
مقدمة بحث عن دور القدوة في التعامل مع البیئة
یعیش اإلنسان طیلة حیاتھ في البیئة، وعندما یموت یدفن فیھا، وتتالى األجیال وكلھا تعیش

على ھذه البیئة لذلك الحفاظ علیھا واجب على كل فرد من أفراد ھذا المجتمع، وھذا ما یقوم
بھ الشخص القدوة یحاول التقلیل قدر اإلمكان من ممارساتھ السلبیة على البیئة ونشر الوعي

بین الناس اآلخرین بالقیام بذلك، وفیما یلي سوف نرفق بحث شامل عن ھذا الموضوع.
بحث عن دور القدوة في التعامل مع البیئة

أنعم هللا على اإلنسان نعم كثیرة ومن بین ھذه النعم األرض التي خلقھا ومھدھا لإلنسان
وجعلھا صالحة للعیش، وخلق لھ فیھا من كل ما تشتھیھ نفسھ وسھل لھ فیھا سبل العیش
الرغید، لذلك واجب علیھ الحفاظ علیھا وحمایتھا من التلوث، وأي شيء ُیضر بھا وھذه

المسؤولیة تقع على عاتق كل فرد یعیش في ھذه البیئة، والقدوْة قادر على اتخاذ كافة
التدابیر الممكنة لحمایِة ھذه البیئْة والحفاظ علیھا من أّي ضرر، وفیما یلي فقرات ھذا

البحث.
ما المقصود بدور القدوة في التعامل مع البیئة

الشخص القدوة في البیئة ھو الشخص الذي یقوم بأعمال إعمار البیئة والمحافظة علیھا من
أي أذى، وھو یكون بمثابة الشخص المثالي الذي یقتدي بھ الناس ویقلدوه في أعمالھ

وممارساتھ على بیئة ، ومن أھم األدوار الملقاة على عاتق كل شخص قدوة یعیش في ھذِه
البیئة ما یلي:

توعیة الناس على مخاطر تلوث البیئة نحو ظاھرة االحتباس الحراري التي تصیب●
البیئة وتسبب األمطار الحمضیة.

إرشاد الناس على آلیة الحفاظ على البیئة، والحفاظ على الموارد البیئیة المتجددة●
وغیر المتجددة.

توعیة اآلخرین إلى كیفیة استثمار موارد الطاقة بالشكل األمثل.●
تحذیر الناس من ھدر المیاه، وكیفیة إدارة استھالكھا، والكثیر من األمور األخرى●

غیرھا.
كیف یمكن للفرد أن یكون قدوة لغیره في الحفاظ على البیئة

یستطیع األفراد أن یكون ھو القدوة في الحفاظ على البیئة من خالل:
العمل على تصنیف القمامة عند جمعھا ویكون ذلك بتخصیص مجموعة من●

الصنادیق أو األكیاس، یوضع بكل واحد منھا نوع معین من القمامة، صندوق للعلب
البالستیكیة وأخر الزجاجیة، وھكذا، مما یسھل إعادة تدویرھا.

المحاولة بقدر اإلمكان تجنب شراء واستعمال المنتجات التي من شأنھا اإلضرار●
بالبیئة، حیث ال یمكن تحللھا بالتربة، أو اإلستفادة منھا بعد استعمالھا.



االنتقال إلى مكان العمل أو أي وجھة أخرى بوسائط النقل العامة أو مشیا أذا أمكن●
ذلك، لما في ذلك من نفع على صحة الفرد، وأقل ضررا للبیئة منھ عند استعمال

السیارة في التنقل.
الحد من قطع األشجار وتخریب الحدائق العامة، وترشید استخدام المبیدات●

الحشریة، والمساھمة في حمالت التشجیر وما شابھھا، حیث تساھم في تنقیة الھواء
الذي نتنفس.

دور القدوة في تقدیم الدعم المادي
الدور المادي للقدوة كبیر ومھم جداً حیث یأتي دور الجمعیات والمؤسسات اإلجتماعیة من
خالل الفعالیات الشبابیة حول مشاكل البیئة وكیفیة الحفاظ علیھا ونظافتھا، وغالباً ما تكون

ھذه الجمعیات بحاجة لدعم مادي لتنفیذ خططھا ومشاریعھا، ویأتي دور القدوة من خالل
تنظیم حمالت التوعیة وتقدیم الدعم المادي للجمعیات والمؤسسات، سواء كان ذلك بالنقود،

أو عن طریق التطوع في العمل.
ماھي طرق المحافظة على البیئة

تتعدد الطرق الواجب اتباعھا في المحافظة على البیئة نذكر منھا:
منتجات وعلى قدرویكون ذلك باستعمال ما ھو ضروري منتقلیل النفایات:●

الحاجة، استخدام األكیاس القماشیة والورقیة عوضا عن أكیاس البالستیك.
ألكثر من مرة بصورةھناك بعض المواد بإمكاننا استخدامھاإعادة االستخدام:●

سلیمة وال تلحق ضرًرا بالبیئة، فضالً عن تخفیض احتمالیة التلوث في البیئة، مثالً
العبوات الحافظة یمكن غسلھا وإعادة استعمالھا، بدالً من رمیھا وإضرار البیئة

بذلك.
إعادة تصنیع المواد المستھلكةوھي تلك العملیة التي یتم من خاللھاإعادة التدویر:●

إلى مواد أولیة تستخدم في صناعات أخرى، إعادة تدویر علب األلمنیوم المستعملة
إلنتاج علب جدیدة.

یلجأ اإلنسان إلىویكون ذلك بدال من رمي المخلفات العضویة،تحویل المخلفات:●
االستفادة منھا بتحویلھا إلى سماد طبیعي.

المشاركة في حمالتزراعة األشجار، ترشید استخدام الكھرباء،وسائل أخرى:●
النظافة التطوعیة، ترشید استخدام المیاه

في التعامل مع البیئةأھمیة القدوة
كل المجتمعات والبیئات بحاجة إلى الشخص القدوة في حیاتھم والذي یفھم آلیة التعامل مع

البیئة ویحّض غیره من الناس في القیام بذلك، فلو ُوجَد ھذا الشخص بكل واحدة عائلة لقلده
الجمیع بأعمالھ، واستطاعوا أن یكونوا قدوة لغیرھم، وھكذا یتنشر الوعي البیئي بین الناس

ونحافظ علیھا من التلوث ونسھم في حیاة رغیدة لألجیال القادمة، وتقع على عاتق القدوة
الكثیر من المھام، بین الحفاظ على البیئة وتوعیة الناس ألھمیة القیام بھذا العمل، وتكمن



أھمیة القدوة في قدرتھ على توعیة األشخاص الذین ینخرط فیھم في المجتمع ألھمیة
السلوكات الصحیحة على البیئة، ویبدأ ھذا من أصغر وحدة بنائیة في المجتمع ألكبرھا

وھكذا یعم الوعي البیئي على جمیع أفراد المجتمع.
في التعامل مع البیئة في اإلسالمالقدوة

كان القدوة في التعامل مع البیئة في زمن اإلسالم النبي محمد -صلى هللا علیھ وسلّم- ولیس
فقط بالحفاظ على البیئة بل بكل أعمالھ الشریفة، فمنذ صغر النبي لم یأنف شرب الخمر،

ولم یحضر مجلس لھو، ولم یخالط النساء، وھذا قبل أن یعرف أنھ النبي وینزل علیھ الوحي
ویبشره بذلك، وبعد اإلسالم بدأ أن ینشر األخالق التي یجب على المسلم أن یتحلى بھا،

ویبان ذلك من الحدیث النبوي الذي رواه أبو ھریرة -رضي هللا عنھ- أن النبي قال:
ُ، وأَْدناھا إماَطُة {اإلِیماُن بْضٌع وَسْبُعوَن، أْو بْضٌع وِستُّوَن، ُشْعَبًة، فأْفَضلُھا َقْوُل ال إَلَھ إالَّ هللاَّ

ِریِق، واْلَحیاُء ُشْعَبٌة ِمَن اإلیماِن}، والمقصود بإماطة األذى رفع األذى عن األَذى َعِن الطَّ
الطریق سواء من حجر أو غیرھا مما یبین حرص اإلسالم على الحفاظ على البیئة فھذا

العمل مأجور للعبد ولھ بھ حسنة والعلم عند هللا.
خاتمة بحث عن دور القدوة في التعامل مع البیئة

وأخیراً ولیس آخراً ما یجدر قولھ إن ھذه البیئة لیس ملكاً لكل شخص وحده، بل ھي ملكة
مشتركة بین كافة أفراد المجتمع، ویحق لكل فرد فیھا أن یتنعم بھا، لذلك واجب على كل
فرد یعیش في ھذا المجتمع جعل نفسھ القدوة لغیره في حمایة البیئة والحفاظ علیھا لتكون

الملجأ اآلمن لألجیال القادمة ویستطیعون العیش بھا بأمان تام وھناء.


