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:ة ـدمـالمق
وھو في تفاعل مستمر مع , األرضعلى كوكب اإلنسانوجد الخالق أأنمنذ 

اإلنسانحیث كانت العالقة بین , مین متطلباتھ وتحسین نوعیة حیاتھ أبیئتھ بھدف ت

ثم نمت ھذه العالقة وتضخمت بعد الثورة , نسجام لتلبیة حاجاتھ أوالبیئة تجري ب

وافتقار األخالقية الضغوط على البیئة نتیجة المنحى دازیإلىأدتالصناعیة التي 

, كالتلوث بأنواعھ , فظھرت مشكالت بیئیة عدیدة , الوعي البیئي إلىاإلنسان

فضال, من الحیوانات والنباتات أجناسوانقراض , وانحسار الغابات , والتصحر 

, رات واالیدز والمخد, االجتماعیة كالفقر األمراضوزیادة , مشكالت التمدن عن

.واإلنسانیةفي توازن كثیر من النظم البیئیة الطبیعیة ختاللإإحداثإلىأدتكلھا 

لذا فقد بات التلوث یحیط بنا من كل جانب في الھواء الذي نتنفسھ والمیاه التي 

ولم تعد البیئة قادرة على تجدید مواردھا الطبیعیة . نأكلھنشربھا والطعام الذي 

ن بعد زیادة الغازات والمواد الكیمیاویة المتصاعدة من مداخن التوازوأحداث

المخلفات الصلبة والسائلة والنفایات المختلفة والمخصبات إلقاءالمصانع ونتیجة 

ستخدام الواسع االنتشار للمبیدات الحشریة ناھیك عن األاألنھارالزراعیة في میاه 

.واإلنتاجاألداءتھ على وقدراإلنسانالسلبي على صحة وتأثیرھاوالمنزلیة 

االجتماعیة للتلوث البیئي بھدف األبعادونتیجة لذلك حاولنا في ھذه الدراسة معرفة 

الوعي عند الناس في المحافظة على البیئة ، واشتملت الدراسة إثارةإلىالوصول 

للدراسة النظریة األولعلى المقدمة وبابین تضمنا سبعة فصول خصص الباب 

الدراسة وأھمیةمشكلة الدراسة األولفصول تناول الفصل ربعةأواحتوى على 

. وتحدید مفاھیمھاوأھدافھا

–عربیة –وتناول الفصل الثاني الدراسات السابقة المتضمنة دراسات عراقیة 

.فضال عن مناقشة ھذه الدراسات أجنبیة

والذي تم ) دور العوامل االجتماعیة في التلوث البیئي أبعاد( وتضمن الفصل الثالث 

مراحل تطور , األولالمبحث , مباحث مخصصة على التوالي أربعةإلىتقسیمھ 



٢المقـــدمة                                  

الوسط البیئي ولمحة تاریخیة عن التلوث البیئي في العراق وتناول المبحث الثاني 

العامل االقتصادي دور العوامل االجتماعیة في التلوث البیئي والذي یتمثل فيأبعاد

في حین تناول المبحث , والعامل السیاسي والعامل الثقافي والعامل االجتماعي 

وتناول المبحث الرابع التربیة البیئیة , ودوره في تلویث البیئة اإلنسان, الثالث 

.ودورھا في حمایة البیئة 

على منطقة رهوتأثیالتلوث البیئي على المجتمع العراقي أثار( الفصل الرابع أما

أثار, تلوث الھواء أثار" فتضمن خمسة مباحث مخصصة على التوالي ) الدراسة 

على وأثرهالنمو السكاني , التلوث الضوضائي أثار, تلوث التربة أثار, تلوث الماء 

.البیئة 

وتضمن الباب الثاني الدراسة المیدانیة وشمل ثالثة فصول ھما الفصل الخامس 

طبیعة الدراسة ، (العلمیة والمنھجیة للدراسة المیدانیة وتناول اءاتباإلجرالموسوم 

أدوات الدراسة ، مجاالت الدراسة، تصمیم العینة، الوسائل مناھج الدراسة،

فشمل مبحثین ) عرض البیانات وتحلیلھا(تناول ، أما الفصل السادس ) اإلحصائیة

الخاصة، األساسیةفشمل البیانات للدراسة ، إما المبحث الثانياألولیةاألول البیانات 

. نتائج والتوصیات والمقترحاتللحین خصصنا الفصل السابع واألخیرفي

، والمالحق، واألجنبیةالمصادر العراقیة، والعربیة، أیضاوتضمنت الرسالة 

.وملخص الرسالة باللغة االنكلیزیة


