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 العالقة بين اإلدراك البيئي وبعض المتغيرات النفسية  
 لدى ساكني منطقة بحيرة المنزلة

               [81] 
 (8)أحمد فخري هاني -(2)آمال عبد الحميد محمد -(8)أحمد مصطفي العتيق

 (3)نعمة اهلل سيد عبد الرحمن
كليددد  اللندددداح لدددبدا  والترليدددد  ( 6 جامعدددد  شدددين  ددددمس معهدددد الدرا ددداح واللحددددو  اللي يددد ،( 0

 جريدة األهرام( 3 ، جامع  شين  مسوالعلوم
 

 المستخلص
تهدف الدرا   إلي رصد اإلدراك اللي ي وألعاده وشالقت  لمتغيرين نف ين هما االكت ا  
والقلق لدى ال لا  الذي يعيش في منطق  لحيرة المنزل  لرصد إ كالياح تلك العالق  لافتراض 

 .يقعون تحح وطأة أحد مظاهر التلو  اللي ي وهو تلو  مياه لحيرة المنزل أنهم 
مقياس  -وقد ا تخدم اللاحثون لعض األدواح تمثلح في مقياس اإلدراك اللي ي

وقد طلقح المقاييس شلي شين  قوامها ، وكلهم من إشداد اللاحثين. مقياس القلق -االكت ا 
لح  من الدرا اح الوصفي  التى ت عى لوصف من اإلنا ، ويعد ال 011، من الذكور 011

مجتمع  اللح  والعين  فى محاول  للرلط لين متغيراح الدرا   مع ا تخدام ا لو  المقالل  مع 
 .الملحوثين لتطليق مقايس الدرا   

 :وتوصلح الدرا   لعدة نتا ج تمثلح في
 .وجود شالق  طردي  لين اإلدراك اللي ي و االكت ا  .0
 .طردي  لين اإلدراك اللي ي و القلقوجود شالق   .6
اللعد  -وجود شالق  طردي  لين االكت ا  وألعاد اإلدراك اللي ي مثل اللعد المعرفي .3

 .اللعد التقييمي -الوجداني
 .وجود شالق  شك ي  لين الن اط اللي ي واالكت ا  .4
 -المعرفياللعد : وجود شالق  طردي  لين مقياس القلق وألعاد اإلدراك اللي ي الممثل  في .5

 .اللعد التقييمي -اللعد الوجداني 
اللعد المعرفي : شدم وجود فروق لين الذكور واإلنا  في ألعاد اإلدراك اللي ي المتمثل  في .2

 .اللعد التقييمي -
 .وجود فروق لين الذكور واإلنا  في اللعد الوجداني لإلدراك اللي ي لصالح الذكور .7
 .مقياس االكت ا شدم وجود فروق لين الذكور واإلنا  في  .8
 .شدم وجود فروق لين الذكور واإلنا  في مقياس القلق .9
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 :وصح الدرا   لالتالىأوقد 
تفعيل نتا ج االلحا  والدرا اح التى تناولح الم اكل االجتماشي  والنف ي  لل كان فى  .0

 .لحيرة المنزل 
ضرورة إهتمام الدول  لتلك المجتمعاح الفقيرة وادخال التطوير شليها من حي  التخطيط   .6

 .والعمران لا تخدام اال الي  العلمي  
أهمي  إن اء محطاح معالج  للصرف الصحى لتقنياح المعالج  الليولوجي  لحماي  الثروة  .3

 .ال مكي  والصح  العام  
ها المحمل  لالكيماوياح والمعادن الثقيل  فى فرض ر وم شلى المصانع التى تلقى لمياه .4

 .لحيرة المنزل  وتوجي  تلك االموال لتح ين اللي   فى لحيرة المنزل  
تفعيل الن اط اللي ى لدى ال لا  فى لحيرة المنزل  من خالل إجراء الم القاح لين األحياء  .5

االح اس لقيم  فى تنظيف ال وارع وزرع اال جار تحح رشاي  المجالس المحلي  لتدشيم 
 .اللي   وتنمي  االدراج اللي ى لديهم 

 

 المقدمة
ال لا  هم وقود التنمي  فى أى مجتمع لذلك فان االهتمام لهم والوقوف شلى م اكلهم 
وال عى لمحاول  أيجاد الفرص كلها تعتلر مطل  قومى وهام فى مرحلتنا الحالي  لما يمثل  

، لذلك فان درا تنا هى خطوة لرصد إ كالياح ال لا  من كتل  شظيم  فى الن يج ال على
تأثيراح تلو  لحيرة المنزل  ومدى إدراك ال لا  لتلك الملوثاح وتداشياتها شلى الجوان  
النف ي  وما ي لل  هذا التلو  من اكت ا  وقلق من إجراء إفرازاح اللحيرة لروا ح غازاح ملوث  

وتأثيراتها شلي لناءه ال يكولوجي وتداشيات   لللي  ؛ ولمعرف  مدى إدراك ال لا  لتلك الخطورة
مجدي : )حي  أ ارح درا اح، التي هي من أ لا   عوره لاالكت ا  من جراء هذا التلو 

 ، 6111-شلد اهلل
1995- R.A Higazy ،إلي تلو  لحيرة المنزل  لالعديد ( 0990 -محمد ح ين محمد

من العناصر الثقيل  والملوثاح الكيميا ي  حتى أثرح شلي تكوينها اإليكولوجي فضاًل شن 
وكما ، المحاوالح الم تمرة لردم م احاح كليرة من اللحيرة مما أثر في ضعف قدرتها اللي ي 

ن التلو  الذي أصا  اللحيرة كان ل  أثر في إلي أ( 0999-أماني مر ي )أثلتح درا   
قدرتها شلي الوفاء لالمطال  االقتصادي  ل اكني اللحيرة ولالتالي ظهرح لعض األمراض 
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الج مي  واالضطرالاح واالنحرافاح االجتماشي ؛ لذا كان من الضروري إلقاء الضوء شلي تلك 
ى المناطق المهم   والمحروم  من المنطق   يكولوجيًا وقياس اإلدراك اللي ي لدى قاطني إحد

 .يد التخطيط وأوج  الرشاي  المختلف 
 

 الدراسات المرجعية
يعرض اللح  لعض الدرا اح ال الق  التي تناولح مفهوم اإلدراك اللي ي وأيضًا 

 :الدرا اح التي تناولح لعض الم اكل اللي ي  للحيرة المنزل  شلي النحو التالي
 (:8991)مرسى دراسة أماني احمد محمد  .8

حي  تهدف الدرا   إلي معرف  أثر التلو  اللي ي شلى الن اط االجتماشي واالقتصادي 
للقوى العامل  في لحيرة المنزل ، م تخدم  المنهج الوصفي لطريق  الم ح االجتماشي، وكانح 

 : مفردة، وكانح أهم النتا ج 611شين  الدرا   وقوامها 
اح  للي  مما ألرزح م كالح اجتماشي  كارتفاع معدالح إن تلو  لحيرة المنزل  ل  مردود -

 .الجريم  واالنحراف وتراجع القيم ورفع معدالح اللطال  وتزايد اللحيرة
أن ال لا  واألطفال أكثر الف اح تضررا من جراء تلو  اللحيرة مع ارتفاع كثاف  شمال   -

 . للمخاطر األطفال نتيج  تدنى الم توى االقتصادي لأل ر مما يعرض األطفال
 . انت ار األمراض ل ل  تلو  اللحيرة خاص  أمراض الكلد والكلي -
 (:2222)دراسة مجدي عبد اهلل حامد  .2

ا تهدفح تلك الدرا   معرف  الخلفي  اإل عاشي  ودرا   النظا ر اللي ي  للعض اللحيراح 
هذه المصري ، وكذلك درا   وتقييم المردود اللي ي للصرف شلى الحياة الما ي  في 

وقد تم اختيار لحيرتي اللردويل والمنزل  حي  تتميز كل واحدة لصفاح وتكويناح .اللحيراح
 .جيولوجي  لي ي  وما ي  مختلف 

 : وكانح النتا ج والتي تهمنا في درا تنا الحالي 
أن شملي  الصرف لأنواش  المختلف   واء صرف صناشي أو زراشي أو آدمي في اللحيراح  -

 .  شلى الحياة الما ي  في تلك اللحيراحلها آثارها ال للي
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أن مياه لحيرة المنزل  خليط من المياه العذل  ذاح األصل الجوى ومياه اللحر الواقع  تحح  -
 .تأثير شملياح اللخر والتلو 

أن تركيزاح اليورانيوم وااللومنيوم والصوديوم واللوتا يوم في لحيرة المنزل  أشلى لكثير 
 . ل  الصرف ال يئ الملقى في اللحيرةمن الن   الم موح لها ل

 :اإلدراك البيئي عند الطفل: بعنوان( 2228)حمد مصطفي العتيق أ .3
درا   مقارن  لين الريف والحضر  -تهدف الدرا   إلي درا   اإلدراك اللي ي شند الطفل

من خالل درا   اإلدراك اللي ي وكل من الحال  االنفعالي  والذكاء وتأثيراح لعض المتغيراح 
تحديد م توياح لعض المتغيراح المعرفي   –االجتماشي  واالقتصادي  شلي اإلدراك اللي ي 

تحديد م توياح  -حص العالق  لين لعض التغيراح المعرفي  المكاني  واإلدراك اللي  المكاني  وف
 . المعرف  اللي ي  كما تعك ها الخرا ط المعرفي 

لطاري  لقياس القدراح  –الخريط  المعرفي   -مقياس اإلدراك اللي ي: الدرا   كانح أدواح
 .المعرفي  ذاح الصل  لاإلدراك اللي ي

 :إليوتوصلح الدرا   
وجود فروق لين أطفال الريف وأطفال الحضر في إدراكهم لاللي   ومعرفتهم لاللي   لصالح  -

 .أطفال الحضر
وجود فروق لين األطفال في الم تويين المنخفض والمتو ط اجتماشيا واقتصاديا لصالح  -

 .الم توي المتو ط في الريف والحضر
واإلدراك المكاني والفحص المكاني وجود شالق  ارتلاطي  طردي  لين اإلدراك اللي ي  -

 .وال رش  اإلدراكي  واالشتماد شلي المجال
وجود شالق  ارتلاطي  طردي  لين الذكاء واإلدراك اللي ي والذكاء والمعرف  اللي ي  في الريف  -

 .والحضر
شدم االتزان  –القلق  –وجود شالق   للي  لين اإلدراك اللي ي ومتغيراح االشتمادي   -

 .شدم الكفاي  النف ي  –االنفعالي 
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 (: 2224)دراسة كارولين لوبو  .4
تهدف إلي درا   اإلدراك اللي ي من المنظور المكاني حي  ا تخدمح أ لو  درا   
الحال  الكت اف الطرق والتي من خاللها يمكن تف ير مفهوم اإلح اس لالمكان من خالل 

نوشي  الحياة  –نوشي  لي ت   –هويت   –مدي تقلل   –نوع الحي : المكاني  المختلف  مثل. األلعاد
 .جمال  –مدي االرتلاط ل   –طليع  المجتمع  –في  

وقد ، حي  تم اختيار أحياء متفاوت  اقتصاديا وكذلك الكثاف  ال كاني  متلاين  لين األحياء
تم اختيار أماكن داخل المدين  وأخري في أطراف المدين  والمناطق الريفي ، وا تخدم أ لو  

 .ء المقالالحإجرا
وكانح النتا ج ت ير إلي أن مفهوم إدراك المكان يختلف شلي ح   التجرل  ال خصي  
في الف   ذاح الدخل المحدود، أما في األحياء ذاح الدخل المتو ط فعلرح شن مفهوم المكان 

وفي األحياء ذاح الدخل المرتفع فعلروا شن مفهوم المكان من الناحي  ، لصورة شاطفي 
 . الجمالي

 (:2225)دراسة زين إحسان دوبا  .5
تهدف اللاحث  إلي درا   نوشي  الحياة وشالقتها  لاإلدراك اللي ي في ضوء لعض 

 236درا   شلي شيناح من  اكني المناطق الع وا ي   وللغ حجم العين   –المتغيراح النف ي  
نا  مفردة موزش  شلي مجتمعي ش وا ي وآخر مخطط توزشح  من حي  النوع إلي ذكو  ر وا 

وا تخدمح اللاحث  شدة مقاييس . ومن حي  العمر إلي أطفال ورا دون في مصر و وريا
كأدواح للدرا   منها مقياس اإلدراك اللي ي للرا دين، وآخر لألطفال ومقياس التذوق الجمالي 

 . لألطفال وا تليان نوشي  الحياة واختلار اإلدراك المكاني
ومعامل التوافق والتحليل التعاملي ( ح)اختلار  وا تخدمح شدة أ الي  إحصا ي  مثل

 .ومعامل االرتلاط المتعدد
 : واهم النتا ج التي توصلح إليها

وجود فروق لين العينتين المصري  وال وري  من الرا دين لصالح العين  ال وري  شلي اللعد  -
 .المعرفي والتقييمي والن اط والخريط  المعرفي 
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كذلك وجود فروق لين األطفال القاطنين في الحي الع وا ي والمخطط في مصر و وريا  -
 . شلي مقياس اإلدراك اللي ي لصالح قاطني الحي المخطط

وجود شالق  موجل  لين اإلدراك اللي ي لدي األطفال في مصر و وريا وكل من  ع   -
راك اللي ي وألعاد التذوق اللصري وال معي واأللوان ووجدح شالق   للي  لين اإلد

 .ال خصي 
 (: 2222)دراسة إيهاب موسي شرقاوي جميل  .6

تهدف إلي درا   التلو  اللي ي وشالقت  لالضغوط واالضطرالاح النف ي  شند كل من 
مفردة  51مفردة من الذكور وكذلك  51الجن ين ومقارنتهم للعض حي  كانح العين  قوامها 

 .من اإلنا  في مجموشتين
ا تليان التلو   –ا تمارة اللياناح األولي  : وا تخدم اللاح  لعض األدواح تمثلح في

 . مقياس الضغوط ومقياس ال خصي  المتعددة األوج  –اللي ي 
 : وكانح أهم النتا ج

وجود شالق  لين الذكور واإلنا  في إدراكهم لكل من التلو  اللي ي والضغوط  -
 . واالضطرالاح النف ي 

 .شالق  موجل  لين التلو  اللي ي وكل من الضغوط واالضطرالاح النف ي كذلك وجود  -
 (:2282)دراسة شيرين عبد الحي عبد السالم أبو دغيد  .2

حي  تهدف إلي درا   اإلدراك اللي ي وشالقت  للعض المتغيراح النف ي  واللي ي  شند 
المكفوفين في طفل من األطفال  21الطفل الكفيف حي  طلقح الدرا   شلي شين  قوامها 

 .طفل من الذكور 31طفل من اإلنا  و  31مرحل  الطفول  المتأخرة تمثلح في 
وا تخدمح شدة أدواح للدرا   تمثلح في مقياس اإلدراك اللي ي ومقياس تقدير ال خصي  

ا تخدمح اللاحث  طرق مختلف  في المعالج  اإلحصا ي  منها المتو طاح . والخريط  المعرفي 
 Person Correlation وارتلاط لير ون( ح)نحرافاح المعياري  واختلار الح الي  واال

 :وتوصلح لعدة نتا ج من أهمها
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 . وجود فروق في اإلدراك اللي ي لين الذكور واإلنا  -
 . وجود فروق في المعرف  اللي ي  لين الذكور واإلنا  -
توصلح لوجود شالق  ارتلاطي  لين اإلدراك اللي ي ولعض المتغيراح النف ي  شند كل من  -

 . الذكور واإلنا 
 . وجود شالق  ارتلاطي  لين اإلدراك اللي ي ولعض المتغيراح اللي ي  شند الذكور واإلنا  -
وجود شالق  ارتلاطي  لين اإلدراك اللي ي ولعض مكوناح الخريط  المعرفي  شلي شين   -

 .الدرا  
اإلدراك : بعنوان Lima PF " Latini OA, junior MP (2010)دراسة  .1

 :البيئي لدي الصيادين في البحيرات البرازيلية االستوائية
تهدف الدرا   إلي اللح  في إن إدخال أنواع غريل  من األ ماك الغريل  لنهر دوس 

حلي  تعد من أهم التهديداح األو ط لجنو   رق اللرازيل لما ت لل  من انقراض لأل ماك الم
 .للتنوع الليولوجي

 

 واألدواتالعينة  
لأي كا )فرد من الصيادين في اثنين من المجتمعاح المجاورة  51تم إجراء مقالالح مع 

من أجل ا تك اف إدراكهم اللي ي وتحديد دورهم المتعمد في انت ار ( كافا جراند –األخطر 
 .ع الليولوجيهذه األ ماك في النهر مما يهدد التنو 

 :وكانح من أهم النتا ج
وأن ضعف اإلدراك اللي ي يدل شلي ، إن ال كان المحليين يدركون هذه التغييراح اللي ي  -

 .نقص المعرف  اللي ي 
 .ضرورة دشم الم ارك  المجتمعي  شند اتخاذ القراراح المتعلق  لاللي   -
 

  



 مجل  العلوم اللي ي 
 جامع  شين  مس –معهد الدرا اح واللحو  اللي ي  

 

 362 6102، مارس الثاني والثالثونالمجلد 

 مشكلة البحث
شظمددى وتعتلددر منطقدد  لحيددرة المنزلدد  مددن  تواجدد  األمدداكن الرطلدد  فددى مصددر م ددكل  لي يدد 

ضمن تلك األماكن فهى تواج  م كل  تضر  لجذورها فى أشماق اللي   المصدري  وهدى م دكل  
تقريدر مركدز ) فقد أ ارح إحدى الدرا داح  تلو  المياه وهو متغير ذو ضغط لي ى ل كل  للى

ن المندداطق ذاح اله ا ددد  إلددى ان لحيددرة المنزلدد  تعددد مدد(  6104 - دديدارى  –اللي دد  والتنميدد  
وزارة الدولد  ل د ون ) اللي ي  كذلك أوضدحح النتدا ج الحقليد  للرندامج الرصدد اللي دى لدوزارة اللي د  

مدددن أجدددل قيددداس نوشيددد  ميددداه اللحيدددرة إلدددى إرتفددداع  دددديد لن ددد  التلدددو  مدددن (  6103 –اللي ددد  
 دددموح لهدددا دوليدددًا لدددذلك المعددادن الثقيلددد  لجانددد  أندددواع اللكتريددا المختلفددد  لمعددددالح أشلدددى مددن الم

نتنددداول تلددددك القضددددي  لاشتلارهددددا مدددداثر  ددددللى شلدددى  ددددريح  ال ددددلا  اللددددذين هددددم شرضدددد  للقلددددق 
واالكت ددا  مددن جددراء تلددك الملوثدداح ، لددذلك فددان درا ددتنا تحدداول رصددد مدددى االدراك اللي ددى لدددى 

المتمثلدد  ال دلا  فدى منطقد  لحيدرة المنزلدد  وقيداس مددى هدذا االرتلدداط لدلعض المتغيدراح النف دي  
 .فى القلق واالكت ا  

 

 أهمية البحث
تددددأتي أهميدددد  اللحدددد  لاشتلددددار اللي دددد  كيددددان نعدددديش فيدددد  وتت ددددكل و ددددط خضددددم معقددددد مددددن 

والمحديط  Bio-sphereالتفاشالح المتلادل  لدين منظومداح ثدال  ر ي دي  هدي المحديط الحيدوي 
(  6106 -أ ام  الخولي) Socio-sphereوالمحيط االجتماشي  Techno-sphere التقني 

لذلك فإن قياس اإلدراك اللي ي لل لا  القاطن في منطق  لحيرة المنزل  ومددى ارتلاطد  لمتغيدري 
االكت ا  والقلق النف ي ضروري إللراز ضغوط أ كال التلو  الموجدودة فدي تلدك المنطقد  شلدي 

 -وزارة اللي دددد )ي دددد  حيدددد  أ ددددارح النتددددا ج الحقليدددد  لددددوزارة الل، لعددددض الجواندددد  النف ددددي  لل ددددلا 
مددددن أجددددل الرصددددد اللي ددددي لنوشيدددد  الميدددداه للحيددددرة المنزلدددد  إلددددي تلددددو  الميدددداه لالعناصددددر ( 6103

والمعددادن الثقيلدد  لن دد  أشلددي مددن الم ددموح لهددا دوليددًا لددذلك فددإن هددذا التلددو  يكددون لدد  تددأثيراح 
من غازاح  ام   ضارة شلي الجان  النف ي لألفراد المقيمين حول اللحيرة لما يفرزه هذا التلو 
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وروا ددح كريهدد  ولالتددالي يدداثر شلددي الجاندد  االقتصددادي لددديهم لمددا يدددفع لهددم لل ددعور لاالكت ددا  
 :ويمكن اإل ارة ألهمي  اللح  في التالي، النف ي والتوتر واإلحلاط

إلراز لعض التأثيراح للتلو  االيكولوجي للحيرة المنزل  شلي لعض المتغيراح النف ي   .0
لدى ال لا  في تلك المنطق  من خالل قياس اإلدراك اللي ي لديهم ( قاالكت ا  والقل)

وشالقت  لكل من االكت ا  والقلق النف ي وذلك ألهمي  تلك ال را ح العمري  في ن يج 
 .المكون ال كاني القومي

إلقاء الضوء شلي خطورة تداشياح التلو  االيكولوجي في إحدا  م اكل نف ي  من  انها  .6
نف ج مي  لل لا  القاطن فى لحيرة المنزل  ألن العوامل اللي ي  ال للي  قد تحد  أمراض 

ترتلط ل كل ثالح وم تمر لاالكت ا  والقلق ومن ثم فإن الصح  النف ي  ت كل  لليًا في 
 (.6117 -إيها  مو ي  رقاوي)الصح 

 
 أهداف البحث

لل لا  في منطق  يهدف اللح  إلي التعرف شلى طليع  العالق  لين اإلدراك اللي ي 
ا االكت ا  النف ي والقلق لحيرة المنزل  ولعض المتغيراح النف ي  المتمثل  في متغيرين هم

 النف ي
 

 تساؤالت البحث
نتا ج الدرا   شلى تم وضع شدة ت ااالح لمحاول  االجال  شليها لااليجا  او لالنفى من خالل 

 :النحو التالى
لي ى ومتغير االكت ا  النف ى لدى ال لا  القاطن فى هل توجد شالق  لين ألعاد األدراك ال .0

 لحيرة المنزل  ؟ وهل توجد فروق لين الذكور واالنا  فى هذا المتغير ؟
هل توجد شالق  لين العاد االدراك اللي ى ومتغير القلق النف ى لدى ال لا  القاطن فى  .6

 ير ؟لحيرة المنزل  ؟ وهل توجد فروق لين الذكور واالنا  فى هذا المتغ
  



 مجل  العلوم اللي ي 
 جامع  شين  مس –معهد الدرا اح واللحو  اللي ي  

 

 364 6102، مارس الثاني والثالثونالمجلد 

 فروض البحث
 :وضعح اللاحث  شدة فروض تمثلح في

توجد شالق  لين ألعاد اإلدراك اللي ي ومتغير االكت ا  النف ي لدى ال لا  في منطق   .0
 .لحيرة المنزل 

 .توجد فروق لين الذكور واإلنا  في هذه العالق  -
في منطق  لحيرة توجد شالق  لين ألعاد اإلدراك اللي ي ومتغير القلق النف ي لدى ال لا   .6

 .المنزل 
 .توجد فروق لين الذكور واإلنا  في هذه العالق  -

 

 مف اهيم البحث
 -االكت ا )يتضمن اللح  لعض المفاهيم تتمثل في اإلدراك اللي ي والمتغيرين النف يين 

 .و وف نتناول كل مفهوم لتعريف  شلي حدة( القلق
   Environmental Perception:اإلدراك البيئي

ذا الصره رآه ولعقل  فهم  لمعنى لحق  وللغ  ونا: اإلدراك فى المعجم اللغوى المعجم )ل  وا 
إلى ان اإلدارك اللي ى هو شملي   0998شلى حين ي ير ماك أندرو (  0991 –الوجيز 

ي تخدم فيها ال خص كاف  حوا   فاللي اح تنل  كل الحواس وتمد الفرد لالمعلوماح شلى القدر 
نما الذى يمكن  م ن معالجت  وتناول  لألمور لكفاءة ، لذلك فان اإلدراك ليس مرادفًا لالح اس وا 

يقوم لها الفرد و أيضًا ينظر الى االدراك لاشتلاره   Filteringهو أشمق فهو نتاج شملي  تنقي  
ا تخدام لجميع الحواس ومن ثم فهو شملي  تتصف لالكلي  وال مولي  وتتم المعالج  من 
 منظورين احدهما االدراك لمعناه العام واالخر االدراك لمنظور ايكولوجى لذلك فان  من لين

 –الفقى ا ماشيل )الحجم  -اللمس –العمق  –  لم افادراك ا: المتطللاح الهام  الدراك اللي  
شملي  : اإلدراك اللي ي لأن ( 6110 -أحمد العتيق)كذلك يعرف ، ( 0992 –محمد التويجرى 

تتضمن تفاشاًل ن طًا لين الفرد ولي ت  لهدف التعرف شلي اللي   وفهم ألعادها ودالالتها وتي ر 
 .التعامل معها
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 :Depressionاالكتئاب 
: لأن DSM ي  الط  النف ي األمريكي  االكت ا  في الدليل الت خيصي شرفحٍ جمع

مجموش  من االنحرافاح ال تنجم شن شل  شضوي  أو تلف في المخ لل هي اضطرالاح 
وظيفي  ومزاجي  في ال خصي  ترجع إلي الخلراح المالم  أو الصدماح االنفعالي  أو إلي 

ذي يعيش في  ويتفاشل مع  وترتلط لحياة اضطرا  شالقاح الفرد مع الو ط االجتماشي ال
الفرد وخاص  طفولت  وهي محاول   اذة للتخلص من صراشاح واضطرالاح ت تهدف حاًل 
ألزم  نف ي  ومحاول  لتجن  القلق أو إيقاف  فقد تفلح في هدفها لقدر قليل أو كلير أو تكون 

صراراً  " والتر كوفيل"قد شرف ول. محاول  خالي  ال تجدي في خفض القلق لل تزيده  دة وا 
االكت ا  لان  اال تجال  االكت الي  العصالي  التى تظهر دا ما لم اشدة موقف  –وأخرون 

ضاغط محزن ترتلط ل  اال تجال  االكت الي  ملا رة شلى الرغم من انها تزداد شمقًا لمرور 
والتر كوفيل ) الوقح وقد يكون هذا االكت ا  حادًا ولكن  ال يكون مصحولًا لأفكار هزا ي  

 (.واخرون 
حال  من الحزن ال ديد تنتج شن : االكت ا  لأن ( 6113 -حامد زهران)كما يعرف 

الظروف المحزن  األليم  وتعلر شن  يء مفقود وأن كان المريض ال يعي المصدر الحقيقي 
 .االكت ا  الخفيف والل يط والحاد والمزمن والعصلي والذهني: ومن أنواش ، لحزن 

 Anxiety:القلق 
القلق هو ا تعداد لدى الفرد يادي إلي معانات  من القلق الوجداني إذا ما تعرض لخطر 

لأن  حال  ( 0996 -لويس مليك )حي  يوصف  ( 0993-فاروق ال يد شثمان )خارجي يدرك  
والقلق قد ، شارض  فقد يالحظ في األ خاص األ وياء في ظروف ال دة والمعاناة أو الضغط

وقد يكون شرضًا وفي كال الحالتين يادي لصف  شام  إلي العجز والت تح وتعطيل يكون  للًا 
العجز شن  -جفاف الحلق -الكف الف يولوجي -التع : األجهزة شن القيام لوظا فها مثل

 .تقل  الحال  المزاجي  - هول  اال تثارة -تذلذ  االنتلاه -التركيز



 مجل  العلوم اللي ي 
 جامع  شين  مس –معهد الدرا اح واللحو  اللي ي  

 

 366 6102، مارس الثاني والثالثونالمجلد 

وكذلك ، تلاره قد يكون دافع من ط للتعلمإلي القلق لاش"  لنس"و " تيلور"شلي حين ي ير 
محمد شاصم )يتفق معهم في أن  كلما زاد القلق الدافع زاد التعلم وارتفع م توى األداء " هال"

 (.0994 - الم
 :مجاالت الدراسة

 –منطق  القالوطى : وي مل ثال  مناطق حول لحيرة المنزل  تمثلح فى  :المجال المكانى
 .المناصره منطق   –منطق  الجرالع  

ال لا  من  ن واحد وش رون شام حتى ثالثون شامًا فى يمثل شين  :المجال البشرى
 مناطق اللح  لكل من الذكور و االنا  

   6104حتى مايو  6104تم تطليق الدرا   فى الفترة ما لين إلريل  :المجال الزمنى
 

 عينة البحث
 :إلى مجموشتينمفردة مق مين  611تكونح شين  اللح  الكلي  من شدد 

 .مفردة من ال لا  الذكور القاطن في منطق  لحيرة المنزل  011 .0
 .مفردة من ال لا  اإلنا  القاطناح في منطق  لحيرة المنزل  011 .6
وهي مناطق حول لحيرة المنزل  ، المناصرة -الجرالع  -القالوطي: تم اختيارهم من مناطق -

 .وتتلع إداريًا محافظ  لور عيد
 

 أدوات البحث
 :تم ا تخدام شدة أدواح تتمثل في

 :ويشمل عدة أبعاد وهي( إعداد الباحثين)مقياس اإلدراك البيئي  .8
. ولوجي  وا لا  التلو  لالمنطق اللعد المعرفي لمعرف  مدى إدراك ال لا  للتفاصيل االيك

 . اال فى المقياس 02هذا اللعد  ويتضمن



 

 وآخرون أحمد مصطفى العتيق
 

 367 6102، مارس الثاني والثالثونالمجلد 

اح اس الملحو  لاهمي  حماي  اللي   لمعرف  مدى ( االنفعال اللي ى ) اللعد الوجداني  -
 . اال فى المقياس  06ويتضمن . ومواجه  ا لا  التلو  

 8ويتضمن . اللعد التقييمى لمعرف  الدور االيجالى لل لا  فى حماي  اللي   من التلو    -
 .أ  ل  فى المقياس 
شند م توى  تم إجراء معامل الثلاح المصحح لمعادل   ليرمان لراون: صدق وثلاح المقياس 

وهو معامل ثلاح مقلول كما ا تخدمح طريق   15907ومعامل الثلاح النصفى  15957
 1.وهو معامل ثلاح مقلول  15955الفا كرونلاخ وكان قيم  معامل الثلاح 

وذلك لقياس مدى توافق وتكيف الشخصية ( إعداد الباحثين)مقياس االكتئاب النفسي   .2
 .سؤال  83، ويشمل المقياس  مع البيئة وقدرة انسجام الشخصية  

تم إجراء معامل الثلاح المصحح لمعادل   ليرمان لراون شند م توى : صدق وثلاح المقياس 
وهو معامل ثلاح مقلول كما ا تخدمح طريق  الفا  15824ومعامل الثلاح النصفى  15967

 .وهو معامل ثلاح مقلول  15934كرونلاخ وكان قيم  معامل الثلاح 
لمعرفة مدى اتزان الشخصية والحالة النفسية ( إعداد الباحثين)النفسي  مقياس القلق .3

 .سؤال  82ويشمل المقياس 
تم إجراء معامل الثلاح المصحح لمعادل   ليرمان لراون شند م توى : صدق وثلاح المقياس

، كما ا تخدمح طريق  الفا وهو معامل ثلاح مقلول 159النصفى ومعامل الثلاح   15947
 .وهو معامل ثلاح مقلول  15935كان قيم  معامل الثلاح كرونلاخ و 

 
 المعالجة اإلحصائية

 :ا تخدمح لتحليل اللياناح
 .المتو ط الح الى، واالنحراف المعيارى-0
 .معامل ارتلاط لير ون للك ف شن نوع العالق  لين متغيراح الدرا   -6
للمقارن  لين مجموشاح . لح ا  دالل  الفروق لين شينتين م تقلتين T-Testاختلار ح  -3

 .الدرا  
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 نتائج البحث
توجد شالق  لين ألعاد اإلدراك اللي ي ومتغير االكت ا  النف ي لدي ال لا  في  :الفرض األول

 .منطق  لحيرة المنزل 
شند والدالل   1،864إن معامل االرتلاط شند درج  ( 0)يوضح لنا الجدول رقم

مما يعني وجود شالق  طردي  لين مقياس اإلدراكاللي ي ومقياس االكت ا  لدي  1510م توي
 .ال لا  في منطق  لحيرة المنزل 

يوضددح العالقدد  االرتلاطيدد  لددين االكت ددا  واإلدراك اللي ددي للعيندد  الممثلدد  للحيددرة  :(8)رقددم جدددول
 المنزل 

 مقياس اإلدراك البيئي

 مقياس االكتئاب 
 1،864 ارتلاط لير ونمعامل 
 10,1 الدالل 
 611 (ن)العدد 

أن ( 6)ولتوضيح مدى العالق  لين ألعاد اإلدراك اللي ي واالكت ا  يوضح الجدول رقم 
والدالل  شند م توى  1،721معامل االرتلاط لين مقياس االكت ا  واللعد المعرفي شند درج  

االكت ا  واللعد المعرفي لدى العين  الممثل  مما يعني أن  توجد شالق  طردي  لين  1،10
للحيرة المنزل  كما يوضح الجدول أن معامل االرتلاط لين مقياس االكت ا  واللعد الوجداني 

مما ي ير إلي وجود شالق  طردي  لين  1،10والدالل  شند م توى  1،840شند درج  
 .ل االكت ا  واللعد الوجداني لدى العين  الممثل  للحيرة المنز 

يوضدددح معامدددل االرتلددداط لدددين ألعددداد اإلدراك اللي دددي واالكت دددا  للعينددد  الممثلددد  : (2)رقدددمجددددول 
 .للحيرة المنزل 

مقياس 
 االكتئاب

 
 أبعاد اإلدراك البيئي

 البعد
 المعرفي

البعد 
 الوجداني

 النشاط
 البيئي

 البعد
 التقييمي

معامل ارتلاط 
 1،700 1،526- 1،840 1،721 لير ون
 10,1 10,1 10,1 10,1 الدالل 
 611 611 611 611 (ن)العدد 
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كذلك ي ير نفس الجدول إلي أن معامل االرتلاط لين مقياس االكت ا  والن اط اللي ي 
 شند درج 
لمعني وجود شالق  شك ي  لين االكت ا  والن اط  1،10والدالل  شند م توى  526-

 . اللي ي للعين  الممثل  للحيرة المنزل 
وأيضًا ي ير الجدول إلي أن معامل االرتلاط لين اللعد التقييمي واالكت ا  شند درج  

مما يعني وجود شالق  طردي  لين االكت ا  واللعد  1،10والدالل  شند م توى  1،700
 .التقييمي للعين  الممثل  للحيرة المنزل 

إن ( 3)ول رقم ولتوضيح الفروق لين الذكور واإلنا  شلي تلك المتغيراح يوضح الجد
متو ط درجاح الذكور شلي مقياس اللعد المعرفي لل لا  في منطق  لحيرة المنزل   جل 

 34،2درج  ومتو ط درجاح اإلنا   5،94462درج  واالنحراف المعياري  35،86
مما ي ير  1،084والدالل  شند م توي  0،337وقيم  ح  6،51703واالنحراف المعياري 

 .كور واإلنا  شلي مقياس اللعد المعرفيلعدم وجود فروق لين الذ
أن متو طاح الذكور شلي مقياس اللعد الوجداني للعين  الممثل  ( 3)يوضح الجدول رقم 
واالنحراف  64،54واإلنا   5،40128واالنحراف المعياري  62،5للحيرة المنزل   جلح 

لي وجود وهي ت ير ش 1،15والدالل  شند م توى  6،653وقيم  ح  6،96902المعياري 
 .فروق لين الذكور واإلنا  في اتجاه الذكور

أن متو طاح الذكور شلي مقياس الن اط اللي ي للعين  الممثل  ( 3)يوضح الجدول رقم 
واالنحراف  07،62واإلنا   3،39286واالنحراف المعياري  02،86للحيرة المنزل   جلح 

جود فروق لين الذكور أي شدم و  1،407والدالل   1،802وقيم  ح  0،7357المعياري 
 .في العين  الممثل  للحيرة المنزل  -الن اط اللي ي -واإلنا  شلي مقياس اإلدراك اللي ي

أن متو طاح الذكور شلي مقياس اللعد التقييمي للعين  الممثل  ( 3)يوضح الجدول رقم 
واالنحراف  08واإلنا   4،92044واالنحراف المعياري  02،58للحيرة المنزل   جلح 

مما ي ير لعدم وجود  1،190والدالل  شند م توى  0،717وقيم  ح  3،02668لمعياري ا
 .فروق لين الذكور واإلنا  شلي مقياس اللعد التقييمي للعين  الممثل  للحيرة المنزل 
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دراك اللي ي ل لا  لحيرة يوضح متو طاح الذكور واإلنا  شلي ألعاداإل :(3)رقم جدول
 المنزل 

البعد 
متوسط  (ن)العدد النوع اإلدراكي

 الدرجات
االنحراف 
درجة  قيمة ت المعياري

 الداللة الحرية
اللعد 

 المعرفي
غير  098 0،337 5،94462 35،86 011 ذكور

 6،51703 34،2 011 إنا  دال 
اللعد 

 الوجداني
 6،96902 64،54 011 إنا  1،15 098 6،653 5،40128 62،5 011 ذكور

الن اط 
 اللي ي

غير  098 1،802 3،39286 02،86 011 ذكور
 0،7357 07،62 011 إنا  دال 

اللعد 
 التقييمي

غير  098 0،717 4،92044 02،58 011 ذكور
 3،02668 08 011 إنا  دال 

ولتوضيح متو طاح درجاح الذكور واإلنا  شلي مقياس االكت ا  النف ي يوضح لنا 
واالنحراف  63،46الذكور في لحيرة المنزل  كانح أن متو ط درجاح ( 4)الجدول رقم 

وقيم  ح  5،56237واالنحراف المعياري  62،5ومتو ط اإلنا   9،87914المعياري 
وهي غير دال ، مما يعني شدم وجود فروق لين الذكور واإلنا  في مقياس االكت ا   0،964
 .النف ي
يوضح متو طاح درجاح الذكور واإلنا  شلي مقياس االكت ا  النف ي  :(4)رقم جدول

 .لل لا  لحيرة المنزل 
متوسطات  (ن)العدد النوع

 درجات
االنحراف 
درجات  قيمة ت المعياري

 الداللة الحرية
 5،56237 62،5 011 إنا  غير دال  098 0،964 9،87914 63،46 011 ذكور

ألعاد اإلدراك اللي ي ومتغير القلق النف ي لدي ال لا  في  توجد شالق  لين :الفرض الثاني
 .منطق  لحيرة المنزل 

أن معامل االرتلاط لين مقياس اإلدراك اللي ي ومقياس القلق ( 5)يوضح لنا الجدول رقم 
مما يعني لوجود شالق  موجل  طردي  لين  1،10والدالل  شند م توي  1،775شند درج  

 .قياس القلق لدي  لا  لحيرة المنزل مقياس اإلدراك اللي ي وم
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يوضح العالق  لين مقياس اإلدراك اللي ي ومقياس القلق للعين  الكلي  الممثل   :(5)رقم جدول
 .للحيرة المنزل 

 مقياس اإلدراك البيئي
 مقياس القلق 

 1،775 معامل ارتلاط لير ون
 10,1 الدالل 
 611 (ن)العدد 

ولتوضيح مدي العالق  لين ألعاد مقياس اإلدراك اللي ي ومقياس القلق يلين لنا الجدول 
درج   1،735أن معامل االرتلاط لين مقياس القلق ومقياس اللعد المعرفي شند ( 2)رقم 

هذا يعني أن  توجد شالق  طردي  لين القلق واللعد المعرفي لدى  1،10والدالل  شند م توى 
 .لمجتمع لحيرة المنزل العين  الممثل  

كما يوضح نفس الجدول أن معامل االرتلاط لين مقياس القلق ومقياس اللعد الوجداني 
مما ي ير لوجود شالق  طردي  لين القلق واللعد  1،10درج  والدالل  شند م توى  1،842شند 

   .الوجداني لدى العين  الممثل  للحيرة المنزل 
امل االرتلاط لين مقياس القلق ومقياس الن اط اللي ي وأيضًا يوضح الجدول ذات  أن مع

مما ي ير لوجود شالق  طردي  لين القلق  1،10والدالل  شند م توى  1،422شند درج  
كذلك يلين أن معامل االرتلاط لين مقياس . والن اط اللي ي للعين  الممثل  لمجتمع لحيرة المنزل 

مما ي ير لوجود  1،10ج  والدالل  شند م توى در  1،268القلق ومقياس اللعد التقييمي شند 
  .شالق  طردي  لين مقياس القلق واللعد التقييمي لدى العين  الممثل  للحيرة المنزل 

 .يوضح العالق  لين القلق وألعاد اإلدراك اللي ي للعين  الممثل  للحيرة المنزل  :(6)رقم جدول
 أبعاد اإلدراك البيئي 

مقياس 
 القلق

 التقييمي البيئي النشاط الوجداني المعرفي 
معامل ارتلاط 

 1،268 1،422 1،842 15735 لير ون

 10,1 10,1 10,1 10,1 الدالل 
 611 611 611 611 (ن)العدد 
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انها ( 7)ولتوضيح متو طاح درجاح الذكور شلي مقياس القلق يوضح الجدول رقم 
واالنحراف  66،38اإلنا  ومتو طاح  8،84727واالنحراف المعياري  60،26 جلح 
مما يعني وجود فروق  1،264والدالل  شند م توي  1،490وقيم  ح  2،43936المعياري 

 .لين الذكور واإلنا  شلي مقياس القلق
 .يوضح متو ط درجاح الذكور واإلنا  شلي مقياس القلق ل لا  لحيرة المنزل  :(2)رقمجدول 
متوسطات  (ن)العدد النوع

 درجات
االنحراف 
درجات  قيمة ت المعياري

 الداللة الحرية
 2،43936 66،38 011 إنا  غير دال  098 1،490 8،84727 60،26 011 ذكور

 

 مناقشة النتائج
ارتلاط متغير االكت ا  لاإلدراك اللي ي لدي  لا  لحيرة المنزل  في  :مناقشة الفرض األول

( ال للي)كلما ارتفع اإلدراك اللي ي صورة شالق  موجل ، وفي هذا الصدد يمكن القول أن  
وتدهور وتدني م توى اللي   ( تلو  لحيرة المنزل )والذي يدرك من خالل  الفرد لوجود ملوثاح

انت ار  -تدفق مياه الصرف الصحي لين المنازل -انت ار مقال  القمام )ومرافقها مثل
ا تكون لدي  مفهوم  للي كلم( قل  األ جار -الح راح والزواحف لاللي   الخارجي  والم كن

 .تجاه اللي   ويكون إدراك  اللي ي  للي تجاه المظاهر ال للي  المنت رة حول 
يتجلي ذلك من وجود شالق  طردي  لين الُلعد المعرفي واالكت ا  لاشتلار أن معرف  
اإلن ان لالمخاطر اللي ي  حول  أو الم اكل اللي ي  كلما زادح م توياح المعرف  واإلدراك 

 .ال للي زاد مع  االكت ا  فالعلم لخطورة األمور يتلع  توتر واكت ا 
كذلك نجد أن  لوجود شالق  طردي  لين اللعد الوجداني واالكت ا  لمثال  ما ر إلي أن 
االرتلاط االنفعالي والوجداني لاللي   لدى شين  لحيرة المنزل  جعل االح اس لاالكت ا  مرتلط 

ين  يعي ون في هذا المكان منذ والدتهم ويدركون قيم  اللحيرة ولديهم لهذا اللعد ألن أفراد الع
ارتلاط نف ي لالمكان لذلك كان إدراكهم اللي ي كلما زاد ارتفع مع  معدل االكت ا  نظرًا لما 
أصا  اللحيرة من تدهور لي ي أثر شلي اللي   التي حول اللحيرة حي  أ ار كثيرين من أفراد 
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األراضي حول اللحيرة وقال أحدهم إن جده قال ل  أن  كان يصطاد العين  لمكان من ضمن 
منذ خم ون شامًا في هذا المكان وكان ل  ليح فيها شلي اللحيرة واآلن تحوال إلي أراضي لعد 

كثير من أفراد العين  قالوا أن را ح  مياه اللحيرة أحيانًا تكون مثل . ردم أجزاء كثيرة من اللحيرة
يل  للدموع، وذلك نظرًا الحتوا ها شلي العديد من الغازاح والمعادن الثقيل  را ح  الغازاح الم 

ل ل  إلقاء المصانع المنت رة حول  احل اللحيرة مياه الصرف الصناشي في اللحيرة دون 
معالجتها حتى أن أفراد من منطق  الجرالع  ومعهم العمدة تحفظوا شلي  يارتين محملتين لمياه 

تقذف لها في مياه اللحيرة ومازالوا يطاردون ال ياراح تلك كلما أمكن الصرف الصناشي كانح 
أفاض كثير من أفراد العين  شدم وجود صرف صحي لمنازلهم ولالتالي أغل  . لهم النيل منها

المنازل تلقي لالصرف الصحي شن طريق موا ير تلقي مياه الصرف في اللحيرة وهم يرفضون 
كل هذه األ كال المختلف  من التلو  ( وفق آراء العين ). تلك ال لوكياح الضارة لاللي  

المنت ر تجعل اإلدراك الوجداني ال للي يثور لللي   التي شاش فيها الفرد وأصلحح جزء هام 
كلما زاد اإلدراك اللي ي ( يتفاقم)من تكوين  النف ي ولالتالي يزداد اإلح اس لاالكت ا  لدي  

ط اللي ي في شالق  شك ي  مع االكت ا  حي  أن  كلما زاد شلي النقيض فأن الن ا.ال للي لدي 
االكت ا  قل الن اط اللي ي وهذا تف ير طليعي ألن شدم م ارك  الفرد في أي ن اط يحمي 

هذا . اللي   أو يدشم صيانتها يكون نتاج االكت ا  لدي  أو يكون لداي  تكوين االكت ا  لدي 
في أن ال لا  هم األكثر ( 0998 -حمد مر يأماني أ)وتتفق الدرا   مع نتيج  درا   

تضرر من جراء التلو  الذي أصا  لحيرة المنزل  ويمكن أضاف  أن هذا الضرر لم يعد 
اقتصادي واجتماشي فقط لل تطور ليصي  ال لا  في ا تقرارهم النف ي وظهور ما راح 

حي  ( 6117 -ويإيها  مو ي  رقا)االكت ا  لديهم وتتفق نتا ج درا تنا مع نتا ج درا   
 –توصل لوجود شالق  لين إدراك التلو  واالضطرالاح والضغوط النف ي  لذلك فإن الدرا   

ووفق نظري  لرون فيك والتي حددح أن ، أ ارح إلي ارتلاط االكت ا  لاإلدراك اللي ي -الحالي 
ويكون شلي المعلوماح الح ي  التي ي تقللها الفرد لإدراكات  الخاص  تكون من  أنها الغموض 

األفراد الم تقللين لتلك المعلوماح إصدار األحكام القالل  لالحتمال شن تصوراتهم تجاه اللي   
لذلك فإن وفق معطياح تلك النظري  حي  أنها تلقي الضوء شلي أهمي  دور ، المحيط  لهم
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يرة فال لا  في لح، المنلهاح التي تحيط لالفرد في لي ت  وتف ر إدراك  لها وتحدد  لوك 
المنزل  يدركون تلو  مياه اللحيرة من خالل الروا ح الكريه  وتغير لونها وضعف دورها اللي ي 
في الوفاء لالثروة االيكولوجي  كلها مدركاح لي ي  من  أنها تجعل  لوك وأفكار ال ا  تعلر 

 .شن م اشر االكت ا 
( 6101 -و دغيد يرين أل)ودرا   ( 6115 -زين أح ان دولا)هذا وتختلف درا تنا مع 

 .في شدم وجود فروق لين الذكور واإلنا  شلي اللعد الوجداني لصالح الذكور
أفرزح النتا ج أن اإلدراك اللي ي والقلق في شالق  طردي  لما يعني  :مناقشة الفرض الثاني

أن اإلدراك اللي ي لدى  لا  لحيرة المنزل  يتلع  إح اس لالقلق وهذا ياكد أن ال خصي  
تواج  إ كالي  اإلح اس لضعف القدراح لمواجه  الم اكل اللي ي  فهي م كل  لي ي  يصع  

حلها حي  تتزايد م اكل تلو  اللحيرة لما ينمي لدي   شلي ال ا  مواجهتها أو اإل هام في
حي  أ ارح العين  إلي إح ا هم لاإلحلاط لعدم وجود حدا ق ، م اشر اإلدراك اللي ي ال للي

أو أ جار تم زرشها من قلل الدول  كذلك يواجهون لي   غير صحي  يرفضونها وال يمكنهم 
مع الوضع القا م وهذا لدوره يخلق القلق  لمفردهم تغيير الوضع لل شليهم التكيف والتعايش

في أن وجود شالق   للي  لين ( أحمد العتيق)وهذه النتيج  يمكن أن تتفق مع درا   ، لديهم
اإلدراك اللي ي والقلق حي  يمكن إطالق اإلدراك اللي ي ال للي لدى  لا  لحيرة المنزل  ووفق 

لي ي ال يحتاج لتف يراح لاشتلار المعني نظري  جيل ون اإليكولوجي  والتي يعتلر اإلدراك ال
موجود في اللي   حي  يعتمد في هذا النظام شلي الحواس لتوصيل المعلوم  المدرك  من اللي   
للفرد ل كل ملا ر لذلك يمكن اشتلار تكوين المعلوماح لدى ال لا  الذي يعيش في منطق  

 خصي  فهو يري نموذج  للي لقدراح لحيرة المنزل  وتكوين إدراك  اللي ي يعتمد شلي حوا   ال
اللي ي  من تلو  لمياه اللحيرة فضاًل شن انت ار القوارض والح راح الطا رة والزاحف  و ذلك 
وفق تصريحاح أفراد العين  لخطورة الحياة داخل الم اكن التي يعي ون فيها النت ار القوارض 

صال  األطفال التي تقضم أصالع أيدي وأرجل أطفالهم وشدم جودة الهواء د اخل م اكنهم وا 
لأمراض صدري  كلها أ لا  جعلح  عورهم لعدم االرتياح داخل م اكنهم فضاًل شن ازدحام 
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الم اكن وقل  التهوي  وفقد الخصوصي  هذا اإلدراك ال للي خلق م اشر القلق والتي تجعل 
 .ال خصي  تعيش في أجواء مضطرل 

 

 التوصيات
 :ت تمثلت فىج الدراسة عدة توصياأفرزت نتائ

تفعيل نتا ج االلحا  والدرا اح التى تناولح الم اكل االجتماشي  والنف ي  لل كان فى  .0
لحيرة المنزل  وت جيع تلك النوشي  من االلحا  ان توضع شلى اولوياح مراكز اللحو  

 .والجامعاح 
ضرورة إهتمام الدول  لتلك المجتمعاح الفقيرة والمهم   والتى تفتقر الوج  الرشاي    .6

الصحي  والتعلمي  واالجتماشي  مع االخذ لاال الي  العلمي  الدخال التطوير شليها من 
 .حي  التخطيط والعمران لا تخدام اال الي  العلمي  

عالج  الليولوجي  مع ضرورة أهمي  إن اء محطاح معالج  للصرف الصحى لتقنياح الم .3
اال تفادة من تلك الكمياح من المياه لتوجيهها لزراش  الصحراء لدال من القاءها فى لحيرة 
المنزل   لحماي  الثروة ال مكي  والصح  العام  وت جيع  الدرا اح واللحو  لتحقيق تلك 

 .المحاوالح  
ماوياح والمعادن الثقيل  فى فرض ر وم شلى المصانع التى تلقى لمياهها المحمل  لالكي .4

لحيرة المنزل  وتوجي  تلك االموال لتح ين اللي   فى لحيرة المنزل  من خالل ا تزراع 
 .اال جار الممتص  للتلو  وتوفير اوج  الرشاي  الصحي  لل كان لالمنطق  

اء تفعيل الن اط اللي ى لدى ال لا  فى لحيرة المنزل  من خالل إجراء الم القاح لين اآلحي .5
فى تنظيف ال وارع وزرع اال جار تحح رشاي  المجالس المحلي  لتدشيم االح اس لقيم  

 .اللي   وتنمي  االدراج اللي ى لديهم 
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إدراك لي دد  الجامعدد  وشالقتدد  النف ددي  ، :  ددماشيل محمددد الفقددى و محمددد شلددد المح ددن التددويجرى إ
 . 92يوليو ، المجلد ال ادس  05مجل  شلم النفس ، العدد 

 . 0991 –القاهرة  –مجمع اللغ  العرلي   –المعجم الوجيز 
اثدددر التلدددو  اللي دددي شلدددى الن ددداط االجتمددداشي واالقتصدددادي للقدددوى ( : 0998)مددداني احمدددد مر دددىأ

ر ال  دكتوراة معهد الدرا داح واللحدو  اللي يد  جامعد  . العامل  في لحيرة المنزل 
 .شين  مس

درا دد  ،التلددو  اللي ددي وشالقتد  لالضددغوط واالضددطرالاح النف ددي ( : 6117)يهدا  مو ددي  ددرقاويإ
معهدددد الدرا ددداح ، ر دددال  ماج دددتير جامعددد  شدددين  دددمس، مقارنددد  لدددين الجن دددين

 .واللحو  اللي ي 
شددالم ، القداهرة، درا داح فددي الصدح  النف دي  واإلر دداد النف دي( : 6113)حامدد شلدد ال ددالم زهدران
 .الكت 

الحيدداة وشالقتهددا لدداإلدراك اللي ددي فددي ضددوء لعددض المتغيددراح  نوشيدد ( : 6115)زيددن إح ددان دولددا
درا د  مقارند  فدي شلدم الدنفس اللي دي شلدي شينداح مدن  داكني المنداطق ، النف ي 

 .ر ال  دكتوراة معهد الدرا اح واللحو  اللي ي  جامع  شين  مس. الع وا ي 
الجددنس واللي دد  لدددي أنمدداط القلددق وشالقتدد  لالتخصددص الدرا ددي و ( : 0993)فدداروق ال دديد شثمددان

 . العدد الخامس،مجل  شلم النفس، طال  الجامع  أثناء أزم  الخليج
جمعدد   دديد  –ترجمدد  شلددد اللطيددف محمددد خليفدد   –شلددم الددنفس اللي ددى  –فران دديس ح مدداك أندددرو 
 .0998 –القاهرة  –مجلس الن ر العلمى  –يو ف 

 .شلم النفس اإلكلينيكي( : 0996)لويس كامل مليك 
درا ددددد  إ دددددعاشي  نظا ريددددد  وهيدروكيميا يددددد  لدددددلعض اللحيدددددراح ( : 6111)د اهلل حامددددددمجدددددي شلددددد

 .ر ال  دكتوراة كلي  العلوم جامع  القاهرة. مصر، ال مالي 
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ABSTRACT 

This study aims to monitoring the environmental perception and its 

dimensions and its relationship with these two variables depression and 

anxiety among the youth, who lives in Manzalah Lake Area, in 

assuming that they Exposed to environmental pollution due to Manzala 

Lake water pollution. 

The researchers used Three Tools that includes: Environmental 

perception scale,Depression scale, and anxiety scale. All of these 

prepared by the researchers, the study tools have been applied on a 

sample of that consists of (100) males, and (100) females. 

The results of the study Includes: 

1. There is a positive relationship between environmental perception 

and depression. 

2.  There is a positive relationship between environmental perception 

scale and scale concern. 

3.  There is a direct correlation between depression and environmental 

perception dimensions, such as Cognitive, Emotional, and evaluative 

dimension. 
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4. There is a negative relationship between environmental activism and 

depression. 

5.  There is a positive correlation between the anxiety scale and 

environmental perception dimensions: Cognitive, Emotional, 

activity,and evaluative dimension. 

6. There are no significant differences between males and females in 

the dimensions of environmental perception: Cognitive, activity,and 

evaluative dimension.. 

7. There are significant differences between males and females in the 

emotional dimension of environmental perception in direction of 

males. 

8. There are no significant differences between males and females in 

the Depression Scale. 

9. There are no significant differences between males and females in 

the anxiety scale. 


