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النظافة ثقافة و سلوك
السلوك ٌعكس ما ٌحمل اإلنسان
من ثقافة ،والثقافة لٌست هً َكالَ ٌم
مالبس
ق او لبس
معسول ُمنَ َّم ٌ
َ
فاخرة الئقة تعجب الناظرٌن ،بل
هً :مجموعة من المعارف
المكتسبة والعادات والتقالٌد والقٌم
للمجتمع تشكل شخصٌة االنسان
وتؤثر به وٌترجم ذلك من خالل
سلوك االنسان وتصرفاته.

النظافة سلوك مرتبط بالثقافة
كقٌمة ومن القٌم الهامة.النظافة
عنوان الرقى والحضارة ،وٌوصف
المجتمع بالتحضر عندما ٌرتقً إلى
مرحلة إضفاء جانب النظافة فً كل
أشكال الحٌاة ،فاذا كنت تمارس هذا
السلوك اإلٌجابً وهذه القٌمة
بتنظٌف شارعك ،فتجعل عنوانك
نظٌف وجمٌل ،فبٌتك وشارعك
ومدٌنتك ووطنك عنوان.

ان المحافظة على نظافة بٌئتنا وما ٌحٌط بها ٌتخذ عدة جوانب،
من جانب انسانً على كل فرد من أفراد المجتمع السعً نحو
توفٌر بٌئة نظٌفة خالٌة من أي تلوث ،فكما نقدم الرعاٌة
واالهتمام ألطفالنا وألنفسنا ونخشى اإلصابة بأي مكروه ،كذلك
فواجب علٌنا إعطاءها حقها الكامل.
هو الحال بالنسبة للبٌئة
ٌ

للنظافة تأثٌر مباشر وغٌر مباشر على حٌاة الفرد ،وفٌما
ٌأتً بعض اآلثار الحسنة التً تقدمها النظافة للفرد:
المحافظة على صحة أفضل :فكلما اهت ّم
اإلنسان بنظافته الشخصٌة ،وبنظافة
المكان الذي ٌعٌش وٌسكن فٌه ،فإنّه
سٌحمً نفسه من الكثٌر من مسببات
األمراض سوا ًء كانت مرئٌةً أم دقٌقةً،
فٌُحافظ على صحته مهما تقدّم فٌه العمر.

المحافظة على الصورة الخارجٌة
الجمٌلة أمام الناس :فالنظافة دائ ًما
تعنً الجمال ،وكلّما كان الشخص
مهت ًما بنظافته أكثر بدا أمام الناس
ً
جمٌال وجذابًا حتى إن لم ٌكن
ٌرتدي المالبس الجدٌدة والثمٌنة.

الجاذبٌة لآلخرٌن :فالشخص النظٌف ٌجذب الناس
للتعامل معه ،ألنّهم سٌشعرون بالراحة واألمان
بالقرب منه ،ولن ٌشعروا باالشمئزاز أو التقزز منه
أو ٌتخوفوا من حمله للمٌكروبات واألمراض.

كما ّ
أن للنظافة تأثٌر على حٌاة الفرد الشخصٌة ،فهً أٌضًا
كبٌرا فً حٌاة المجتمعات بأكملها ،ومن أهم
دورا
تلعب
ً
ً
آثارها اإلٌجابٌة على المجتمع نذكر ما ٌأتً:
حماٌة المجتمع من انتشار األمراض
واألوبئة :فمن المتعارف علٌه أن األوبئة
واألمراض السارٌة فً مجملها تتسبب
بها كائنات حٌة دقٌقة أو بعض الحشرات
الصغٌرة ،والتً تنتشر فً حال إهمال
النظافة فً األماكن العامة.

الوصول إلى الراحة النفسٌة لجمٌع
أفراد المجتمع :فما ٌجهله
الكثٌرون أن النظافة والمنظر
الحضاري والترتٌب لهم دور كبٌر
شعورا داخلًٌا
فً إعطاء الشخص
ً
بالتفاؤل والجمال والحب.

الوصول بالمجتمع لمرحلة الرقً والتقدم بٌن
المجتمعات األخرى :فالنظافة تعكس رقً المجتمعات
والبلد ،وتجعل المجتمع دائ ًما فً الصف األول بٌن
المجتعمات األخرى من حٌث الجمال والرواج
السٌاحً وكثٌر من األمور األخرى.

ٌقع على عاتقنا كأفراد تقدٌم
األفضل للبٌئة المحٌطة ،فنحن
نستطٌع التأثٌر بشكل إٌجابً
ولنا أهمٌة ودور كبٌرٌن علٌها
من خالل زراعتها باألشجار
وتجمٌلها بالزهور واالعتناء
بنظافتها.

أما عن الجانب الوطنً ،فمن خالل
روح االنتماء وروح التعاون
والوالء من قبل االفراد نحو بٌئتهم
ٌمكن كسب هواء نقً وتربة
صالحة للزراعة ومٌاه صالحة
للشرب مما ٌرجع بالنفع علٌنا..

ٌمكننا رفع مستوى الوعً لدى االفراد من خالل تشجٌع مؤسسات
الدولة االجتماعٌة والدٌنٌة واالقتصادٌة وغٌرها فً مجال الحرص على
التنوع الحٌوي ،وأٌضا ً تنمٌة الوعً لدى جمٌع فئات المجتمع العمرٌة.
فالبدء بتثقٌف الصغار منذ نعومة أظفارهم ٌكون ذا مفعول أقوى وأسرع
من الكبار كونهم هم " شباب المستقبل البٌئً" ،فمن عندهم سٌبدأ
التغٌٌر وبوساطتهم سنستطٌع بناء جسور الحٌاة السلٌمة واآلمنة .بغض
النظر عن دور الصغار فً تحقٌق بٌئة مستدامة لكنه ال ٌُلغً أثر الكبار
على الصغار اٌجابٌاً ،فلدٌهم الفضل األكبر فً ترسٌخ مفاهٌم البٌئة
التوعوٌة.

