبار مربع كاؼ لسعرفة اىسية الفرؽ  

بيؽ اجابات السبحؾثيؽ حؾؿ ما اذا كاف التمؾث البيئي يذكل سببا يعدؼ ال  حرؾؿ مذاكل بيؽ  السعشؾؼ 
( مبحؾث مؽ الداكشيؽ في ٜٜ( مبحؾث مؽ الداكشيؽ في االحياء الراقية ،ك)ٛٚالجيراف اجاب بشعؼ )

( ٔ٘)( مبحؾث مؽ الداكشيؽ في االحياء الذعبية ، في حيؽ اجاب بػ ال  ٘٘االحياء الستؾسظة ، ك)
( ٚٗ( مبحؾث مؽ الداكشيؽ في االحياء الستؾسظة ،ك)ٗ٘مبحؾث مؽ الداكشيؽ في االحياء الراقية ك)

( مبحؾث ٕٛمبحؾث مؽ الداكشيؽ في االحياء الذعبية ،اما مؽ اجابؾا بعبارة ال  حد ما فقد بمغ عددىؼ )
( مبحؾث ٕٙتؾسظة ، ك)( مبحؾث مؽ الداكشيؽ في االحياء السٖٗمؽ الداكشيؽ في االحياء الراقية ك)

مؽ الداكشيؽ في االحياء الذعبية ،  كعشد اجراء اختبار مربع كاؼ كانل الشتيجة انشا لؼ نجد فرقا معشؾيا 
( عم  مدتؾػ ٕٚٚ،ٖٔ( اصغر مؽ القيسة الجدكلية )7ٙٓٔ-ذات داللة احرائية الف القيسة السحدؾبة،)

( ٓٙكنقبل الفرضية الرفرية .كالجدكؿ ) ( ، كعميو نرفض فرضية البحثٗ%( كدرجة حرية )ٜٜثقة )
 يؾضح ذلػ .

( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا اذا كان التمهث البيئي يذكل سببا  في حرهل مذاكل بين ٓٙتججول )
 الجيخان حدب مكان االقامة

 مكان اإلقامة          
 السجسهع شعبية متهسقة راقية اإلتجابات

 ٕٖٕ ٘٘ ٜٜ ٛٚ نعؼ
 ٕ٘ٔ ٚٗ ٗ٘ ٔ٘ ال

 ٜٚ ٕٙ ٖٗ ٕٛ ال  حد ما
 ٔٛٗ ٕٛٔ ٜٙٔ ٚ٘ٔ السجسؾع

 %ٜٜمدتؾػ الثقة:    ٙ.ٓٔ-القيسة السحدؾبة:            
 ٗدرجة الحرية :  ٖٔ،ٕٚٚالقيسة الجدكلية :          

 الالمباالة عشج الفخد .ٛ
ال   أكضحل نتائج الدراسة السيدانية مؽ خبلؿ سعاؿ السبحؾثيؽ فيسا أذا كاف التمؾث البيئي يعدؼ

( ٖٛٔفي حيؽ اف )،%( اكد ذلػ ٙ٘( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٕٔٚالبلمباالة عشد الفرد أف )
%( ٘ٔ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٕٚ%( لؼ يعكدكا ذلػ ، كسا أجاب )ٜٕمبحؾث كبشدبة مقدارىا )

بعبارة إل  حد ما. يتزح مؽ ذلػ اف قمة كعي األفراد كضعف انتسائيؼ ككالئيؼ كعدـ تقبميؼ 



 

 

 

 

رشادات كالشرائح كعدـ الذعؾر بالسدعكلية  يشسي لدييؼ اإلحداس بالبلمباالة تجاه نغافة البيئة لئل
 ( يؾضح ذلػ .ٔٙكجساليا . كالجدكؿ )

 ( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا اذا كان التمهث البيئي يذكل سببا يؤدي الب  الالمباالة عشج الفخدٔٙتججول )

 % العجد االتجابات
 ٙ٘ ٕٔٚ نعؼ
 ٜٕ ٖٛٔ ال

 ٘ٔ ٕٚ ال  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 

 زيادة ندبة الهالدات السذههة .ٜ
أكضحل نتائج الدراسة السيدانية مؽ خبلؿ سعاؿ السبحؾثيؽ فيسا اذا كاف التمؾث البيئي يذكل سببا 

بيشسا  ،%( اكدكا ذلػٛٚ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٖ٘ٚيعدؼ ال  زيادة ندبة الؾالدات السذؾىة اف )
اما الذيؽ اجابؾا بعبارة ال  حد ما فقد بمغ ،%( ٚٔ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٗٛعكد ذلػ )لؼ ي

ندتشتج مؽ ذلػ اف التمؾث البيئي يزيد مؽ ارتفاع ندبة .%( ٘( مبحؾث كبشدبة مقدارىا)ٕٕعددىؼ )
يا أبعاد الؾالدات السذؾىة بدبب تعرض األفراد لكافة أنؾاع التمؾث البيئي كالسيسا اف ىذه الزيادة ل

نفدية كاجتساعية كتكؾف سبب لحدكث السذاكل في األسرة كفي معغؼ الحاالت ترل ال  الظبلؽ 
 ( يؾضح ذلػ ٕٙكاالنفراؿ بيؽ الزكجيؽ . كالجدكؿ )

 ( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا اذا كان التمهث البيئي يذكل سببا يؤدي الب زيادة  ندبة الهالدات السذههةٕٙتججول )

 % عجدال االتجابات
 ٛٚ ٖ٘ٚ نعؼ
 ٚٔ ٗٛ ال

 ٘ ٕٕ ال  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 

 عجم تجانذ عهامل وأسذ الزبط االتجتساعي .ٓٔ
أكضحل نتائج الدراسة السيدانية مؽ خبلؿ تؾجيو الدعاؿ لمسبحؾثيؽ فيسا اذا كاف التمؾث البيئي يذكل 

ؾث كبشدبة مقدارىا ( مبحٕٓ٘سببا يعدؼ ال  عدـ تجانس عؾامل كأسس الزبط االجتساعي اف )
اما الذيؽ ( ،%ٖٗ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٗٙٔفي حيؽ لؼ يعكدكا ذلػ ) ،اكدكا ذلػ( %ٕ٘)



 

 

 

 

يذير ذلػ ال  اف  .( %ٗٔ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىاٚٙاجابؾا بعبارة ال  حد ما فقد بمغ عددىؼ )
ارؼ عمييا كالسألؾفة كتغيير التمؾث البيئي يعدؼ ال  خركج األفراد عؽ القيؼ كالعادات كالتقاليد الستع

سمؾكيؼ ال  الفؾض   كاضظراب الشغاـ االجتساعي فالزبط االجتساعي لو دكر إيجابي في ضبط 
 ( يؾضح ذلػٖٙالدمؾؾ كالحفاظ عم  سبلمة البيئة . كالجدكؿ)

( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا اذا كان  التمهث البيئي يؤدي الب عجم تجانذ عهامل ٖٙتججول)
 بط االتجتساعيوأسذ الز

 % العجد اإلتجابات
 ٕ٘ ٕٓ٘ نعؼ
 ٖٗ ٗٙٔ ال

 ٗٔ ٚٙ ال  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

كعشدما قسشا بتقديؼ كحدات العيشة حدب السدتؾػ التعميسي كاجريشا اختبار مربع كاؼ لسعرفة اىسية الفرؽ 
ل  عدـ تجانس عؾامل السعشؾؼ بيؽ اجابات السبحؾثيؽ فيسا اذا كاف التمؾث البيئي يذكل سببا يعدؼ ا

( مبحؾث مؽ الذيؽ يقراكف ٙٔ( مبحؾث مؽ االمييؽ ، ك )ٖٔكاسس الزبط االجتساعي اجاب بشعؼ )
( مبحؾث مؽ خريجي الدراسة ٕٙ( مبحؾث  مؽ خريجي الدراسة االبتدائية ، ك )ٚٔكيكتبؾف، ك )
، ك  ( مبحؾث مؽ حسمةٕٛ( مبحؾث مؽ خريجي الدراسة االعدادية، ك)ٖ٘الستؾسظة، ك ) شيادة الدبمـؾ

( مبحؾثيؽ مؽ ٖ( مبحؾثيؽ مؽ حسمة شيادة الساجدتير ، ك )ٗ( مبحؾث مؽ خريجي الكميات،ك )ٜٓ)
( مبحؾث مؽ الذيؽ يقراكف ٖٔ( مبحؾثيؽ مؽ االمييؽ ، ك)ٜحسمة شيادة الدكتؾراه، في حيؽ اجاب بػ ال )

خريجي الدراسة الستؾسظة  ،  ( مبحؾث مؽٕٗ( مبحؾث  مؽ خريجي االبتدائية ، ك )ٚٔكيكتبؾف ، ك)
( مبحؾث ٔٗ( مبحؾث مؽ خريجي السعيد ،ك )ٕٚ( مبحؾث مؽ خريجي الدراسة االعدادية ، ك)ٜٕك)

( مبحؾث مؽ حسمة الدكتؾراه ، اما مؽ ٔ( مبحؾثيؽ مؽ حسمة الساجدتير ، ك)ٖمؽ خريجي الكميات ، ك)
( مبحؾثيؽ مؽ الذيؽ يقراؤف ٛؽ ، ك)( مبحؾث مؽ االميئاجاب بعبارة ال  حد ما فقد بمغ عددىؼ  )

( مبحؾث مؽ خريجي الستؾسظة ، ٔٔ( مبحؾث  مؽ خريجي الدراسة االبتدائية كأجاب )ٔٔكيكتبؾف، ك)
، ك)ٔٔ( مبحؾث مؽ خريجي الدراسة االعدادية، ك )ٔٔك ) ( ٕٔ( مبحؾث مؽ حسمة شيادة الدبمـؾ

( مبحؾث مؽ حسمة شيادة ٔتير ك)( مبحؾث مؽ حسمة شيادة الساجدٔمبحؾث مؽ خريجي الكمية ك)
الدكتؾراه ،كعشد اجراء اختبار مربع كاؼ كانل الشتيجة انشا كجدنا فرقا معشؾيا ذات داللة احرائية الف 



 

 

 

 

( ٙٔ%( كدرجة حرية )ٜٜ( عم  مدتؾػ ثقة )ٕٖ( اكبر مؽ القيسة الجدكلية )ٕ،ٚٙٔالقيسة السحدؾبة )
 ( يؾضح ذلػ .ٗٙية. كالجدكؿ )كعميو نقبل فرضية البحث كنرفض الفرضية الرفر 

ت السبحهثين فيسا اذا كان التمهث البيئي يذكل سببا يؤدي الب عجم ا( يهضح إتجابٗٙتججول )
 تجانذ عهامل واسذ الزبط االتجتساعي حدب السدتهى التعميسي

 انًغتٕٖ  انؼهًٙ         

 االربثبد
 ايٙ

ٚقشا 

 ٔٚكتت
 يتٕعطخ اثتذائٛخ

اػذادٚ

 ح
 انًزًٕع دكتٕساِ يبرغتٛش كهٛخ دثهٕو

 842 7 5 32 82 47 81 23 21 27 َعى

 215 2 7 52 83 83 85 23 27 3 ال

 13 2 2 28 22 22 22 22 2 2 انى دد يا

 522 4 2 257 11 37 12 54 73 87 انًجًىع

 %ٜٜمدتؾػ الثقة : ٕ،ٚٙٔالقيسة السحدؾبة:
 ٙٔدرجة الحرية: ٕٖالقيسة الجدكلية :

 صمية وانتقالهم الب أماكن اخخى تخك األفخاد مشاطقهم األ .ٔٔ
إشارت نتائج الدراسة مؽ خبلؿ سعاؿ السبحؾثيؽ فيسا اذا كاف التمؾث البيئي يذكل سببا يعدؼ ال  

( مبحؾث كبشدبة  مقدارىا ٖٓٓترؾ األفراد مشاطقيؼ األصمية كانتقاليؼ ال  مشاطق أخرػ ال  اف )
اما الذيؽ ( ،%ٕٚ)كبشدبة مقدارىا  ( مبحؾثٕٛٔفي حيؽ لؼ يعكدكا ذلػ )،اكدكا ذلػ ( %ٕٙ)

يتزح مؽ ذلػ اف %( .ٔٔ) ( مبحؾث كبشدبة مقدارىاٖ٘اجابؾا بعبارة ال  حد ما فقد بمغ عددىؼ )
التمؾث البيئي سبب رئيدي في ترؾ األفراد أماكشيؼ االصمية كذلػ لرغبتيؼ في االبتعاد عؽ مرادر 

 .( يؾضح ذلػ٘ٙالتمؾث البيئي . كالجدكؿ )
( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا اذا كان  التمهث البيئي يذكل سببا في تخك األفخاد ٘ٙالججول)

 لسشاطقهم األصمية وانتقالهم الب مشاطق أخخى 
 % العجد اإلتجابات
 ٕٙ ٖٓٓ نعؼ
 ٕٚ ٕٛٔ ال

 ٔٔ ٖ٘ ال  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 

 زخي الثار الشفدية الستختبة  عمب التمهث البيئي  في السجتسع الح. ا ٕٔ
تؼ تؾجيو سعاؿ لمسبحؾثيؽ عؽ االثار الشفدية السترتبة عم  التمؾث البيئي  في السجتسع الحزرؼ فحرمشا 
عم  اجابات تؼ ترتيبيا بجدكؿ تدمدل مرتبي احتل فييا  القمق عم  الرحة العامة التدمدل السرتبي 



 

 

 

 

لسرتبي الثاني زيادة التؾترات %( ، كاحتل التدمدل إٛ( مبحؾث كبشدبة  مقدارىا )ٜٖٛاالكؿ اذ اشرىا )
%( ،اما التدمدل السرتبي الثالث ٗ٘( كبشدبة مقدارىا )ٕٕٙالشفدية كالعربية لبلفراد حيث اشرىا )

%( ، كالجدكؿ ٖٖ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٜ٘ٔكاألخير فقد احتمو عدـ اخذ الكفاية مؽ الشؾـ كاشرىا )
 ( يؾضح ذلػ .ٙٙ)

تجابات السبحهثين حهل اآلثار الشفدية الستختبة عمب التمهث البيئي في ( يهضح إٙٙتججول تدمدل مختبي )
 مبحهث ٔٛٗالسجتسع الحزخي كسا أتجاب عميها 

 االحبس انُفغٛخ نهتهٕث فٙ انجٛئخ انحضشٚخ 
انتغهغم 

 انًشتجٙ

انٕصٌ 

 انشٚبضٙ
% 

 28 732 2 عايحانمهك عهى انصذح ان

 45 818 8 شٌادج انتىتساخ انُفسٍح وانعصثٍح نالفساد

 77 243 7 عدو اخر انكفاٌح يٍ انُىو

 انتذار حالة من السمل وضعف الهالء واالنتساء .  ٖٔ    
أشارت نتائج الدراسة السيدانية مؽ خبلؿ تؾجيو الدعاؿ لمسبحؾثيؽ فيسا اذا كاف التمؾث البيئي يعدؼ 

( مبحؾث كبشدبة ٖٓٓال  انتذار حالة مؽ السمل كضعف الؾالء كاالنتساء بيؽ االفراد ال  اف )
اما مؽ  ،(%ٚٔ) ( مبحؾث كبشدبة مقدارىأٛاكدكا ذلػ، في حيؽ لؼ يعكد ذلػ )( %ٕٙ)مقدارىا 

. يتزح مؽ ذلػ اف (%ٕٔ) ( مبحؾث كبشدبة مقدارىآٓٔاجابؾا بعبارة ال  حد ما كاف عددىؼ )
جساعية كالذعؾر بعدـ التمؾث البيئي يعدؼ ال  اضعاؼ القيؼ اإليجابية لدػ االفراد كانعداـ الركح ال

 ( يؾضح ذلػ . ٚٙاالنتساء كبالتالي ضعف الؾالء . كالجدكؿ )
( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا اذا كان  التمهث البيئي يؤدي الب انتذار حالة من السمل وضعف ٚٙتججول)

 الهالء واالنتساء
 % انؼذد اإلربثبد

 18 722 َعى

 23 22 ال

 82 222 انى دد يا

 222 522 انًجًىع

 تهر تحسذ الجساهيخ لمسذاركة في االعسال العامة . فٗٔ
أشارت نتائج الدراسة السيدانية مؽ خبلؿ تؾجيو الدعاؿ لمسبحؾثيؽ فيسا اذا كاف التمؾث البيئي يعدؼ 

( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٓٓٗال  فتؾر تحسس الجساىير لمسذاركة في االعساؿ العامة  ال  اف )
،اما مؽ اجاب ( %ٙ)مبحؾث كبشدبة مقدارىا ( ٖٔ)يؽ لؼ يعكد ذلػ اكدك ذلػ،  في ح( %ٗٛ)



 

 

 

 

. يتزح مؽ ذلػ اف التمؾث % (ٓٔ( مبحؾث كبشدبة  مقدارىا )ٓ٘ىؼ )بعبارة ال  حد ما فقد بمغ عدد
مذاركة االفراد في حسبلت الشغافة كانعداـ السدعلية الجساعية تجاه نغافة  البيئي يعدؼ ال  ضعف

 ( يؾضح ذلػ .ٛٙجدكؿ )كال البيئة كجساليا .
( يهضح إتجابات السبحهثين فيسا اذا كان  التمهث البيئي يؤدي الب فتهر تحسذ الجساهيخ ٛٙتججول)

 لمسذاركة في االعسال العامة

 % العجد اإلتجابات
 ٗٛ ٓٓٗ نعؼ
 ٙ ٖٔ ال

 ٓٔ ٓ٘ ال  حد ما
 ٓٓٔ ٔٛٗ السجسؾع

 إلتجخاءات السقتخحة لمحج من التمهث البيئي .  ٘ٔ
السقترحة لمحد مؽ التمؾث البيئي  قدـ السبحؾثيؽ عدة إجراءات  اإلجراءاتسعالشا السبحؾثيؽ حؾؿ كعشد 

مقترحة لمحد مؽ التمؾث البيئي في السجتسع الحزرؼ كتؼ ترتيبيا في جدكؿ تدمدل احتل  االجراء 
االكؿ  الستسثل باصدار التذريعات السشاسبة لحساية البيئة كمراقبة تشفيذىا  التدمدل السرتبي

كاحتل التدمدل السرتبي الثاني تذجيع السؾاطشيؽ  ،(%ٖٗ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٕٗٓكاشرىا)
بيشسا احتل  ،(%ٖ٘)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٓٚٔعم  السذاركة في حسبلت الشغافة ك أشرىا )

( مبحؾث كبشدبة ٕٖٔالتدمدل السرتبي الثالث السراقبة الجدية لؤلغذية كالسؾاد الداخمة لمببلد كاشرىا )
، اما التدمدل السرتبي الرابع فقد احتمو اىتساـ السشاىج الدراسية بالتربية كالتعميؼ البيئي (%ٕٚ)مقدارىا 
كاحتل التدمدل السرتبي الخامس تحسل الدكلة  ،( %ٕ٘)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٕٔٔكاشرىا )

( مبحؾث كبشدبة ٘ٓٔاشرىا )لسدعكليتيا بخرؾص عبلج الحاالت السرضية الشاتجة عؽ التمؾث ك 
كاحتل التدمدل السرتبي الدادس إسياـ كسائل االعبلـ بالتؾعية عؽ مخاطر  ،( %ٕٔ)مقدارىا 

بيشسا احتل التدمدل السرتبي الدابع  ،(%ٜٔ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٖٜالتمؾث البيئي كاشرىا )
كسا  ،( %ٛٔ)كبشدبة مقدارىا  ( مبحؾثٛٛإزالة العذؾائيات كتعؾيض ساكشييا بدكؽ مبلئؼ كاشرىا )

( مبحؾث كبشدبة ٚٙاحتل التدمدل السرتبي الثامؽ االىتساـ بدكر دكائر التخظيط الحزرؼ كاشرىا)
 كاحتل التدمدل السرتبي التاسع تشذيط دكر أجيزة التقييس كالديظرة الشؾعية كاشرىا ،(%ٖٔ)مقدارىا 

دمدل السرتبي العاشر االىتساـ ببشاء احتل الت كأخيرا ،( %ٕٔ)( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٙ٘)



 

 

 

 

( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٚٗلمرياح كالكثباف الرممية كاشرىا) بؾصفيا مرّداتالسشاطق الخزراء 
 يؾضح ذلػ . (ٜٙكالجدكؿ )( ،%ٓٔ)
 

( يهضح إتجابات السبحهثين حهل اإلتجخاءات السقتخحة لمحج من التمهث البيئي ٜٙتججول تدمدل مختبي )
 مبحهث ٔٛٗ كسا أتجاب عميها

االتدمدل  اإلتجخاءات السقتخحة لمحج من التمهث البيئي
 السختبي

الهزن 
 % الخياضي

 ٖٗ ٕٗٓ ٔ إصدار التذريعات السشاسبة لحساية البيئة
 ٖ٘ ٓٚٔ ٕ تذجيع السؾاطشيؽ عم  السذاركة في حسبلت  نغافة البيئة

 ٕٚ ٕٖٔ ٖ السراقبة الجدية لؤلغذية كالسؾاد الداخمة لمببلد
 ٕ٘ ٕٔٔ ٗ تساـ السشاىج الدراسية بالتربية كالتعميؼ البيئياى

 ٕٔ ٘ٓٔ ٘ بخرؾص عبلج الحاالت السرضية اتحسل الدكلة مدعكليتي
 ٜٔ ٖٜ ٙ إسياـ كسائل اإلعبلـ بالتؾعية عؽ مخاطر التمؾث البيئي

 ٛٔ ٛٛ ٚ إزالة العذؾائيات كتعؾيض ساكشييا بدكؽ مبلئؼ
 ٖٔ ٚٙ ٛ الحزرؼ  االىتساـ بدكر دكائر التخظيط

 ٕٔ ٙ٘ ٜ تشذيط دكر أجيزة التقييس كالديظرة الشؾعية
 ٓٔ ٚٗ ٓٔ االىتساـ ببشاء السشاطق الخزراء

 

 
 
 

 انفصم انثايٍ



 

 

 

 

 
 يُالشح انفسضٍاخ انعهًٍح

 واالستُتاجاخ وانتىصٍاخ



 

 

 

 

 ادلبحج األول
 انفرضيبث انؼهميت

 متهيد
فرل الخامس مؽ الجانب السيداني مؽ ىذه الدراسة ، لقد تؼ تحديد مجسؾعة مؽ الفرضيات العمسية في ال 

كقد استقل الباحثة ىذه الفرضيات مؽ مراجعة ألدبيات عمؼ االجتساع حؾؿ مذكبلت التمؾث البيئي في 
السجتسع الحزرؼ كالتي ذكرت مشيا الكثير في الفرل الثاني كالرابع مؽ الجانب الشغرؼ حيؽ بحثل تمػ 

 دابقة السذابية كالقريبة مؽ الدراسة الحالية . الفرؾؿ في نساذج الدراسات ال
كبعد اف تؼ اختبار تمػ الفرضيات في مجتسع البحث ، سعيشا إل  تأكيد صحتيا مؽ عدمو، كقد كاف 
مقياس القبؾؿ أك الرفض لتمػ الفرضيات ىؾ البيانات السدتحرمة مؽ عيشة الدراسة لمسبحؾثيؽ كذلػ 

السبحؾثيؽ كتؾجيو األسئمة الستعمقة بالفرضيات كقد تؼ تحديد اثشا عذر خبلؿ إجراء السقاببلت السيدانية مع 
  -فرضية غظل جسيع الجؾانب كالتي ليا عبلقة بسؾضؾع الدراسة كنحاكؿ التاكد مؽ صحتيا كسا يمي:

الفخضية االولب: هشالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تحجيجهم الثخ قرهر االعالم البيئي في زيادة 
 بيئي . التمهث ال

%( ٜٙ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٔٛٗ( مبحؾث مؽ مجسؾع )ٖٖٗتؾضح نتائج دراستشا السيدانية اف )
يعكدكف اف قرؾر االعبلـ في مجاؿ التؾعية البيئية يعدؼ ال  زيادة حدة التمؾث البيئي ، في حيؽ لؼ يعكد 

( ٛٚل  حد ما فقد كانؾا )%( اما الذيؽ اجابؾا ا٘ٔ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٜٙذلػ كبمغ عددىؼ )
( لسعرفة اىسية الفرؽ السعشؾؼ بيؽ ٖ×ٔ%( كعشد اجراء اختبار مربع كاؼ )ٙٔمبحؾث كبشدبة مقدارىا )

داللة احرائية بيؽ  ( كجد اف ىشاؾ فرقًا معشؾيًا ذا االجابات لمسبحؾثيؽ )نعؼ ، ال ، ال  حد ما
( ، 7ٜٜٔ٘( ، )7ٔٓ٘ٗؽ القيسة الجدكلية )( اكبر م7ٕٕٗٛالسجسؾعات الثبلث الف القيسة السحدؾبة )

فرضية البحث  نقبل( لذا ٕ%( كبدرجة حرية )ٜٜ%( ، )ٜ٘%( ، )ٜٓ( عم  مدتؾيات الثقة )7ٕٛٗٚ)
كنرفض الفرضية الرفرية ، كىذا يعشي اف السبحؾثيؽ يعكدكف عم  اف قرؾر االعبلـ في مجاؿ التؾعية 

كبيذا تقترب نتيجة دراستشا مؽ نتيجة دراسة الباحث بذير البيئية يعدؼ ال  زيادة حدة التمؾث البيئي . 
 ناعر الجحيذي السؾسؾمو ، االثار االجتساعية لمتمؾث البيئي. 

 
نية :هشالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تأكيجهم الثخ اشباع الحاتجات وبال حداب في الفخضية الثا

 زيادة تمهث البيئة . 
%( ٔٚ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٔٛٗ( مبحؾث مؽ مجسؾع )ٖٓٗ) تؾضح نتائج دراستشا السيدانية اف

يعكدكف اف اشباع حاجات االفراد عم  حداب البيئة كجساليا كنغافتيا تعدؼ ال  زيادة حدة التمؾث البيئي 



 

 

 

 

%( اما الذيؽ اجابؾا بعبارة ال  حد ما فقد ٕٗ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٙٔٔ، في حيؽ لؼ يعكد ذلػ )
%( فالفرضية ٔٚ%( كلسا كانل ندبة الذيؽ اجابؾا بشعؼ )٘( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٕ٘كاف عددىؼ )

يسكؽ قبؾليا الف االكثرية اجابل بشعؼ كىذا يعشي اف اشباع حاجات االفراد عم  حداب البيئة كجساليا 
 كنغافتيا يعدؼ ال  التمؾث البيئي .

سهعة السبحهثين في تأكيج اثخ تهسع السجن هشالك فخوق ذات داللة احرائية بين مجالفخضية الثالثة : 
 في زيادة حجة التمهث البيئي . 

%( ٕٙكبشدبة مقدارىا ) اً ( مبحؾثٔٛٗمؽ مجسؾع ) اً ( مبحؾثٖٓٓتؾضح نتائج دراستشا السيدانية اف )
عدد مؽ يعكدكف اف التؾسع العذؾائي لمسدف يعدؼ ال  زيادة حدة التمؾث البيئي في حيؽ لؼ يعكد ذلػ 

( ٔٙ%( ، اما الذيؽ اجابؾا ال  حد ما فقد كانؾا )ٕ٘( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٕٓٔبمغ )ثيؽ السبحؾ 
( لسعرفة اىسية الفرؽ السعشؾؼ بيؽ ٖ×ٔ%( كعشد اجراء اختبار مربع كاؼ )ٖٔمبحؾث كبشدبة مقدارىا )

ية بيؽ السجسؾعات داللة احرائ ( كجد اف ىشاؾ فرقًا معشؾيًا ذا)نعؼ ، ال ، ال  حد ما اجابات السبحؾثيؽ
( ٕٗٛ.ٚ( ، )ٜٜٔ.٘( ، )٘ٓٔ.ٗ( اكبر مؽ القيسة الجدكلية )ٖ.ٖٜٔالثبلث الف القيسة السحدؾبة )

( . لذا نقبل فرضية البحث كنرفض ٕ%( كبدرجة حرية )ٜٜ%( ، )ٜ٘%( ، )ٜٓعم  مدتؾيات الثقة )
ائي لمسدف يعدؼ ال  زيادة الفرضية الرفرية ، كىذا يعشي اف السبحؾثيؽ يعكدكف عم  اف التؾسع العذؾ 

 حدة التمؾث البيئي .
هشالك فخوق ذات داللة احرائية بين السبحهثين في قشاعتهم باالثخ الحي تسارسه الفخضية الخابعة : 

 عجم االستجابة السشاسبة من قبل الحكهمة لسذكالت الرحة العامة وبين زيادة حجة التمهث البيئي . 
%( ٘٘( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٔٛٗمؽ مجسؾع ) اً ( مبحؾثٕٗٙاف )تؾضح نتائج دراستشا السيدانية 

يعكدكف اف عدـ استجابة الحكؾمة لبلكلؾيات الشدبية لمرحة العامة يعدؼ ال  زيادة حدة التمؾث البيئي ، 
%( . أما الذيؽ أجابؾا بعبارة ال  حد ما فقد ٕٖ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )٘٘ٔفي حيؽ لؼ يعكد ذلػ )

( لسعرفة أىسية ٖ×ٔ%( . كعشد إجراء اختبار مربع كاؼ )ٖٔ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٕٙ) بمغ عددىؼ
داللة  ىشاؾ فرقا معشؾيًا ذا الفرؽ السعشؾؼ بيؽ إجابات السبحؾثيؽ )نعؼ ، ال ، إل  حد ما( كجد أف

( ، ٘ٓٔ.ٗ( اكبر مؽ القيسة الجدكلية )ٖ.ٕٚٔإحرائية بيؽ السجسؾعات الثبلث الف القيسة السحدؾبة )
( لذا نقبل ٕ%( كبدرجة حرية )ٜٜ%( ، )ٜ٘%( ، )ٜٓ( عم  مدتؾيات الثقة )ٕٗٛ.ٚ( ، )ٜٜٔ.٘)

فرضية البحث كنرفض الفرضية الرفرية ، كىذا يعشي اف عدـ استجابة الحكؾمة لؤلكلؾيات الشدبية 
نتيجة دراسة الباحث لمرحة العامػػة يعدؼ ال  زيادة حدة التمؾث البيئي .كبيذا تقترب نتيجة دراستشا مؽ 

 )ركس ماكيشي السؾسؾمة ، تدابير مكافحة التمؾث البيئي (.



 

 

 

 

هشالك فخوق احرائية ذات داللة معشهية بين السبحهثين في تحجيجهم لجور الفخضية الخامدة : 
 السرانع القخيبة من السشدل في زيادة امكانية تعخضها لمتمهث . 

%( ٚٛ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٔٛٗبحؾث مؽ مجسؾع )( مٕٓٗتؾضح نتائج دراستشا السيدانية اف )
( ٕٚيعكدكف اف اقامة السرانع بالقرب مؽ السشازؿ يعدؼ ال  التمؾث البيئي في حيؽ لؼ يعكد ذلػ )

( مبحؾث كبشدبة ٖٗ%( اما الذيؽ اجابؾا بعبارة ال  حد ما فقد بمغ عددىؼ )ٙمبحؾث كبشدبة مقدارىا )
%( مبحؾث فالفرضية يسكؽ قبؾليا الف االكثرية ٚٛة الذيؽ اجابؾا بشعؼ )%( ، كلسا كانل ندبٚمقدارىا )

 اجابل بشعؼ كىذا يعشي اف اقامة السرانع بالقرب مؽ السشازؿ يعدؼ ال  التمؾث البيئي . 
هشالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تاكيج اثخ عجم تجانذ عهامل الزبط الفخضية الدادسة : 

 ة . االتجتساعي في تمهث البيئ
%( ٕ٘( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٔٛٗ( مبحؾث مؽ مجسؾع )ٕٓ٘كضح نتائج دراستشا السيدانية اف )

يعكدكف اف التمؾث البيئي يعدؼ ال  عدـ تجانس عؾامل كأسس الزبط االجتساعي ، في حيؽ لؼ يعكد 
( ٚٙغ عددىؼ )%( . اما الذيؽ اجابؾا بعبارة ال  حد ما فقد بمٖٗ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٗٙٔذلػ )

( لسعرفة اىسية الفرؽ السعشؾؼ بيؽ ٖ×ٔ%( . كعشد اجراء اختبار مربع كاؼ )ٗٔمبحؾث كبشدبة مقدارىا )
داللة احرائية بيؽ السجسؾعات  عشؾيًا ذااجابات السبحؾثيؽ )نعؼ ، ال ، ال  حد ما( كجد اف ىشاؾ فرقًا م

( ٕٗٛ.ٚ( ، )ٜٜٔ.٘) ( ،٘ٓٔ.ٗدكلية )( اكبر مؽ القيسة الجٗ.ٗٓٔالثبلث الف القيسة السحدؾبة )
( . لذا نقبل فرضية البحث كنرفض ٕ%( كبدرجة حرية )ٜٜ%( ، )ٜ٘%( ،)ٜٓعم  مدتؾيات الثقة )

الفرضية الرفرية . كىذا يعشي اف السبحؾثيؽ يعكدكف عم  اف التمؾث البيئي يعدؼ ال  عدـ تجانس 
 عؾامل كأسس الزبط االجتساعي .

 
 

شالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تاكيجهم الثخ التمهث الزهضائي في الفخضية الدابعة : ه
 انخفاض درتجة االداء السجرسي لجى القالب . 

%( ٘ٚ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٔٛٗ( مبحؾث مؽ مجسؾع )ٖٛ٘تؾضح نتائج دراستشا السيدانية اف )
سي عشد الظبلب ، في حيؽ لؼ يعكدكف عم  اف التمؾث الزؾضائي يعدؼ ال  انخفاض درجة االداء السدر 

( ٖٔ%( اما الذيؽ اجابؾا بعبارة ال  حد ما فقد بمغ عددىؼ )ٜٔ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٕٜيعكد ذلػ )
%( ،فالفرضية يسكؽ قبؾليا الف  ٘ٚ%( كلسا كانل ندبة الذيؽ اجابؾا بشعؼ )ٙمبحؾث كبشدبة مقدارىا )

ضائي يعدؼ ال  انخفاض درجة االداء السدرسي عشد االكثرية اجابل بشعؼ كىذا يعشي اف التمؾث الزؾ 
 الظبلب  .



 

 

 

 

: هشالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تحجيجهم الثخ التمهث البيئي في تفذي  الفخضية الثامشة
 ظاهخة البقالة . 

%( يعكدكف اف ٘ٗ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٔٛٗ( مؽ مجسؾع )ٜٕٔتؾضح نتائج دراستشا السيدانية اف )
( مبحؾث كبشدبة ٕٔٓالبيئي يعدؼ ال  تفذي عاىرة البظالة ،في حيؽ لؼ يعكد ذلػ كبمغ عددىؼ ) التمؾث

%( ، كعشد اجراء ٖٔمبحؾث كبشدبة مقدارىا ) ٔٙال  حد ما فقد كانؾ ا%( ، اما الذيؽ أجابؾ ٕٗمقدارىا )
ما ( كجد اف   حد ال ،ال ( لسعرفة اىسية الفرؽ السعشؾؼ بيؽ اجابات السبحؾثيؽ )نعؼ ،ٖ×ٔمربع كاؼ )

( اكبر مؽ ٕ.ٖٜداللة احرائية بيؽ السجسؾعات الثبلث الف القيسة السحدؾبة ) ىشاؾ فرقا معشؾيا ذا
%( ٜٜ%( ، )ٜ٘%( ، )ٜٓ( عم  مدتؾيات الثقة )ٕٗٛ.ٚ(، )ٜٜٔ.٘( ، )٘ٓٔ.ٗالقيسة الجدكلية )
يعشي اف السبحؾثيؽ يعكدكف  كىذا ،ضية البحث كنرفض الفرضية الرفرية( . لذا نقبل فر ٕكبدرجة حرية )

عم  اف التمؾث البيئي يعدؼ ال  تفذي عاىرة البظالة . كبيذا تقترب نتيجة دراستشا مؽ نتيجة دراسة 
 الباحث دمحم عمي االنبارؼ السؾسؾمة )دراسة تحميمية لسذاكل البيئة الحزرية في مديشة بابل (

ي تأكيجهم الثخ التمهث البيئي في حرهل هشالك فخوق معشهية بين السبحهثين فالفخضية التاسعة : 
 السذاكل بين الجيخان . 

%( يعكدكف اف التمؾث البيئي ٛٗ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ) ٕٖٕتؾضح نتائج دراستشا السيدانية اف )
( مبحؾث كبشدبة ٕ٘ٔيعدؼ ال  حرؾؿ مذاكل بيؽ الجيراف ،في حيؽ لؼ يعكد ذلػ كبمغ عددىؼ )

%( ، كعشد ٕٓ( مبحؾث  كبشدبة مقدارىا )ٜٚال  حد ما ،فقد كانؾا ) اؽ أجابؾ %( ، اما الذيٕٖمقدارىا )
 ( لسعرفة اىسية الفرؽ السعشؾؼ بيؽ اجابات السبحؾثيؽ )نعؼ ،ال ،ال  حدٖ×ٔاجراء اختبار مربع كاؼ)

داللة احرائية بيؽ السجسؾعات الثبلث الف القيسة  ما(،كجد اف ىشاؾ فرقا معشؾيا ذا
(عم  مدتؾيات الثقة ٕٗٛ،ٚ( ،)ٜٜٔ،٘(، )٘ٓٔ،ٗر مؽ القيسة الجدكلية )(اكبٖ،ٚ٘السحدؾبة)

( .لذا نقبل فرضية البحث كنرفض الفرضية الرفرية، كىذا  ٕ%( كبدرجة حرية)ٜٜ%(،)ٜ٘%(،)ٜٓ)
 يعشي اف السبحؾثيؽ يعكدكف عم  اف التمؾث البيئي يعدؼ ال  حرؾؿ مذاكل بيؽ الجيراف .

معشهية بين السبحهثين في تأكيجهم الثخ التمهث البيئي في تخك االفخاد اشخة :هشالك فخوق الفخضية الع
 مشاطقهم االصمية وانتقالهم الب مشاطق اخخى . 

%( ٕٙ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٔٛٗ( مبحؾث مؽ مجسؾع )ٖٓٓتؾضح نتائج دراستشا السيدانية أف )
في حيؽ لؼ يعكد ذلػ كبمغ عددىؼ  ، يعكدكف أف التمؾث البيئي يعدؼ إل  ترؾ األفراد مشاطقيؼ األصمية

( مبحؾث كبشدبة ٖ٘ال  حدما  فقد كانؾا ) ا%(، اما الذيؽ أجابؾ ٕٚ( مبحؾث كبشدبة مقدارىا )ٕٛٔ)
( لسعرفة اىسية الفرؽ السعشؾؼ بيؽ اجابات  ٖ×ٔ%( ، كعشد اجراء اختبار مربع كاؼ ) ٔٔمقدارىا )

داللة احرائية بيؽ السجسؾعات الثبلث،  قا معشؾيا ذاما( كجد اف ىشاؾ فر  السبحؾثيؽ )نعؼ ،ال ،ال  حد



 

 

 

 

( عم  مدتؾيات ٕٗٛ.ٚ(،)ٜٜٔ.٘(،)٘ٓٔ.ٗ( اكبر مؽ القيسة الجدكلية )ٕٓٓالف القيسة السحدؾبة )
( لذا نقبل فرضية البحث كنرفض الفرضية الرفرية، ٕ%( كبدرجة حرية )ٜٜ%(،)ٜ٘%(،)ٜٓالثقة )

 كانتقاليؼ االصمية لسشاطقيؼ االفراد ترؾ ال  يعدؼ البيئي التمؾث كىذا يعشي اف السبحؾثيؽ يعكدكف عم  اف
 اخرػ.  اماكؽ ال 

: هشالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تحجيجهم الثخ التمهث البيئي في  الفخضية الحادية عذخ
 االمباالة عشج الفخد . 

%( ٙ٘ة مقدارىا )( مبحؾث كبشدبٔٛٗ( مبحؾث مؽ مجسؾع )ٕٔٚتؾضح نتائج دراستشا السيدانية )
( ٖٛٔيعكدكف اف التمؾث البيئي يعدؼ ال  أالمباالة عشد الفرد ،في حيؽ لؼ يعكد ذلػ كبمغ عددىؼ )

( مبحؾث كبشدبة مقدارىا ٕٚ) اال  حد ما فقد كانؾ  ا%( ، اما الذيؽ أجابؾ ٜٕمبحؾث كبشدبة مقدارىا )
ؾؼ بيؽ اجابات السبحؾثيؽ )نعؼ ،ال ( لسعرفة اىسية الفرؽ السعشٖ×ٔ%( ، كعشد اجراء مربع كاؼ )٘ٔ)

داللة احرائية بيؽ السجسؾعات الثبلث، الف القيسة السحدؾبة  ما ( كجد اف ىشاؾ فرقا معشؾيا ذا،ال  حد 
( عم  مدتؾيات الثقة 7ٕٛٗٚ(،)7ٜٜٔ٘(،)٘ٓٔ.ٗ( اكبر مؽ القيسة الجدكلية )ٔ.ٕٛٔ)
، كىذا حث كنرفض الفرضية الرفريةضية الب( .لذا نقبل فر ٕ%( كبدرجة حرية )ٜٜ%(،)ٜ٘%(،)ٜٓ)

عشد الفرد .كبيذا تقترب نتيجة دراستشا  البلمباالةيعشي اف السبحؾثيؽ يعكدكف اف التمؾث البيئي يعدؼ ال  
رية بالشفايات ػػػػػػػػػػمؽ نتيجة دراسة الباحث ) رادؼ لقساف ( السؾسؾمػػػػة ) مذكبلت تمؾث البيئة الحز

 ة (.ػالسشزلي
: هشالك فخوق معشهية بين السبحهثين في تأكيجهم الثخ الحخوب التي مخ بها  ة عذخالفخضية الثاني

 السجتسع في زيادة حجة التمهث البيئي . 
%(  اكدكا اف ٖٛ( كبشدبة مقدارىا )ٔٛٗ( مبحؾث مؽ مجسؾع )ٓٓٗتؾضح نتائج دراستشا السيدانية اف )

( مبحؾثيؽ كبشدبة ٗحيؽ لؼ يعكد ذلػ ) في الحركب التي مر بيا السجتسع ادت ال  التمؾث البيئي ،
%( كلسا ٙٔ( مبحؾث كبشدبة )ٚٚبعبارة ال  حد ما فقد بمغ عددىؼ) ا%( ،اما الذيؽ أجابؾ ٔمقدارىا )

%( فالفرضية يسكؽ قبؾليا الف االكثرية اجابل بشعؼ ،كىذا يعشي اف ٖٛبشعؼ ) اكانل  ندبة الذيؽ أجابؾ 
 لتمؾث البيئي .الحركب التي مر بيا السجتسع ادت ال  ا

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلبحج انخبني 
 اخلالصت واالستنتبجبث

 اخلالصت
تدرس الرسالة السذكبلت االجتساعية لمتمؾث البيئي في السجتسع الحزرؼ. دراسة ميدانية في مديشة 
  الديؾانية ، كالدراسة تيدؼ ال  التعرؼ عم  السذكبلت االجتساعية لمتمؾث البيئي كاالسباب السعدية ال

كعشدما نذخص اسباب السذكبلت االجتساعية لمتمؾث البيئي ندتظيع اف نعالجيا عؽ طريق حدكثيا، 
في  استعسلكاذا ما عسل بيا فأنيا تداىؼ بالتقميل مؽ حجؼ السذكمة . لقد ،كضع التؾصيات كالسقترحات 

ؾصفي كالسشيج مشاىج عمسية لجسع كترشيف كتحميل كتشغيؼ السعمؾمات كىي السشيج ال أربعةالدراسة 
عذرة فرضية  اثشتااف الدراسة تختبر  فزبل عؽالتاريخي كالسشيج السقارف كمشيج السدح االجتساعي ، 

تؼ تقديؼ مجتسع البحث ال   اذالعيشة العذؾائية الظبقية  الدراسة كاستعسملمؽ درجة مرداقيتيا .  لمتأكد
 %( مؽ كل طبقةٕكتؼ سحب ندبة ) ة ،ثبلث طبقات مؽ السجتسع ىي الظبقة الراقية كالؾسظ  كالذعبي

قابمتيؼ الباحثة اثشاء  كاإلناث( مبحؾث مؽ ارباب االسر مؽ الذكؾر ٔٛٗتتكؾف مؽ ) كحرمشا عم  عيشة
الدراسة السيدانية في مديشة الديؾانية،  كتتكؾف الرسالة مؽ جانبيؽ نغرؼ كميداني كل جانب يتكؾف مؽ 

 بتحديد شغرؼ يتكؾف مؽ اربعة فرؾؿ ، الفرل االكؿ ييتؼ فزبل عؽ السقدمة ، فالجانب ال عدة فرؾؿ
في الدراسة ، كالفرل  السدتعسمةالسفاىيؼ العمسية  مذكمة البحث كاألىسية كاألىداؼ فزبل عؽ تحديد

ييتؼ فانو اما الفرل الثالث  الثاني ييتؼ بعرض الدراسات الدابقة السذابية اك القريبة مؽ الدراسة الحالية ،
التي تعدؼ ال  حدكث  األسبابي البيئي ،انؾاع التمؾث البيئي ،كالفرل الرابع ييتؼ بدراسة بدراسة الؾع

البيئي . اما الجانب الشاجسة عؽ التمؾث  التمؾث البيئي  ككذلػ التعرؼ عم  السذكبلت االجتساعية 
خامس الذؼ الثاني مؽ الرسالة فيؾ الجانب السيداني كالذؼ يتكؾف مؽ اربعة فرؾؿ رئيدة ىي الفرل ال



 

 

 

 

عذرة فرضية مؽ اجل اختبارىا لمتأكد مؽ صحتيا  اثشتادراسة  فزبل عؽالسشيجي لمرسالة  اإلطاريعرض 
كمرداقيتيا ،عمسا باف ىذه الفرضيات ليا عبلقة مباشرة بسؾضؾع الدراسة كمعغسيا مذتقة مؽ الجانب 

د االخير مؽ صحة كمرداقية الشغرؼ لمرسالة ،كذلػ الف الجانب الشغرؼ يؾجو الجانب السيداني ليتأك
يعرض البيانات االساسية لؾحدات العيشة كىذه البيانات ىي بيانات فالجانب الشغرؼ ،اما الفرل الدادس 

كاسباب التمؾث اجتساعية كاقترادية كثقافية. كالفرل الدابع مؽ الرسالة يتعمق بسغاىر الؾعي البيئي 
كاخيرا الفرل الثامؽ مؽ الرسالة  ج الدراسة السيدانية ،كسا حددتيا نتائ .كالسذكبلت االجتساعية البيئي

الذؼ يعرض اكال مشاقذة الفرضيات العمسية ،ثؼ الخبلصة كاالستشتاجات فزبل عؽ التؾصيات كالسعالجات 
التي كضعتيا الباحثة لسؾاجية السذكبلت االجتساعية لمتمؾث البيئي كسا حددىا الجانب السيداني عم  اف 

مجسؾعة مؽ  إل تقميميا . كقد تؾصمل الدراسة  أكبلت قد يديؼ في الحد مشيا مؾاجية ىذه السذك
دي أف الحركب التي مر بيا السجتسع العراقي سبب رئي ، عم  سبيل السثاؿ ال الحرراالستشتاجات مشيا 

اء اف التمؾث البيئي يعدؼ إل  البلمباالة عشد الفرد كضعف الؾالء كاالنتسلزيادة حدة التمؾث البيئي ، ك 
لمسجتسع  . كفي ضؾء  االستشتاجات التي  خمرل إلييا الدراسة رأيشا اف نزع التؾصيات السشاسبة ليا 
مشيا عم  سبيل السثاؿ ، قياـ األسرة بتؾعية أبشائيا بسخاطر التمؾث البيئي ،كضركرة كضع مشاىج دراسية 

 لبيئي لكافة فئات السجتسع .تعش  بالتربية البيئية  لكافة السراحل الدراسية  مؽ اجل نذر الؾعي ا

 



 

 

 

 

 االستنتبجبث -حبنيب 

ذلػ  أكد اذالتمؾث البيئي  إل في مجاؿ التؾعية البيئية يعدؼ  اإلعبلـقرؾر  أفالدراسة  استشتجل .ٔ
فيي غير فاعمة في مديشة الديؾانية  اإلعبلـغالبية السبحؾثيؽ كذلػ بدبب الدكر اليامذي لؾسائل 

 . زيادة مذكبلت التمؾث البيئي إل ما يعدؼ ذلػ ية كالسقركءة الدسعية كالسرئ أشكاليابجسيع 
التمؾث البيئي كذلػ بدبب  إل عم  حداب البيئة كجساليا كنغافتيا يعدؼ  األفرادحاجات  إشباع إف .ٕ

كتفزيل السرمحة الفردية عم   اآلخريؽطغياف القيؼ الدمبية مثل البلمباالة كعدـ االكتراث لسرالح 
 .حدة التمؾث البيئيتغبلؿ السداحات الخزراء بذكل سيء كسمبي مسا يزيد مؽ السرمحة العامة كاس

التؾسع العذؾائي لمسدف يعدؼ ال  زيادة حدة التمؾث البيئي حيث اكد ذلػ اغمب السبحؾثيؽ كذلػ  إف .ٖ
مؽ االسر الدكؽ  في مشاطق  كثيرما اضظر كؽ كىجرة اىل الريف ال  السديشة نتيجة لتفاقؼ ازمة الد

 تخمؾ مؽ الخدمات الرحية كاالجتساعية . عذؾائية
عدـ استجابة الحكؾمة لؤلكلؾيات الشدبية لمرحة العامة يعدؼ ال  التمؾث البيئي كذلػ بدبب  إف  .ٗ

اىتساـ سياسات الدكلة باألمؾر االقترادية كالدياسية كعدـ اعظاء االكلؾية لؤلمؾر الرحية كالخدمية 
 .مسا يعدؼ ال  زيادة حدة التمؾث البيئي 

اكد ذلػ اغمب افراد  اذاقامة السرانع بالقرب مؽ السشازؿ يعدؼ ال  زيادة حدة التمؾث البيئي  إف .٘
كحرؽ السخمفات الرشاعية  بالقرب مؽ السشازؿ مسا يشعكس سمبا  كإلقاءالعيشة بدبب الدخاف الستظاير 

 عمييؼ كيدبب ليؼ العديد مؽ االمراض . 
الزبط االجتساعي كخركج االفراد عؽ  كأسسعؾامل  التمؾث البيئي يعدؼ ال  عدـ تجانس إف .ٙ

االعراؼ كالتقاليد كالقؾانيؽ الدائدة في السجتسع خبلؿ تدمير البيئة كاستغبلليا بذكل سيء كغير 
 مقبؾؿ مسا يزيد مؽ حدة التمؾث البيئي .

التمؾث الزؾضائي يعدؼ ال  انخفاض درجة االداء السدرسي عشد االطفاؿ بدبب التؾترات  إف  .ٚ
لشفدية كالعربية التي يدببيا نتيجة سساع االصؾات العالية مسا يعثر سمبا عم  درجة استيعابيؼ ا

 لمسؾاد الدراسية .
ببو التمؾث البيئي التمؾث البيئي يعدؼ ال  تفذي عاىرة البظالة كذلػ بدبب الزرر الذؼ  يد إف .ٛ

كمة الترحر كالتي تتدبب في كلتعرض التربة  ال   مذ ما يعدؼ ال  خدائر اقترادية بكافة انؾاعو 
ما يعدؼ ال  ىجرة  اعداد كبيرة مؽ الفبلحيؽ ال  احات كاسعة مؽ االراضي الزراعية اتبلؼ مد

السدتؾػ  ما يعدؼ ال  انخفاض   فرص العسل التي ىي اصبل قميمة السديشة كمشافدة اىل السديشة عم
 .  السعاشي ألفراد السجتسع كزيادة ندبة الفقر في السجتسع



 

 

 

 

 اذالتمؾث البيئي يعدؼ ال  حرؾؿ السذاكل بيؽ الجيراف ىذا ما اكده االكثرية مؽ السبحؾثيؽ  إف  .ٜ
يحدث الترادـ كالشزاع بيؽ الجيراف بدب التعدؼ عم  حقؾؽ االخريؽ كالتدبب بإيذائيؼ كإلقاء الشفايات 

رة السذاكل ما يزيد مؽ كثح قشؾات الررؼ الرحي في الذؾارع باألماكؽ الغير مخررة ليا اك فت
 . بيؽ الجيراف

اكد ذلػ  اذاالصمية كانتقاليؼ ال  اماكؽ اخرػ  لسشاطقيؼالتمؾث البيئي يعدؼ ال  ترؾ االفراد  إف .ٓٔ
غالبية السبحؾثيؽ كذلػ بدبب ابتعادىؼ عؽ مرادر التمؾث البيئي كالدكؽ في اطراؼ السدف لتبلفي 

 .قدر االمكافاضراره الدمبية 
   البلمباالة عشد الفرد كضعف انتسائيؼ ككالئيؼ لمسجتسع كعدـ اىتساىؼ التمؾث البيئي يعدؼ ال إف .ٔٔ

 . بشغافة البيئة كجساليتيا
الحركب التي مر بيا السجتسع العراقي يعد مؽ االسباب الرئيدة لحدكث التمؾث البيئي كتفاقؼ  إف .ٕٔ

المراض السزمشة السذكبلت الشاجسة عشو كذلػ لسا يدببو مؽ تخريب كدمار لمبيئة كعيؾر العديد مؽ ا
 كالتي تعدؼ في بعض الحاالت ال  الؾفاة .

 

 
 
 



 

 

 

 

 ادلبحج انخبنج
 انتىصيبث وادلقرتحبث

في دراستشا الحالية تقديؼ بعض التؾصيات  رأيشا التي خمرل الييا الدراسة ، االستشتاجاتكفي ضؾء 
تقميل مؽ حدة مذكبلت يسكؽ االستفادة مشيا مؽ الشاحية الشغرية كالعسمية كلغرض الالتي  كالسقترحات 

 التمؾث البيئي .
ضركرة التؾجو مؽ قبل كزارة التربية لؾضع مشاىج دراسية تتعمق بالؾعي البيئي كتخريص دركس  -ٔ

كالسدعكؿ عؽ تؾعؾية يمقييا الكادر التدريدي عم  التبلميذ مؽ اجل السداىسة في الحفاظ عم  البيئة .
 تشفيذ ىذه التؾصية ىي كزارة التربية  .

الدمؾؾ  إلتباع كإرشادىؼاالسرة بتؾعية ابشاءىا كغرس القيؼ االيجابية في نفؾسيؼ كتؾجيييؼ قياـ  -ٕ
 الرحيح كااليجابي عؽ طريق التشذئة االجتساعية الدميسة.

تفعيل دكر كسائل االعبلـ  لمقياـ بسياميا عؽ طريق التشديق بيشيا كبيؽ السعسدات  االجتساعية   -ٖ
 البيئي . االخرػ  مؽ اجل الشيؾض بالؾاقع

سؽ القؾانيؽ كالتذريعات الرادعة التي تحد مؽ سمؾؾ الستجاكزيؽ عم  البيئة كفرض الغرامات السالية  -ٗ
 عمييؼ كتفعيل قانؾف حساية البيئة مؽ التمؾث.

تزكيد االسر بأكياس  كضركرة الشيؾض بسدتؾػ الخدمات االجتساعية كالرحية مثل تبميط الذؾارع  -٘
لشقية كالرالحة لمذرب ككذلػ تؾفير الحاكيات في كل مشظقة كاالىتساـ بقشؾات تؾفير السياه ا كالشفايات 

كالسدعكلة عؽ تشفيذ ىذه التؾصية كزارة البيئة ككزارة  الررؼ الرحي لمتقميل كالحد مؽ خظؾرة السذكمة.
 السالية .

عيدا عؽ ضركرة اىتساـ الدكلة بسذكبلت التمؾث البيئي عؽ طريق تخريص اماكؽ لمسرانع كالسعامل ب -ٙ
 السشازؿ الدكشية كالسدارس كالسدتذفيات .

تؾفير الدكؽ الرحي كالسبلئؼ لجسيع افراد السجتسع كالتقميل مؽ العذؾائيات كالحد مؽ ىجرة  ابشاء  -ٚ
 الريف ال  السديشة كذلػ عؽ طريق تقديؼ الدعؼ لمسزارعيؽ كتؾفير الخدمات ألبشاء الريف.

تي تيتؼ بسؾاضيع البيئة كالتمؾث مع السعسدات االجتساعية التشديق بيؽ مشغسات السجتسع السدني ال -ٛ
 االخرػ لمحد مؽ زيادة التمؾث البيئي.

ضركرة مشع القاء القسامة كالسخمفات الرشاعية اك الرحية اك الزراعية ال  الذؾاطئ كاالنيار   ككذلػ  -ٜ
كالسدعكؿ عؽ  . بيئيمشع حرؽ الشفايات في الذؾارع  كذلػ لمحفاظ عم  اليؾاء كالسياه مؽ التمؾث ال

 تشفيذ ىذه التؾصية ىي كزارة البيئة .



 

 

 

 

لسا ليا مؽ دكر في ذجيرىا كزيادة السداحات الخزراء االىتساـ بتخظيط السدف كتعريض الذؾارع كت -ٓٔ
 كالسدعكؿ عؽ تشفيذ ىذه التؾصية ىي كزارة التخظيط . تخفيف حدة التمؾث البيئي.

ؾارع السديشة اك في السقاىي اك السحبلت العامة مشع استخداـ مكبرات الرؾت كالسدجبلت في ش -ٔٔ
كالسدعكؿ عؽ كاجراء مراقبة شديدة عم  السؾسيق  العالية كفرض الغرامات السالية عم  الستجاكزيؽ .

 تشفيذ ىذه التؾصية ىي كزارة الداخمية .
ركز السديشة مشع مركر الديارات كالذاحشات الكبيرة داخل السديشة ،كانذاء طرؽ خارجية ليا بعيدا عؽ م -ٕٔ

 كالسدعكؿ عؽ تشفيذ ىذه التؾصية ىي كزارة االسكاف كاالعسار ..
تفعيل دكر السعسدة الرحية مؽ خبلؿ كضع رقابة عم  السؾاد الغذائية التالفة الداخمة مؽ الخارج  -ٖٔ

كالسدعكؿ عؽ تشفيذ ىذه التؾصية ىي  ككذلػ معالجة الحاالت السرضية الشاجسة عؽ التمؾث البيئي.
 رحة .كزارة ال

تفعيل دكر دكائر البمدية لقياميا بحسبلت الشغافة كتشغيف الذؾارع بذكل يؾمي  كمدتسر كعدـ ترؾ  -ٗٔ
كالسدعكؿ عؽ تشفيذ  الشفايات في اماكشيا لعدة اياـ كفي السشاطق كافة لمؾقاية مؽ اضرار التمؾث البيئي.

 ىذه التؾصية ىي كزارة البمديات .
 ببة لمتمؾث البيئي لمرقابة ككضع الية كضؾابط محددة لذلػ .خزؾع كافة الشذاطات السعثرة كالسد -٘ٔ

تؾفير متظمبات قياس السمؾثات بكافة انؾاعيا كمدػ خظؾرتيا عم  االنداف كتزكيد دائرة حساية  -ٙٔ
 كتحديؽ البيئة بشتائجيا .

التربة قياـ الدكائر السعشية بتؾزيع السبيدات الكيسيائية كاالسسدة عم  السزارعيؽ لتبلفي خظؾرة تمؾث  -ٚٔ
 كالسدعكؿ عؽ تشفيذ ىذه التؾصية ىي كزارة الزراعة . كالغذاء .

التؾجو مؽ قبل كزارة البيئة بسراقبة عسل دكائر البيئة  كدكائر البمدية في جسيع السدف كمحاسبة  -ٛٔ
 .بحقيؼ األزمة اإلجراءاتالسقرريؽ كالستياكنيؽ كاتخاذ 

لغرض االرتقاء   األزمة األمؾاؿتمؾث كتؾفير بقزايا البيئة كال كالسدعكليؽضركرة اىتساـ الدكلة  -ٜٔ
 .كالشيؾض بالؾاقع البيئي

التربية البيئية  في  مبادغعم  التعاكف كالتشديق بيؽ كزارة البيئة ككزارة التربية مؽ اجل ترسيخ  التأكيد -ٕٓ
 .السجتسع أبشاءنفؾس 

 

 
 

 ادلقرتحبث



 

 

 

 

مؾث البيئي كالسذكبلت الشاتجة عشو القياـ بالعديد مؽ الدراسات كالبحؾث العمسية حؾؿ مؾاضيع الت -ٔ
 .الدمبية عم  السجتسع أضرارهلغرض تبلفي 

كمحاكلة  األفرادمؽ اجل السداىسة بتؾعية لتي تختص بدراسة التمؾث البيئي عقد الشدكات كالسعتسرات ا -ٕ
 .الحمؾؿ كالسقترحات البلزمة لسعالجة تمػ السذكبلت إل التؾصل 

لبحؾث التي تعش  بسذكبلت التمؾث البيئي  كالتي تكؾف ذات فائدة السكتبات بالكتب العمسية كا أثراء -ٖ
 .نغرية كتظبيقية 

 األسرةالستزرريؽ مؽ جراء التمؾث البيئي كالذؼ تدبب في عؾقيؼ كعدـ قدرة رب  األفراددعؼ كتعؾيض  -ٗ
 كألسرتو.عم  العسل كتؾفير ضساف اجتساعي لو 
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 السخاتجع
 يمالقخآن الكخ 

 .  ٜ٘ٚٔإبراىيؼ مدكؾر ، معجؼ العمؾـ االجتساعية ، مرر ، الييئة السررية العامة لمكتاب ،  .ٔ
 ابؽ مشغؾر ، لداف العرب ، السجمد االكؿ ، بيركت ، دار بيركت لمظباعة كالشذر .  .ٕ
 .  ٖٕٓٓ، بيركت ، دار الكتب العمسية ،  ٔ، ط ٛابؽ مشغؾر ، لداف العرب ج  .ٖ
 ٖٕٓٓ، بيػركت ، دار الكتػب العمسيػة ،  ٕج ٔألنرارؼ ، لداف العػرب طأبؾ الفزل ابؽ مشغؾر ا .ٗ

 . 
 ٜٚٚٔاحسد زكي بدكؼ ، قامؾس مرظمحات العمؾـ االجتساعية ، بيركت ، مكتبة لبشاف ،  .٘

 .  ٖٜٜٔ، بيركت ، مكتبة لبشاف ،  ٖبظرس البدتاني ، محيط السحيط ، ط  .ٙ

، ترجسػػة جػػؾرج كتػػؾره ، اإلمػػارات ، السعسدػػة  ٔجػػاف فراندػػؾا دكرتيػػو ، معجػػؼ العمػػـؾ اإلندػػانية ، ط .ٚ
 .  ٜٕٓٓالجامعية ، 

 .  ٕٜٛٔ، بيركت ، الذركة العالسية لمكتاب ، ٕجسيل صمبية ، السعجؼ الفمدفي .ج .ٛ
دنػػيكؽ ميذػػيل ، معجػػؼ عمػػؼ االجتسػػاع  ، ترجسػػة أحدػػاف دمحم الحدػػؽ ، بغػػداد ، دار الحريػػة لمظباعػػة  .ٜ

 .  ٜٓٛٔكالشذر ، 
 .  ٕٙٓٓؾس عمؼ االجتساع ، اإلسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ، دمحم عاطف غيث ، قام .ٓٔ

 الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــب

، بيركت ، السعسدة  ٔإبراىيؼ العدل ، األسس الشغرية كاألساليب التظبيقية في عمؼ االجتساع ، ط .ٔٔ
 الجامعية لمشذر كالتؾزيع . 

، القاىرة ، دار الكتاب الحديث  ٕؼ قزايا العرر ، طإبراىيؼ سميساف عيد  ، التمؾث البيئي أى .ٕٔ
ٕٓٓٓ  . 

إبراىيؼ عبد اليادؼ السميجي ، الديد دمحم حبلكه ، الرعاية االجتساعية كالقزايا السعاصرة ،  .ٖٔ
 .  ٕٚٓٓاإلسكشدرية ، مكتبة بدتاف السعرفة لمشذر ، 

 .  ٕٗٓٓلمشذر كالتؾزيع ، ، عساف ، دار الذركؽ  ٔإبراىيؼ عثساف ، مقدمة في عمؼ االجتساع ، ط .ٗٔ
إحداف دمحم الحدؽ ، األسس العمسية لسشاىج البحث االجتساعي ، بيركت ، دار الظميعة لمشذر  .٘ٔ

 .  ٜٙٛٔكالتؾزيع ، 
 . ٜ٘ٛٔإحداف دمحم الحدؽ ، البشاء االجتساعي كالظبقية ، بيركت ، دار الظميعة لمظباعة كالشذر ،  .ٙٔ

 ، طرؽ البحث االجتساعي ، جامعة بغداد .  إحداف دمحم الحدؽ ، عبد السشعؼ الحديشي .ٚٔ



 

 

 

 

، عساف ، دار كائل  ٔإحداف دمحم الحدؽ ، عدناف سميساف احسد ، السدخل إل  عمؼ االجتساع ، ط .ٛٔ
 .  ٕ٘ٓٓلمشذر كالتؾزيع ، 

 .ٕٛٓٓإحداف دمحم الحدؽ ، عمؼ اجتساع العشف كاإلرىاب ، عساف ، دائر كائل لمشذر كالتؾزيع ،  .ٜٔ

  ٕ٘ٓٓ، عساف ، دار كائل لمشذر كالتؾزيع ،  ٔمشاىج البحث االجتساعي ، ط إحداف دمحم الحدؽ ، .ٕٓ
إحداف محسؾد الحدؽ ، السدخل إل  عمؼ االجتساع الحديث ، بغداد ، مظبعة جامعة بغداد ،  .ٕٔ

ٜٔٚٙ . 
 .  ٕ٘ٓٓاحسد الخذاب ، عمؼ االجتساع أصؾلو مشاىجو ، القاىرة ، دار السعارؼ ،  .ٕٕ
 .  ٜٙٛٔساع كقزايا التمؾث ، القاىرة ، دار الثقافة العربية ، احسد الشكبلكؼ ، عمؼ االجت .ٖٕ

 .  ٕٓٔٓاحسد خميل الحديشي ، الفقر كالدكلة ، بغداد ، مظبعة الدار العربية ،  .ٕٗ
، عساف ، مكتبة السجسع العربي لمشذر كالتؾزيع ،  ٔاحسد سامي الدعبؾسي ، االنفجار الدكاني ، ط .ٕ٘

ٕٓٓٛ  . 
، عساف ، دار  ٔدؽ الختاتشو ، بيؾلؾجية السذكبلت األسرية ، طاحسد عبد المظيف ، سامي مح .ٕٙ

 .  ٕٕٓٓالسديرة لمشذر ، 
، عساف ، دار السديرة لمشذر كالتؾزيع ،  ٔاحسد عبد المظيف كحيد ، عمؼ الشفس االجتساعي ، ط .ٕٚ

ٕٓٓٔ . 

كتب  احسد دمحم مشرؾر الشكبلكؼ ، الؾضع التعميسي لمظفل في دكؿ الخميج العربي ، الدعؾدية ، .ٕٛ
 .  ٜٙٛٔالتربية العربي لدكؿ الخميج ، 

، عساف ، عالؼ الكتب الحديث لمشذر كالتؾزيع ،  ٔاحسد محسؾد الخظيب ، البحث العمسي ، ط .ٜٕ
ٕٜٓٓ . 

 .  ٜٜٔٔاحسد مدحل إسبلـ ، التمؾث مذكمة العرر ، الكؾيل سمدمة عالؼ السعرفة ،  .ٖٓ
 .  ٜٜٛٔ، السكتب الجامعي الحديث ،  احسد يحي  عبد الحسيد ، األسرة كالبيئة ، اإلسكشدرية .ٖٔ
 ، القاىرة ، دار الفجر لمشذر كالتؾزيع   ٔأسامة حديؽ شعباف ، األخظار كالكؾارث البيئية ، ط .ٕٖ
 .  ٜٜٛٔ، عساف ، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيع ،  ٕأكـر نذأت ، عمؼ الشفس الجشائي ، ط .ٖٖ
، طرابمس ، السعسدة الحديثة  ٔط أياد عاشؾر الظائي ، محدؽ عبد عمي ، التربية البيئية ، .ٖٗ

 .  ٕٓٔٓلمكتاب، 
، االردف ، دار الذركؽ لمشذر  ٔايسؽ سميساف فراىرة ، عمي فالح الذؾايكة ، بيئة السجتسع ، ط .ٖ٘

 .  ٖٕٓٓكالتؾزيع ، 

 .       ٜٚٛٔ،القاىرة ، مكتبة كىبة ، ٕالديد حشفي عؾض ،عمؼ االجتساع الحزرؼ ،ط .ٖٙ



 

 

 

 

، عساف ، دار السشاىج لمشذر  ٔساف مزاىرة ، التربية البيئية ، طبذير دمحم عربيات ، أيسؽ سمي .ٖٚ
 .  ٕٗٓٓكالتؾزيع ، 

القاىرة ، دار االفاؽ العربية لمشذر  ٔبذير ناعر الجحيذي ، االثار االجتساعية لمتمؾث البيئي ، ط .ٖٛ
 ،ٕٓٔٔ  . 

، القاىرة  ٔ، ط بمقاسؼ سمظانية ، د. إحداف الجيبلني ، السشاىج األساسية في البحؾث االجتساعية .ٜٖ
 .  ٕٕٔٓ، دار الفجر لمشذر كالتؾزيع ، 

، القاىرة ، دار  ٘بؾتؾمؾر ، تسييد في عمؼ االجتساع ، ترجسة د. دمحم الجؾىرؼ كاخركف ، ط .ٓٗ
 .  ٜٔٛٔالسعرفة لمشذر ، 

، عساف ، دار الراية  ٔبياف دمحم الكايد ، سيكمؾجية البيئة ككيفية حسايتيا مؽ التمؾث البيئي ، ط .ٔٗ
 .  ٕٔٔٓذر كالتؾزيع ، لمش

، الدعؾدية ،  ٕتؾفيق يؾسف شتيؾؼ ، مازف كامل الرالح ، السجتسع كالخدمة االجتساعية ، ط .ٕٗ
ٜٔٚٓ  . 

 .  ٖٕٓٓجبارة عظية جبارة ، سيد عؾض ، السذكبلت االجتساعية ، اإلسكشدرية ، دار الؾفاء ،  .ٖٗ
السعاصرة ، اإلسكشدرية ، السكتب جساؿ شحاتو حبيب ، د. مريؼ إبراىيؼ حشا ، الخدمة االجتساعية  .ٗٗ

 . ٕٔٔٓالجامعي الحديث ، 

 .  ٕ٘ٓٓجساؿ مجدؼ ، سؾسؾلؾجيا السجتسع ، اإلسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ،  .٘ٗ

، عساف،  ٔجؾدت عزة عظيؾؼ ، أساليب البحث العمسي ، مفاىيسو أدكاتو طرقو اإلحرائية ، ط .ٙٗ
 .  ٜٕٓٓدار الثقافة لمشذر كالتؾزيع ، 

، ٔكساؿ الديد ، عبد الحسيد صبرؼ ، استراتيجيات حديثة لتدريس الدراسات االجتساعية ، طجيياف  .ٚٗ
 . ٕٚٓٓمرر ، مركز الكتاب لمشذر ، 

 ٖٕٓٓ، القاىرة ، مظبعة ابشاء كىبة ،  ٔحافع فرج احسد ، التربية كقزايا السجتسع السعاصر ، ط .ٛٗ
 . 

بي ، معيد البحؾث كالدراسات العربية ، حدؽ إبراىيؼ ، كآخركف ، مذكمة البظالة في الؾطؽ العر  .ٜٗ
 .  ٕٜٜٔمرر ، مظبعة اليبلؿ ، 

، القاىرة ، مكتبة  ٖحدؽ احسد شحاتو ، تمؾث البيئة كالدمؾكيات الخاطئة ككيفية معالجتيا ، ط .ٓ٘
 .  ٕٙٓٓالدار العربية لمكتاب ، 

 . ٜٛٛٔحدؽ الداعاتي ، كآخركف ، السذكبلت االجتساعية ، القاىرة ، مظبعة التعمؼ ،  .ٔ٘

 .  ٜٜٛٔحدؽ عمي حدؽ ، السجتسع الريفي كالحزرؼ ، الكؾيل ، السكتب الجامعي الحديث ،  .ٕ٘



 

 

 

 

حدؽ دمحم محي الديؽ الدعدؼ ، دراسات في العمؾـ اإلندانية كقزايا البيئة ، اإلسكشدرية ، دار  .ٖ٘
 .  ٕٛٓٓالسعرفة الجامعية ، 

 .  ٜ٘ٚٔمؾ السررية ، حدؽ محسؾد ، السذكبلت االجتساعية ، القاىرة ، مظبعة االنج .ٗ٘

 .  ٕٛٓٓحديؽ الدعدؼ ، عمؼ البيئة ، عساف ، دار اليازكردؼ لمشذر كالتؾزيع ،  .٘٘

، فمدظيؽ ، جامعة  ٔحديؽ الفرحاف ، كآخركف ، البيئة كالسؾارد كالدكاف في الؾطؽ العربي ، ط .ٙ٘
 .  ٜٕٓٓالقدس السفتؾحة ، 

، بيركت ، ٔة بيؽ الشغرية كالتظبيق ، طحديؽ حدؽ سميساف ، الدمؾف االنداني كالبيئة االجتساعي .ٚ٘
 .  ٕ٘ٓٓالسعسدة الجامعية لمشذر كالتؾزيع ، 

 .  ٜٗٛٔ، الكؾيل ، ككالة السظبؾعات ،  ٖحديؽ طو نجؼ ، كآخركف ، البيئة كاإلنداف ، ط .ٛ٘

 .  ٕٙٓٓحديؽ عبد الحسيد رشؾاف ، البيئة كالسجتسع ، اإلسكشدرية السكتب الجامعي الحديث ،  .ٜ٘

 .  ٕ٘ٓٓحسيد رشؾاف ، التربية كالسجتسع ، اإلسكشدرية ، معسدة شباب الجامعة ، حديؽ عبد ال .ٓٙ

حديؽ عبد الحسيد رشؾاف ، التغير االجتساعي كالسجتسع ، اإلسكشدرية ، السكتب الجامعي الحديث ،  .ٔٙ
ٕٓٓٛ  . 

، االسكشدرية السكتب  ٖحديؽ عبد الحسيد رشؾاف ، الظفل دراسة في عمؼ االجتساع الشفدي ، ط .ٕٙ
 .  ٕٚٓٓلجامعي الحديث ، ا

، االسكشدرية ،  ٕحديؽ عبد الحسيد رشؾاف ، السديشة دراسة في عمؼ االجتساع الحزرؼ ، ط .ٖٙ
 .  ٜٗٛٔالسكتب الجامعي الحديث ، 

حديؽ عبد الحسيد رشؾاف ، السذكبلت االجتساعية ، اإلسكشدرية ، السكتب الجامعي الحديث ،  .ٗٙ
ٕٓٔٓ                                                                                                                                                                                                                                                 

اىج البحث العمسي ، اإلسكشدرية ، السكتب حديؽ عبد الحسيد رشؾاف ، مياديؽ عمؼ االجتساع كمش .٘ٙ
 .  ٕٗٓٓالجامعي الحديث ، 

حديؽ يؾسف ، التمؾث البيئي لمغذاء كطرؽ الؾقاية في االصابة ، الرياض ، دار السريخ لمشذر ،  .ٙٙ
ٕٓٓٓ  . 

 .  ٕٗٓٓحسيد حامد محدؽ ، أساسيات البحث السشيجي ، بغداد شركة الحزارة لمظبع كالشذر ،  .ٚٙ

ؽ كسؾنو ، الرؤػ السدتقبمية لتحقيق األمؽ السائي العربي ، بغداد ، مظبعة جامعة حيدر عبد الرزا .ٛٙ
 .  ٜٕٓٓبغداد ، 

 .  ٕٔٓٓخالد الجابرؼ ، التشذئة البيئية لبلسرة ، بغداد ، بيل الحكسة ،  .ٜٙ

 . ٕٔٔٓ، القاىرة ، دار الشيزة العربية ،  ٔخالد العراقي ، البيئة كتمؾثيا كحسايتيا ، ط .ٓٚ



 

 

 

 

، مرر ، دار كمكتبة االسراء لمشذر كالتؾزيع ،  ٔيؽ ، السرأة كقزايا معاصرة ، طخالد حدؽ حد .ٔٚ
ٕٓٓٙ  . 

خالد مرظف  قاسؼ ، ادارة البيئة كالتشسية السدتدامة في ضل العؾلسة السعاصرة ، االسكشدرية ، دار  .ٕٚ
 .  ٕٚٓٓالسعرفة الجامعية ، 

 .  ٕٔٔٓلكتب لمظباعة كالشذر ، خيرؼ عزيز الدعد ، عشاصر البيئة كتمؾثيا ، بغداد ، دار ا .ٖٚ

، دار الفكر لمشذر ،  ٔذكقاف عبيدات ، كآخركف ، البحث العمسي مفيؾمو أدكاتو كأساليبو ، ط .ٗٚ
ٕٜٓٓ  . 

 .  ٕٚٓٓ، عساف ، دار الحامد لمشذر كالتؾزيع ،  ٕراتب الدعؾد ، اإلنداف كالبيئة ، ط .٘ٚ

 .  ٜٜٚٔؾيل ، رشيد الحسد ، دمحم سعيد جباره ، البيئة كمذكبلتيا ، الك .ٙٚ

 .  ٕ٘ٓٓركبرت إسحاؽ ، مخاطر العؾلسة ، ترجسة سعيد الحدؽ ، لبشاف ، الدار العربية لمعمـؾ ،  .ٚٚ

، القاىرة ، مكتبة الشيزة السررية ،  ٔركبرت ماكيفر ، السجتسع ، ترجسة عمي احسد عديؾؼ ، ط .ٛٚ
ٜٔٚٗ  . 

، مظبعة االىالي لمظباعة ، سؾرية ٔسالؼ الدارؼ ، خزر زكريا ، مذكبلت اجتساعية راىشة ، ط .ٜٚ
 .  ٕٗٓٓكالشذر ، 

، عساف ، دار الذركؽ لمشذر  ٔسامح الغرايبة ، يحي  الفرحاف ، السدخل ال  العمـؾ البيئية ، ط .ٓٛ
 .  ٕٓٔٓكالتؾزيع ، 

سامية دمحم جابر ، االتراؿ الجساىيرؼ كالسجتسع الحديث ، اإلسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ،  .ٔٛ
ٜٕٔٛ  . 

 ٜٜٓٔجابر ، عمؼ االجتساع الريفي ، بيركت ، دار الشيزة العربية لمظباعة كالشذر ،  سامية دمحم .ٕٛ
 . 

 .  ٜٜ٘ٔ، اإلسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ،  ٔسعاد عثساف كآخركف ، البيئة كالسجتسع ، ط .ٖٛ
 .  ٜٜٙٔ، بيركت ، مركز الؾطؽ العربي ،  ٕسعد الديؽ ابراىيؼ ، السجتسع كالدكلة ، ط .ٗٛ

، عساف ، دار صفاء  ٔكؾؿ الرالحي ، عبد العباس الغريرؼ ، عداء اإلنداف لمبيئة ، طسعديو عا .٘ٛ
 .  ٖٕٔٓلمشذر كالتؾزيع ، 

 .  ٜٕٓٓ، عساف ، دار أسامة لمشذر ،  ٔسمظاف الرفاعي ، التمؾث البيئي ، ط .ٙٛ

، صشعاء ، مركز  ٔسسير عبد الرحسؽ الذسيرؼ ، مذكبلت اجتساعية في مشغؾر سؾسيؾلؾجي ، ط .ٚٛ
 .  ٜٕٓٓادؼ لمدراسات كالشذر ، عب

 .  ٕٙٓٓسسير عبد الفتاح ، مبادغ عمؼ االجتساع ، عساف ، دار أسامة لمشذر كالتؾزيع ،  .ٛٛ



 

 

 

 

، مرر ، دار    ٕسيد عاشؾر احسد ، التمؾث البيئي في الؾطؽ العربي كاقعو كحمؾؿ معالجتو ، ط .ٜٛ
 .  ٕٙٓٓالشيزة لمظباعة كالشذر ، 

حداف دمحم صادؽ ، االنداف كالبيئة ، االسكشدرية دار السعرفة سيد عبد العاطي الديد ، د. ا .ٜٓ
 .  ٕ٘ٓٓالجامعية ، 

 .  ٕٙٓٓسيد دمحم بدكؼ ، مبدأ عمؼ االجتساع ، االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ،  .ٜٔ

سيد دمحم فيسي ، األعبلـ في السشغؾر االجتساعي ، اإلسكشدرية ، السكتب الجامعي الحديث ،  .ٕٜ
ٜٔٛٗ  . 

 .  ٕٙٓٓ، عساف ، مكتبة السجتسع العربي ،  ٔيؼ جبير ، السذكبلت الدكانية ، طشادؼ ند .ٖٜ

 .  ٖٕٓٓ، اإلسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ،  ٕشبل بدراف ، التربية كالسجتسع ، ط .ٜٗ

، عساف ،  ٔصالح حدؽ الداىرؼ ، أساسيات التؾافق الشفدي كاالضظرابات الشفدية كاالنفعالية ، ط .ٜ٘
 .  ٕٛٓٓر ، دار الؾفاء لمشذ

صباح محسؾد دمحم ، اسس كمذكبلت التخظيط الحزرؼ كاالقمية ، بغداد ، مظبعة الفشؾف الجامعية  .ٜٙ
 ،ٜٔٛٛ  . 

 . ٕٔٓٓ، األردف ، معسدة الؾراؽ لمشذر كالتؾزيع ،  ٔصباح محسؾد دمحم ، تمؾث البيئة ، ط .ٜٚ

 .  ٕٛٓٓ، طارؽ احسد ، قزايا بيئية كأسرية ، اإلسكشدرية ، معسدة شباب الجامعة  .ٜٛ

طارؽ الديد ، د. أنؾار حافع ، السذكبلت االجتساعية في السجتسع السعاصر ، اإلسكشدرية ،  .ٜٜ
 .  ٜٕٓٓمعسدة شباب الجامعة ، 

، عساف ، مكتبة السجتسع العربي لمشذر كالتؾزيع ،  ٔعادؿ مذعاف ربيع ، التؾعية البيئية ، ط .ٓٓٔ
ٕٜٓٓ  . 

، طرابمس ، مشذؾرات جركس برس ،  ٔنداف ، طعاطف عظية ، عبد الغشي عساد ، البيئة كاإل .ٔٓٔ
ٜٜٔٛ   . 

، عساف ، دار  ٔ، ط -أدكاتو  –مفاىيسو  –أساليبو  –عامر قشديمجي ، البحث العمسي أسدو  .ٕٓٔ
 .  ٕٛٓٓالسديرة لمشذر كالتؾزيع ، 

، بيركت ، السعسدة الجامعية  ٔعامر محسؾد طراؼ ، ارىاب التمؾث كالشغاـ العالسي ، ط .ٖٓٔ
 .  ٕٕٓٓمعية لمشذر كالتؾزيع ، لمدراسات الجا

 .  ٕٓٔٓعايد راضي خشفر ، التمؾث البيئي ، عساف ، دار اليازكردؼ لمشذر كالتؾزيع ،  .ٗٓٔ

 .  ٜ٘ٛٔ، الكؾيل ، ككالة السظبؾعات ،  ٔعبد االلو ابؾ عياش ، ازمة السدنية العربية ، ط .٘ٓٔ



 

 

 

 

، الكؾيل ،  ٔاسات ، طعبد االلو ابؾ عياش ، اسحاؽ القرطبي ، االتجاىات السعاصرة في الدر  .ٙٓٔ
 .  ٜٓٛٔككالة السظبؾعات لمشذر ، 

، القاىرة ، دار الرشاد العربية لمظباعة  ٔعبد الباسط الحسل ، اليشدسة الؾراثية كأبحاث البيئة ، ط .ٚٓٔ
 .  ٕٓٓٓكالشذر ، 

 .  ٜٚٚٔعبد الباسط دمحم حدؽ اصؾؿ البحث العمسي ، القاىرة ، مكتبة كىبة ،  .ٛٓٔ
، عساف ، دار اسامة لمشذر كالتؾزيع ،  ٔعمؼ الشفس السيشي كالرشاعي ، طعبد الرحسؽ العيدؾؼ ،  .ٜٓٔ

ٕٓٓٗ  . 

 .  ٕٗٓٓعبد الرؤكؼ الزبع ، عمؼ االجتساع كقزايا البيئة ، االسكشدرية ، دار الؾفاء لمشذر ،  .ٓٔٔ

 .  ٖٕٔٓ، عساف ، دار صفاء لمشذر كالتؾزيع ،  ٔعبد الزىرة الجشابي ، الجغرافية الرشاعية ، ط .ٔٔٔ

لدتار إبراىيؼ ، االكتئاب كاضظراب العرر الحديث فيسو كأساليب عبلجو ، الكؾيل ، سمدمة عبد ا .ٕٔٔ
 .  ٜٜٛٔعالؼ السعرفة ، 

، عساف ، دار الذركؽ لمشذر كالتؾزيع ،  ٔعبد الدبلـ بذير الدكيبي ، عمؼ االجتساع الظبي ، ط .ٖٔٔ
ٕٓٓٙ  . 

 .  ٜٜٜٔباب الجامعة ، عبد العغيؼ احسد ، اإلسبلـ كالبيئة ، اإلسكشدرية ، معسدة ش .ٗٔٔ

عبد الغفؾر إبراىيؼ ، د. مجيد خميل حديؽ ، السدخل إل  طرؽ البحث العمسية ، عساف ، دار زىراف  .٘ٔٔ
 .  ٕٛٓٓلمشذر كالتؾزيع ، 

 ٜٜٓٔعبد المظيف العاني ، معؽ خميل العسر، السذكبلت االجتساعية ، العراؽ ، جامعة بغداد ،  .ٙٔٔ
 . 

حديؽ ، مقدمة في عمؼ االجتساع ، بغداد ، الدار الجامعية عبد المظيف العاني ، ىادؼ عبد ال .ٚٔٔ
 .  ٜٕٓٓلمظباعة كالشذر ، 

 .  ٜٜٓٔعبد المظيف العاني كآخركف ، مدخل ال  عمؼ االجتساع ، العراؽ ، جامعة بغداد ،  .ٛٔٔ

 ، بيركت ،  ٔعبد هللا عظؾؼ ، جغرافية السدف ، ط .ٜٔٔ

كمذكبلتو االجتساعية ، اإلسكشدرية ،  عبد السشعؼ عبد الحي ، عمؼ االجتساع الرشاعي السرشع .ٕٓٔ
 .  ٜٗٛٔالسكتب الجامعي الحديث ، 

 .  ٜ٘ٛٔعبد السشعؼ دمحم بدر ، مذكبلتشا االجتساعية ، مرر ، مكتبة اإلسكشدرية ،  .ٕٔٔ

، بيركت ، الدار الشسؾذجية لمظباعة  ٔعبد اليادؼ الرائغ ، اركػ شاذؿ ، التمؾث البيئي ، ط .ٕٕٔ
 .  ٕٔٔٓكالشذر ، 

 .  ٕٓٔٓمشرؾر ، السدخل إل  عمؼ االجتساع ، عساف ، دار الخميج لمشذر ،  عراـ دمحم .ٖٕٔ



 

 

 

 

 .  ٕٕٔٓ، عساف ، دار الحامد لمشذر ،  ٔعظية دمحم عظية ، كاخركف ، االنداف كالبيئة ، ط .ٕٗٔ

، القاىرة ، مكتبة االنجمؾ السررية ،  ٔعبلء الديد دمحم ، السذكبلت البيئية لمقاىرة الكبرػ ، ط .ٕ٘ٔ
ٕٓٓٙ  . 

، لبشاف ، دار العمؾـ العربية لمظباعة كالشذر  ٔلعظار ، االنداف كالبيئة مذكبلت كحمؾؿ ، طعمي ا .ٕٙٔ
 ،ٕٓٔٓ  . 

 . ٕ٘ٓٓعمي حدؽ مؾس  ،التمؾث البيئي ،بيركت ،دار الفكر السعاصر ، .ٕٚٔ

، بيركت ، دار الكشؾز األدبية ،  ٔعمي حشؾش ، العراؽ مذكبلت الحاضر كخيارات السدتقبل ، ط .ٕٛٔ
ٕٓٓٓ  . 

 ٜٜٛٔبد الرزاؽ جمبي ، الظب الشفدي كاالجتساعي ، اإلسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ، عمي ع .ٜٕٔ
 . 

عمي عبد الرزاؽ، كاخركف ، عمؼ االجتساع كالسذكبلت االجتساعية ، االسكشدرية ، دار السعرفة  .ٖٓٔ
 .  ٕٓٓٓالجامعية ، 

لمشذر كالتؾزيع ،  ، الكؾيل ، مجسؾعة دلتا ٕعمي عيد راغب ، مذكبلت اجتساعية معاصرة ، ط .ٖٔٔ
ٜٜٔٗ  . 

، بيركت ، دار الشيزة العربية ، ٔعمي فاعؾر ، آفاؽ التحزر العربي ، دراسات كأبحاث ، ط .ٕٖٔ
ٕٓٓٗ . 

عمي ليمة ، دمحم الديد عامر ، السذاركة الذعبية لحساية البيئة في مشغؾر الخدمة االجتساعية ،  .ٖٖٔ
 .  ٕٕٓٓاإلسكشدرية ، السكتب الجامعي الحديث ، 

 ٜٕٓٓ، عساف ، دار السديرة لمشذر كالتؾزيع ،  ٔة ، كآخركف ، عمؼ االجتساع الظبي ، طعمي ليم .ٖٗٔ
 . 

 .  ٜٜ٘ٔعمي دمحم السكاكؼ ، البيئة كالرحة ، اإلسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ،  .ٖ٘ٔ

 ٕٛٓٓ، عساف ، دار الرفاء لمشذر ،  ٔعساد دمحم الحفيع ، البيئة كحسايتيا كتمؾثيا كمخاطرىا ، ط .ٖٙٔ
 . 

ساد مظير الذسرؼ ، كآخركف ، البيئة كالتمؾث دراسة لمتمؾث البيئي في العراؽ ، بغداد ، دار ع .ٖٚٔ
 .  ٕٕٔٓالكتب كالؾثائق الؾطشية ف 

عسر دمحم التؾمي ، دكر السربي كرجل األعبلـ كالسرشد الديشي في الؾقاية مؽ الجريسة كاالنحراؼ ،  .ٖٛٔ
 .  ٖٜٜٔالرياض ، السركز العربي لمدراسات األمشية ، 

 .  ٕٛٓٓغازؼ عشاية ، مشيجية إعداد البحث العمسي ، عساف ، دار السشاىج لمشذر كالتؾزيع ،  .ٜٖٔ



 

 

 

 

غبارؼ دمحم إسساعيل ، عمؼ االجتساع الثقافي كالسذكبلت الذخرية في البشاء االجتساعي ،  .ٓٗٔ
 .  ٕٜٛٔاإلسكشدرية ، مشذأ السعارؼ ، 

لعائمي ، اإلسكشدرية ، دار السعرفة غريب سيد احسد ، كآخركف ، دراسات في عمؼ االجتساع ا .ٔٗٔ
 .  ٜٜ٘ٔالجامعية ، 

، مرر ، معسدة طيبة لمشذر كالتؾزيع ،  ٔفاتؽ سعيد ، الحفاظ عم  البيئة كالؾعي الرحي ، ط .ٕٗٔ
ٕٓٔٓ  . 

 . ٖٜٜٔفادية عسر الجؾالني ، مبادغ عمؼ االجتساع ، اإلسكشدرية ، معسدة شباب الجامعة ،  .ٖٗٔ

 .  ٕٓٔٓ، السكتبة السررية ،   ٔدمحم بيؾمي ، ط فتحي إسساعيل حؾقة ، د. سامية .ٗٗٔ

 .  ٕٕٔٓفتحي دردار |، البيئة كالتمؾث ، بغداد ، دار الكتب كالؾثائق الؾطشية ،  .٘ٗٔ

 . ٜٕٓٓفتحي دمحم الذرقاكؼ ، البيئة كالسجتسع السررؼ ، االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ،  .ٙٗٔ

 .  ٕٔٓٓعساف ، دار كائل لمشذر كالتؾزيع ، فتحية عبد الغشي الجسيمي ، الجريسة كالسجتسع ،  .ٚٗٔ

 .  ٕٓٔٓ، عساف ، مكتبة السجتسع العربي ،  ٔفتحية دمحم الحدؽ ، مذكبلت البيئة ، ط .ٛٗٔ

فرانديس . ت . ماؾ اندرك ، عمؼ الشفس البيئي ، ترجسة د. عبد المظيف خميفة ، جسعة يؾسف ،  .ٜٗٔ
 .  ٕٕٓٓالكؾيل ، مظبؾعات جامعة الكؾيل ، 

، ممؾثات البيئة الداخمية لمسباني كاعراض السباني السريزة ، الكؾيل ، معسدة فرحات محركس  .ٓ٘ٔ
 .  ٕٔٓٓالكؾيل لمتقدـ العمسي لمظباعة كالشذر ، 

، عساف ، دار الذركؽ ، لمشذر  ٕفيسي سميؼ الغزكؼ ، كآخركف ، مدخل إل  عمؼ االجتساع ، ط .ٔ٘ٔ
 .  ٕٓٓٓكالتؾزيع ، 

، بغداد ، السركز العراقي لمسعمؾمات  ٔكالجريسة ، ط فييسو كريؼ زريج السذيداني ، الترشيع .ٕ٘ٔ
 .  ٜٕٓٓكالدراسات ، 

، دمذق ، دار جفر لمشذر كالتؾزيع ،  ٔفعاد الرالح ، التمؾث البيئي أسبابو كأخظاره كمكافحتو ، ط .ٖ٘ٔ
ٜٜٔٛ  . 

، ، عساف  ٘فؾزؼ غرايبة ، كآخركف ، أساليب البحث العمسي في العمؾـ االجتساعية كاإلندانية ، ط .ٗ٘ٔ
 .  ٕٓٔٓدار كائل لمشذر كالتؾزيع ، 

، عساف ، دار كائل لمشذر  ٔفؾزية عبد سياكنة ، د. مؾس  عبؾده سسعو ، جغرافية الدكاف ، ط .٘٘ٔ
 .  ٖٕٓٓكالتؾزيع ، 

كامل كاعؼ بذير الكشاني ، السؾقع الرشاعي كسياسات التشسية السكانية ، عساف ، دار الرفاء  .ٙ٘ٔ
 .  ٕٛٓٓلمشذر كالتؾزيع ، 



 

 

 

 

 . ٕٗٓٓ، عساف ، االىمية لمشذر كالتؾزيع ،  ٔدؼ التسيسي ، مبادؼء التمؾث البيئي ، طكامل مي .ٚ٘ٔ

كرستؾفر ككد ، تخظيط السدف كالديظرة عم  التمؾث ، ترجسة مزر خميل العسر ، مظبعة جامعة  .ٛ٘ٔ
 .  ٕٜٛٔالبررة ، 

 . ٕٔٓٓكريؼ دمحم حسزة األبعاد البيئية لمعدكاف عم  العراؽ ، بغداد ، بيل الحكسة ،  .ٜ٘ٔ

 .  ٜٙٚٔكساؿ دسؾقي ، عمؼ االجتساع كدراسة السجتسع ، القاىرة ، مكتبة االنجمؾ السررية ،  .ٓٙٔ

 .  ٖٜٛٔكساؿ مدكر ، االنتحار أك ىدـ البيئة ، بيركت ، دار األبجدية لمشذر ،  .ٔٙٔ

 . ٕٔٔٓ، بيركت ، دار كمكتبة البرائر ،  ٔالىاؼ عبد الحديؽ ، مقدمة في عمؼ االجتساع ، ط .ٕٙٔ

، بغداد ، بيل  ٔالرزاؽ العسر ، نغرة تحميمية لآلثار البيئية لمعدكاف عم  العراؽ ، طمثش  عبد  .ٖٙٔ
 .  ٕٔٓٓالحكسة ، 

 ٕمجدؼ عزيز إبراىيؼ ، التربية البيئية في مشاىج التعميؼ ، القاىرة ، مكتبة االنجمؾا السررية ،  .ٗٙٔ

ؾطشي لمبحث ، طرابمس ، السكتب ال ٔمحجؾب عظية القائدؼ ، عمؼ االجتساع الحزرؼ ، ط .٘ٙٔ
 .  ٕٗٓٓكالتظؾير ، 

دمحم احسد بيؾمي ، عمؼ االجتساع كقزايا الدياسة االجتساعية ، كتذريعاتيا ، اإلسكشدرية ، دار  .ٙٙٔ
 .  ٜٚٛٔالسعرفة الجامعية ، 

، عساف ، دار السديرة لمظباعة ٔدمحم الجؾىرؼ ، د. عدلي الدسرؼ ، السذكبلت االجتساعية ، ط .ٚٙٔ
 .  ٕٓٔٓكالشذر ، 

 . ٕٓٔٓ، األردف ، دار السديرة لمشذر ،  ٔؾىرؼ ، كآخركف ، عمؼ اجتساع البيئة ف طدمحم الج .ٛٙٔ

، القاىرة ، الدار السررية المبشانية لمشذر ،  ٔدمحم الديد ارناؤكط ، االنداف كتمؾث البيئة ، ط .ٜٙٔ
ٕٓٓٙ  . 

، تؾنس ،  ٔدمحم الديد جسيل ، دكر مدرسة التعميؼ األساسي لتحقيق مبادغ التشسية السدتدامة ، ج .ٓٚٔ
 .  ٕٛٓٓالسشغسة العربية لمثقافة كالعمؾـ ، 

، عساف ، دار الثقافة  ٕدمحم جاسؼ العبيدؼ ، مذكبلت الرحة الشفدية أمراضيا كعبلجيا ، ط .ٔٚٔ
 .  ٜٕٓٓلمشذر كالتؾزيع ، 

 .  ٕٕٓٓ، عساف ، دار السديرة لمشذر ،  ٔدمحم حسد الظيظي ، الدراسات االجتساعية ، ط .ٕٚٔ
، البيئة كمحاكر تدىؾرىا كاثارىا عم  االنداف ، االسكشدرية ، دار السعرفة دمحم خسيس الزككة  .ٖٚٔ

 .  ٕٓٓٓالجامعية ، 

دمحم خسيس الزككة ، الجغرافية الحزارية ، االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية لمشذر كالتؾزيع ،  .ٗٚٔ
ٕٓٓٙ  . 



 

 

 

 

، دار مجد الكؼ لمشذر  ، عساف ٔدمحم رشيد الفيل ، اليجرة كىجرة الكفاءات العمسية العربية ، ط .٘ٚٔ
 كالتؾزيع . 

، بيركت ، معسدة عز الديؽ لمظباعة  ٔدمحم رفعل ، اآلفات االجتساعية كاألمراض الشفدية ، ط .ٙٚٔ
 .  ٜٙٛٔكالشذر ، 

دمحم سعيد فرح ، كاخركف ، السذكبلت االجتساعية في السجتسع السررؼ ، اإلسكشدرية ، دار  .ٚٚٔ
 .  ٜٜٜٔالسعرفة الجامعية ، 

غبارؼ ، مدخل ال  عبلج السذكبلت االجتساعية كالفردية ، االسكشدرية ، السكتب دمحم سبلمة  .ٛٚٔ
 .  ٜٓٛٔالجامعي الحديث ، 

دمحم سيد فيسي ، البحث االجتساعي ، القؾاعد السشاىج السجاالت ، اإلسكشدرية ، السكتب الجامعي  .ٜٚٔ
  ٕٛٓٓالحديث ، 

 . ٕٓٓٓدار الشيزة العربية ،  ، بيركت ، ٔدمحم صبحي قشؾص ، دراسات في عمؼ االجتساع ، ط .ٓٛٔ
 .  ٜٜٓٔ، االسكشدرية ، دار السعرفة الجامعية ، ٔدمحم عاطف غيث ، عمؼ االجتساع ، ج .ٔٛٔ

 .  ٜ٘ٛٔدمحم عاطف غيث ، عمؼ االجتساع الحزرؼ ، االسكشدرية دار السعرفة الجامعية ،  .ٕٛٔ

 .  ٕٛٓٓلسعرفة الجامعية ، دمحم عباس إبراىيؼ ، التشسية كالعذؾائيات الحزرية ، اإلسكشدرية ، دار ا .ٖٛٔ

 .  ٕٛٓٓ، األردف ، دار كائل لمشذر كالتؾزيع ،  ٔدمحم عبد هللا الؾريكات ، مبادغ عمؼ األجراـ ، ط .ٗٛٔ

دمحم عبد السؾل  ، عمؼ االجتساع في ميداف العسل الرشاعي ، تؾنس ، الدار العربية لمكتاب ،  .٘ٛٔ
ٜٔٛٗ  . 

مذكبلت حمؾؿ ، اإلسكشدرية ، دار السعرفة دمحم عمي بيجل الفاضمي ، العذؾائيات الدكشية  .ٙٛٔ
 .  ٕٓٓٓالجامعية ، 

 .  ٕٕٓٓ، ليبيا ، دار شسؾع الثقافة لمظباعة كالشذر ،  ٔدمحم عياد مقبمي ، التمؾث البيئي ، ط .ٚٛٔ

 .  ٕٓٔٓ، عساف ، مكتبة السجتسع العربي لمشذر كالتؾزيع ،  ٔدمحم محسؾد دىيبة ، عمؼ البيئة ، ط .ٛٛٔ

 .  ٜٜٔٔلتمؾث مذكمة العرر ، الكؾيل ، سمدمة عالؼ السعرفة ، دمحم مدحل أسبلـ ، ا .ٜٛٔ
دمحم ياسر الخؾاجة ، عمؼ االجتساع الحزرؼ ، القاىرة ، دار كمكتبة اإلسراء لمشذر كالتؾزيع ،  .ٜٓٔ

ٕٓٓٛ  . 

، اإلسكشدرية ، البيظاش  ٕدمحم يدرؼ . دعيبس ، التمؾث االجتساعي كالثقافي كالؾقاية مشو ، ط .ٜٔٔ
 ؾزيع ، بدكف سشة نذر . سشتر لمشذر كالت

، األردف ، مكتبة العربي لمشذر كالتؾزيع ،  ٔمحسؾد مرظف  عبد هللا ، اإلنداف كالبيئة ، ط .ٕٜٔ
ٕٓٔٓ  . 



 

 

 

 

مريؼ احسد مرظف  ، احداف حفغي ، قزايا التشسية في الدكؿ الشامية ، االسكشدرية ، دار  .ٖٜٔ
 . ٕ٘ٓٓالسعرفة الجامعية لمشذر ، 

 ٜٙٙٔفي الثانؾيات كمرير الخريجيؽ ، بغداد ، مظبعة العاني ،  مدارع الراكؼ ، مذكمة الرسؾب .ٜٗٔ
 . 

 .  ٕٜٜٔ، اإلسكشدرية ، مظبعة السعارؼ ،  ٔمرظف  بدر ، تشديق كتجسيل السدف كالقرػ ، ط .ٜ٘ٔ

، عساف ، دار السديرة لمشذر ،  ٔمرظف  خمف عبد الجؾاد ، نغرية عمؼ االجتساع السعاصرة ، ط .ٜٙٔ
ٕٜٓٓ  . 

، اإلسكشدرية ، دار الؾفاء لمظباعة  ٔاسي ، حساية البيئة مؽ التمؾث ، طمرظف  عبد المظيف عب .ٜٚٔ
  ٕٗٓٓكالشذر ، 

 .  ٜٜٗٔ، االردف ، دار الذركؽ لمشذر ،  ٔمعؽ خميل العسر ، عمؼ السذكبلت االجتساعية ، ط .ٜٛٔ
، عساف ، دار الذركؽ لمشذر ،  ٔمعؽ خميل العسر ، كآخركف ، مدخل إل  عمؼ االجتساع ، ط .ٜٜٔ

ٜٜٕٔ  

، الدعؾدية ، مكتبة الؾادؼ لمشذر كالتؾزيع ،  ٔاؿ جبلؿ عبد الؾىاب ، اسس الثقافة الرحية ، طمش .ٕٓٓ
ٜٜٜٔ  . 

، عساف ، دار السديرة  ٔمش  دمحم عمي جاد ، التربية البيئية في الظفؾلة السبكرة كتظبيقاتيا ، ط .ٕٔٓ
 .  ٕٗٓٓلمشذر كالتؾزيع ، 

، عساف ، دار  ٔلعبلقات كالسذكبلت االسرية ، طنادية حدؽ ابؾ سكيشة ، د. مشاؿ عبد الرحسؽ ، ا .ٕٕٓ
 .  ٕٔٔٓالفكر لمشذر ، 

ناىدة عبد الكريؼ حافع ، مقدمة في تعسيؼ البحؾث االجتساعية ، بغداد ، مظبعة السعارؼ ،  .ٖٕٓ
ٜٔٛٔ . 

، عساف ، دار السديرة  ٕنجؼ الغراكؼ ، عبد هللا الشقار ، ادارة البيئة نغؼ كمتعمقات كتظبيقات ، ط .ٕٗٓ
 .  ٕٓٔٓالتؾزيع ، لمشذر ك 

، عساف ، دار الرفاء لمشذر كالتؾزيع ،  ٔنديؼ برىؼ ، كآخركف ، مدخل إل  الجغرافية البذرية ، ط .ٕ٘ٓ
ٜٜٔٛ  . 

نغيسة احسد سرحاف ، مشياج الخدمة االجتساعية لحساية البيئة مؽ التمؾث ، القاىرة ، دار الفكر  .ٕٙٓ
 .  ٕ٘ٓٓلمشذر ، 

، دار دجمة لمشذر ،  ٔمخاطر عررية كاستجابة عمسية ، طنعيؼ دمحم االنرارؼ ، التمؾث البيئي  .ٕٚٓ
ٕٜٓٓ  . 



 

 

 

 

، بيركت ، السعسدة الجامعية لمدراسات  ٔني  القاطرجي ،السرأة في مشغؾمة األمؼ الستحدة ، ط .ٕٛٓ
 .  ٕٙٓٓكالشذر ، 

، القاىرة ، دار  ٛنيقؾال تيساشيف ، نغرية عمؼ االجتساع ، ترجسة محسؾد عؾدة كاخركف ، ط .ٜٕٓ
 .  ٖٜٛٔالسعارؼ ، 

، بغداد ، بيل  ٔىدػ صالح عساش ، التمؾث الجرثؾمي الشاجؼ عؽ العدكاف كاستسرار الحرار ، ط .ٕٓٔ
  ٕٔٓٓالحكسة ، 

 .  ٕٙٓٓىيكل رياض رأفل ، االنداف كالتمؾث البيئي ، بغداد ، دار الذعكف الثقافية العامة ،  .ٕٔٔ

ؾـ اإلندانية كاالجتساعية ، كائل عبد الرحسؽ التل ، د. عيد  دمحم قحل ، البحث العمسي في العم .ٕٕٔ
 .  ٕٚٓٓ، عساف ، دار الحامد لمشذر كالتؾزيع ، ٕط

، مرر ، دار كمكتبة  ٔكجدؼ شفيق عبد المظيف ، عمؼ االجتساع الحزرؼ كالرشاعي ، ط .ٖٕٔ
 .  ٕٚٓٓاإلسراء لمشذر كالتؾزيع ، 

كالتعميؼ ، الؾحيذي احسد بيرؼ ، السذكبلت االجتساعية ، طرابمس ، السركز الؾطشي لمتخظيط  .ٕٗٔ
ٕٕٓٓ  . 

ياسر دمحم فاركؽ السشذاكؼ ، السدعكلية السدنية الشاشئة عؼ التمؾث البيئة ، اإلسكشدرية ، دار  .ٕ٘ٔ
 .  ٕٛٓٓالجامعة الجديدة ، 

 . ٖٕٓٓ، الكؾيل ، جامعة الكؾيل ،  ٔيعقؾب يؾسف الكشدرؼ ، الثقافة كالرحة كالسرض ، ط .ٕٙٔ

، عساف ، دار اليازكردؼ لمشذر كالتؾزيع،  ٕ، ط يؾسف ابؾ الرب كاخركف ، عمؼ االجتساع الظبي .ٕٚٔ
ٕٖٓٓ  . 

، بيركت معسدة السعارؼ  ٔيؾسف الفزل ، اإلنداف كالبيئة بيؽ الحزارة الغربية كاإلسبلـ ، ط .ٕٛٔ
 .  ٕٗٓٓلمسظبؾعات ، 

 .  ٜٕٓٓ، عساف ، دار حامد لمشذر كالتؾزيع ،  ٔيؾنس إبراىيؼ احسد ،البيئة في اإلسبلـ ، ط .ٜٕٔ

 اريح الخسائل واالط
 ٕ٘ٓٓبايو بؾزغايو ، التشسية كتمؾث البيئة ، رسالة ماجدتير مشذؾرة ، الجزائر ، جامعة مشتؾرؼ ،  .ٕٕٓ

 . 

بدسو رحسؽ عؾدة الرباح ، البشاء االجتساعي لمسرشع ، دراسة ميدانية في مرشع الشديج في  .ٕٕٔ
جامعة القادسية،  مديشة الديؾانية ، أطركحة دكتؾراه ، غير مشذؾرة مقدمة إل  مجمس كمية اآلداب ،

ٕٓٓٙ  . 



 

 

 

 

رادؼ لقساف ، مذكبلت تمؾث البيئة الحزرية بالشفايات السشزلية ، رسالة ماجدتير مشذؾرة ، الجزائر  .ٕٕٕ
 .  ٕٙٓٓ، جامعة مشتؾرؼ ، 

سؾزاف عبد الباقي حدؽ ، مذكمة الفقر الحزرؼ لمسجتسع العراقي السعاصر ، رسالة ماجدتير غير  .ٖٕٕ
 .  ٕٕٔٓاآلداب ، جامعة القادسية قدؼ عمؼ االجتساع ،  مشذؾرة ، مقدمة إل  مجمس كمية

عمي دمحم القحظاني ، التمؾث البيئي الشاتج عؽ محظات الؾقؾد في مديشة الدماـ ، الدعؾدية ،  .ٕٕٗ
 .  ٕ٘ٓٓجامعة نايف ، 

دمحم حديؽ الذؾاني ، القيؼ الثقافية الخزرية كتمؾث البيئة الحزرية ، دراسة ميدانية في مديشة  .ٕٕ٘
 . ٜٕٓٓاطركحة دكتؾراه غير مشذؾرة ، مقدمة إل  مجمس كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، كركؾؾ ، 

مشرؾر بؽ زاىي ، الذعؾر باالغتراب الؾعيفي ، أطركحة دكتؾراه ، مشذؾرة ، الجزائر ، جامعة  .ٕٕٙ
 .  ٕٙٓٓمشتؾرؼ ، 

ذؾرة في عمؼ يؾندي كريسة ، االغتراب الشفدي كعبلقتو بالتكيف األكاديسي ، رسالة ماجدتير ، مش .ٕٕٚ
 .  ٕٔٔٓاالجتساع السدرسي ، جامعة مؾلؾد معسرؼ تيزؼ كزر ، 

 الجوريات والسجالت 
حارث حاـز أيؾب ، فراس عباس البياتي ، التمؾث البيئي معؾؽ لمتشسية كميدد لمدكاف ، السجمة  .ٕٕٛ

 .  ٕٓٔٓ،  ٖ، العددٕالعراقية لبحؾث الدؾؽ كحساية السدتيمػ ، مجمد 

ر كالعدكاف عم  الؾضع الرحي في العراؽ ، بغداد ، مجمة اـ السعارؾ، حدؽ خمف تأثير الحرا .ٜٕٕ
 .  ٜٜٛٔ،  ٙٔالعدد 

حيدر كريؼ سكر ، العزلة االجتساعية لدػ طمبة السرحمة اإلعدادية ، مجمة كمية التربية األساسية ،  .ٖٕٓ
 .  ٕٙٓٓ،  ٛٗالجامعة السدتشررية ، اإلصدار 

إلدارؼ لمبيئة في دكلة الكؾيل مؽ التمؾث الدسعي ، مجمة داكد عبد الرزاؽ الباز ، حساية القانؾف ا .ٖٕٔ
 .  ٕٙٓٓ،  ٗالحقؾؽ ، العدد 

،  ٙزيؽ الديؽ عبد السقرؾد ، التخظيط البيئي مفاىيسو كمجاالتو ، مجمة القزايا البيئية ، العدد  .ٕٖٕ
ٜٕٔٛ  . 

،  زيشب سمساف شسعة ، د. لعؼ طو ، دكر اإلسكاف العذؾائي إلحداث عاىرة التمؾث البررؼ  .ٖٖٕ
 .  ٕٓٔٓ،  ٙ، مجمد  ٕٕ،  ٕٔالسجمة العراقية لميشدسة السعسارية ، إصدار ، 

،  ٜسيتا اراـ كيؾرؾ ، مقياس الؾعي البيئي لمسرأة العراقية ، مجمة كاسط لمعمؾـ اإلندانية ، العدد  .ٖٕٗ
ٕٓٓٙ  . 



 

 

 

 

حؾث ضح  عادؿ محسؾد ، التمؾث البيئي كمخاكؼ السرأة مؽ اإلنجاب ، جامعة بغداد ، مجمة الب .ٖٕ٘
 .  ٕٛٓٓ،  ٛٔالتربؾية كالشفدية ، العدد 

ضفاؼ عدناف مرظف  ، اثر البرنامج اإلرشادؼ لتخفيف العزلة االجتساعية لدػ طالبات السرحمة  .ٖٕٙ
 . ٕٕٔٓ،  ٖٕٓالستؾسظة ، جامعة بغداد ، مجمة األستاذ ، العدد 

مجمة كمية التربية  عبد الذيد الجاسؼ ، السذكبلت االجتساعية السراحبة لمفقر ، جامعة بغداد ، .ٖٕٚ
 .  ٕٔٔٓ،  ٖ، العدد  ٕٕلمبشات ، مجمد 

عمي شاكر الفتبلكؼ ، العزلة االجتساعية لدػ السيجريؽ العراقييؽ ، مجمة كمية االداب ، جامعة  .ٖٕٛ
 .  ٜٕٓٓ،  ٜٔبغداد ، اإلصدار 

، العدد  فتحي زغشدة ، التمؾث الدسعي في تؾنس كإمكانيات التحقق مؽ آثاره ، مجمة الحياة الثقافية .ٜٖٕ
ٕ  ،ٕٓٓٚ  . 

كاعؼ عبد الؾىاب حدؽ ، مدتؾيات التمؾث الزؾضائي ، الشاجسة عؽ الرشاعات األساسية في  .ٕٓٗ
 .  ٕٗٓٓ، ٕ، الدشة  ٘مشظقة البررة ، مجمة الددير ، العدد ،

 .  ٜٜٓٔ،  ٕٙدمحم الرميحي ، اإلنداف كالبيئة صراع أك تؾافق ، مجمة العربي ، العدد  .ٕٔٗ

، كآخركف ، دراسة تحميمية لسذكبلت البيئة الحزرية في مديشة الحمة ، مجمة دمحم عمي االنبارؼ  .ٕٕٗ
 . ٕٔٔٓ،  ٗحؾلية السشتدػ ، العدد 

 .  ٜٜٜٔ،  ٕٛٗدمحم قاسؼ عبد هللا ، تمؾث العقل كتمؾث البيئة ، مجمة السعرفة ، العدد  .ٖٕٗ

، الدشة الرابعة،  ٕٔد دمحم مشير سعد الديؽ ، التمؾث البيئي في لبشاف ، مجمة أكراؽ جامعية ، العد .ٕٗٗ
ٜٜٔٙ  . 

مديحو احسد عبادة ، تحميل سؾسيؾلؾجي مذكمة البظالة في كاقع السجتسع السررؼ ، مجمة كمية  .ٕ٘ٗ
 .  ٜٜ٘ٔ،  ٚٔاآلداب سؾىاج ، العدد 

، العدد  ٖٙىيفاء نجيب ميؾدر ، البيئة كالتمؾث ، جامعة البررة ، مجمة الخميج العربي ، مجمد  .ٕٙٗ
ٖٗٓ  ،ٕٓٓٛ  . 

احسد الذراح ، التربية البيئية كمأزؽ الجشس البذرؼ ، مجمة عالؼ الفكر ، الكؾيل ، العدد يعقؾب  .ٕٚٗ
 .  ٕٗٓٓ،  ٕٖ، السجمد  ٖ٘

 مرادر االنتخنيت
، جامعة السمػ عبد  اآلدابرشاد جدتشية ، عشاصر التمؾث البيئي لكؾرنيش جدة ، كمية  أسامة .ٕٛٗ

 -:، السكتبة االفتراضية عم  الرابط ٕٓٔٓالعزيز ، 

http://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=320&LNG=AR&RN=58036 

http://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=320&LNG=AR&RN=58036
http://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=320&LNG=AR&RN=58036


 

 

 

 

 .  ٕٚٓٓ،  ٜٕٚٓدة ، الحؾار الستسدف ، العدد ،بداـ اليم .ٜٕٗ

www.alhewar.org 

 . عم  الفرد كالسجتسع ، عم  السؾقع التالي كأثره األسرؼ التفكػ  .ٕٓ٘

oman.net/avb/shwothread.php?t=516130-www.s 

كتأثيره عم  الثقة في الشفس لظبلب الجامعات ،  األسرؼ التفكػ اسساء رضا السررؼ ، كاخركف ،  .ٕٔ٘
 .اىرة ، عم  السؾقع التالي جامعة الق

www.febs.edu.eg/en/debpartments/statistics  

 . حدؽ ابؽ يزيد الفيفي ، كاخركف ، التمؾث الزؾضائي عم  السؾقع التالي .ٕٕ٘

http://colleges.ksu.edu.sa/FoodsAndAgriculture/PlantProtection/Academic

%20Courses/Student%20Research/Graduate%20Research/Noise%20pollut

ion.pdf 

في تشسية الؾعي البيئي ، الحؾار الستسدف،  األعبلـ، دكر  األخزر األعبلـعبد الشاصر ىياجشو ،  .ٖٕ٘
 . ، عم  السؾقع التالي ٕٓٔٓ، ٖٙ٘ٓالعدد 

.alhewar.orgwww 

دمحم ميشا السيشا ، البيئة في الؾطؽ العربي الؾاقع كالسعمل ، جامعة السمػ عبد العزيز ، السكتبة  .ٕٗ٘
 .االفتراضية العراقية ، عم  الرابط 

https://www.kau.edu.sa   

لسمػ عبد العزيز ، السكتبة االفتراضية ىذاـ عبد الكيبلني ، تمؾث اليؾاء تمؾث اليؾاء ، جامعة ا .ٕ٘٘
 العراقية عم  السؾقع 

https://www.kau.edu.sa   

، عم  السؾقع  ٕٓٔٓ،  كاألمراضالدكؽ العذؾائي حزاـ لمفقر ح ، الدكؽ العذؾائي ميرشيد ف .ٕٙ٘
 .االلكتركني التالي

http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?view=article&tmpl=componen

t&id=34785 

عم  السؾقع  ٕٔٔٓ،  اإلندافكتأثيرىسا عم  سمؾؾ  كالبلمباالةسامر جسيل رضؾاف ، االىتساـ  .ٕٚ٘
 التالي 

www.altibbi.com/534 

، عبلقات كمذكبلت مؽ مشغؾر اجتساعي ، دراسة تحميمية في  كاإلندافسعيد الزىراني ، البيئة  .ٕٛ٘
 الدعؾدية عم  السؾقع 

http://www.ejtemay.com/forumdisplay.php?f=8 

 . الجريسة ، جامعة السمػ سعؾد ، عم  الرابط أحداثيز بؽ حديؽ ، البظالة كدكرىا في عبد العز  .ٜٕ٘

https://www.kau.edu.sa 
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، الشفايات الرمبة السذكمة كالحل ، السكتبة االفتراضية العراقية عم   كآخركف حسزة زاىد  فعدنا .ٕٓٙ
  السؾقع

https://www.kau.edu.sa 

 قامؾس )مرياـ كبدتر( عم  السؾقع التالي .  .ٕٔٙ

webster.com/dictionary/pollution-http://www.merriam 

 

دراسة تحميمية لسديشة نابمس  يسة ،الحزرؼ في الحد مؽ الجر  األمؽكدكر  أىسيةدمحم تؾفيق دمحم،  .ٕٕٙ
 . عم  الرابط التالي

www.geographylibrary.com  

 .كمرادره ، عم  السؾقع التالي آثارهدمحم عمي مرمح ، التمؾث الزؾضائي  .ٖٕٙ

  .sawww.faculty.ksu.edu 

،  ٕٕٙٙالبيئي في الحفاظ عم  البيئة ، الحؾار الستسدف ، العدد  اإلعبلـنجاح العمي ، دكر  .ٕٗٙ
 .، عم  السؾقع التاليٜٕٓٓ

www.alhewar.org 

 ككيبيديا تعريف التمؾث عم  السؾقع التالي .ٕ٘ٙ

tp://www.ar.wikipedia.org/wikiht 
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