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 اآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية لخطوط السكك الحديدية  
 لدى السكان المتاخمين ودور اإلعالم في التعامل معها

 
 (3)نبيل السمالوطي -(2)أحمد مصطفى العتيق -(1)هشام عبد المنعم حسين محمد موسي

 (4)محمد معوض إبراهيم
كلية الدراسات ( 2 جامعة عين شمسدراسات عليا، كلية الدراسات والبحوث البيئية،  طالب( 1

 جامعة األزهر ، كلية الدراسات اإلنسانية( 3جامعة عين شمس ، العليا والبحوث البيئية
 جامعة عين شمس  ،كلية الدراسات العليا للطفولة( 4

 
 الُمستخلص

هدف البحث إلى الكشف عن اآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية لدى السكان المتاخمين 
السكك الحديدية ودور اإلعالم في التعامل معها، واعتمد البحث على المنهج الوصفي لخطوط 

التحليلي لتحديد اآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية لدى السكان المتاخمين لخطوط السكك 
الحديدية. وكذلك الوصف الكمي والكيفي ألكثر القضايا التي يركز عليها اإلعالم بالنسبة 

الحديدية، واستخدم البحث أداة االستبانة  لجمع البيانات من إعداد الباحثون،  لمشكالت السكك
على عينة قوامها  البحث وهي:. استبيان السكان المتاخمين لخطوط السكك الحديدية، وُطبق

( مفردة للسكان المتاخمين لخطوط السكك الحديدية بحي الشرابية، وتوصلت نتائج 120)
مراض الناتجة عن التلوث انتشار األعلى السكان والتي تمثلت في  البحث إلى اآلثار البيئية

، وتمثلت اآلثار االجتماعية في انتشار مشكالت مراض الجلديةاألو البيئي مثل أمراض الصدر 
بالرضا  أعمال البلطجة وتعاطي المخدرات، وتمثلت اآلثار النفسية في المعاناة بعدم اإلحساس

المتاخمة للسكك  إزالة المناطقيتخذونها، ويوصي البحث ب التيحد كبير عن القرارات  إلى
جراء بحوث اجتماعية لألسر التي تقطن هذه  الحديدة لعدم جدوى تطويرها مع توفير البديل، وا 

 المناطق من خالل منظمات المجتمع المدني للوقوف على أهم احتياجاتهم.
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 بحثمقدمة ال
ة كوحدة عمرانية لها تنظيم معين تسكنها تظهر المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديدي

فئات من عامة الناس من الفئات الشعبية ذات الدخل المحدود والمستوى المعيشي الضعيف أو 
مهيكلة أغلب بناءاتها غير مخططة و غير المتوسط، وتمتاز هذه األحياء بالقدم وهي أحياء 

المساكن المتاخمة لخطوط السكك  أما من حيث فيسيولوجية مبنية بمواد محلية تمتاز بالبساطة.
الحديدية، فتمتاز معظم البيوت بخلوها من فتحات التهوية واإلضاءة المطلة على الشوارع، 
فبالنظر للمؤشرات االجتماعية والثقافية للسكان المتاخمة لخطوط السكك الحديدية فالوضع 

ة والعالقات المكانية حيث األسري المتمثل في كبر حجم األسرة واستثمار مظاهر القرابة والجير 
 ي،على العالقات مع المحيط القراب ترتبط العالقات بالمحيط المباشر للسكان وتتركز أساسا  

بينما تقل نوعا  ما خارج المحيط الخاص، الوضع االقتصادي والمادي الذي يتعلق بارتفاع نسبة 
  .ى أفراد هذه المنطقةالبطالة وانتشار المهن الحرة البسيطة، وارتفاع معدالت األمية لد

عد السمات غير الحضارية والمشاكل االقتصادية واالجتماعية لسكان المناطق تُ و 
صورة جرائم  ياالنفجار ف يالمتاخمة لخطوط السكك الحديدية، قنابل موقوتة سرعان ما بدأت ف

، 2013، المركز القومي لحقوق اإلنسان) قتل ومخدرات وبلطجة وأصبحت ظاهرة عشوائية.
 ( 20 ص

عد ظاهرة السكن بالمناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديدية ظاهرة اجتماعية تُ كما 
مركبة ذات أبعاد متعددة األطراف )إسكانية وعمرانية واقتصادية واجتماعية وثقافية(. ورغم 

عد من هذه األبعاد يؤثر في األبعاد األخرى تعدد هذه األبعاد فإنها مترابطة فيما بينها فكل بُ 
 (33، ص 2003، الكردي وآخرون) تأثر بها في ذات الوقت.وي

عمال من كل  سكان المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديدية خليط من البشر وُيمثل 
مهنة في مجال التشييد والبناء وفئات صغار الموظفين والحرفيين والباعة الجائلين، وكثيرا  ما 
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وقد فسر بعض رجال االجتماع  ،من الريف تكون هذه المناطق هي المهبط األول للقادمين
ولذلك فهي بيئة  ،السياسي كيف أن هذه المناطق مزيج غير متجانس من الريف والحضر

 (436، ص 2000،عبد الشكور) طبيعية للتطرف الفكري.
المدينة، نتيجة تضاؤل  ىوقد نشأت هذه المناطق نتيجة التدفق الحاد للهجرة من الريف إل

م المحافظات، وظهور البطالة جعل من بعض المناطق بل وبعض فرص العمل في معظ
ولم تكن  ،الهجرة، بحثا  عن فرص عمل ىالمحافظات مناطق طرد، فاضطر بعض السكان إل

هذه الهجرة منظمة مخططة بل كانت هجرة عشوائية غير مخططة في غيبة القانون والتخطيط 
 ىدفع هؤالء السكان الذين ال مأو  ،نةسكن داخل المدي ىالعمراني ونتيجة صعوبة الحصول عل

فهذه المناطق غير المخططة  ،البحث عن سكن في هذه المناطق رخيصة التكاليف ىلهم إل
تزداد يوما  بعد يوم خاصة خارج نطاق المدينة دون تخطيط ودون توجيه ودون ترخيص، وغير 

، بدوي) لمرافق.مطابقة لقانون تنظيم المباني من حيث االرتفاعات ومساحة الحجرات وا
 (239:  138، ص ص 1998

 
 مشكلة البحث

 et al , 2014  Paulo ,تؤكد العديد من البحوث والدراسات السابقة مثل )
Henrique /  ،مستويات الضوضاء في النطاق الترددي  ارتفاع ( على 2018الياسري

يشمل عن حركة القطار بما  وهذا يرجع إلى الضوضاء الصادرة ،هرتز (497 – 1927)
مما يؤدي  وكذلك صوت سارينة القطار عند المزلقان، ،احتكاك عجالت القطار بالسكة الحديد

السكان  انزعاج إلى باإلضافة القطار، حركة عن الناتج الضوضائي ذلك إلى  التلوث
 التركيز وضعف والصداع التهيج تسبب والتي الحديدية، السكك ضوضاء من المتضررين

ا، حيث أن  األكثر هو الليلي لضوضائيا التلوث وأن واألرق، يؤثر التلوث الضوضائي إزعاج 
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في ارتفاع ضغط الدم مما يسبب  ،نسان من الناحية الصحية والنفسية والعصبيةعلى اإل
 .عصابوضعف السمع والربو والحساسية وتلف األ

وتظهر المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديدية كوحدة عمرانية لها تنظيم معين 
كنها فئات من عامة الناس من الفئات الشعبية ذات الدخل المحدود والمستوى المعيشي تس

مهيكلة أغلب وغير مخططة غير هذه األحياء بالقدم وهي أحياء  تتسمالضعيف أو المتوسط، و 
أما من حيث فسيولوجية المساكن المتاخمة لخطوط  بالبساطة. تتسمبناءاتها مبنية بمواد محلية 

معظم البيوت بخلوها من فتحات التهوية واإلضاءة المطلة على  تسمية، تالسكك الحديد
 ،الشوارع، فبالنظر للمؤشرات االجتماعية والثقافية للسكان المتاخمة لخطوط السكك الحديدية

فالوضع األسري المتمثل في كبر حجم األسرة واستثمار مظاهر القرابة والجيرة والعالقات 
على العالقات مع  قات بالمحيط المباشر للسكان وتتركز أساسا  حيث ترتبط العال ،المكانية

المحيط القرابي بينما تقل نوعا  ما خارج المحيط الخاص، الوضع االقتصادي والمادي الذي 
يتعلق بارتفاع نسبة البطالة وانتشار المهن الحرة البسيطة، وارتفاع معدالت األمية لدى أفراد 

 ( 24 ، ص1981، الخشاب) هذه المنطقة.
 Nnamdi Chinedu،2010أشارت بعض الدراسات والبحوث السابقة مثل )و 

Nwanyanwu  /Singh,2012  /,Anil Kumar Jharotia, 2018  ،حسن، والرفاعي /
 المعرفة تشجيع في علوماتللم كمصدر مهم ا دور ا تؤدي اإلعالم ( إلى أن وسائل2019

 والوعي االستدامة البيئية في إطار القضايا حول الوعي البيئية، وخلق واالهتمام بالمشكالت
البيئية ومخاطرها  المشاكل معرفة وراء الكامنة العوامل أهم من ُتعد اإلعالم البيئي، فوسائل
 في للمساعدة مدرجة نترنتواإل اإلذاعي والبث المطبوعة واألخبار فالتلفزيون. على اإلنسان 

 . البيئي الوعي مستوى ورفع" خضراء" أخالقيات تعزيز

https://www.researchgate.net/profile/Anil-Jharotia
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إلى اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتي " ما اآلثار  البحثتوجه يوتأسيس ا على ما سبق 
البيئية واالجتماعية والنفسية لدى السكان المتاخمين لخطوط السكك الحديدية ودور اإلعالم في 

 التعامل معها؟".
 

 أسئلة البحث
"ما اآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية لدى السكان المتاخمين لخطوط السكك  السؤال الرئيس:

 الحديدية ودور اإلعالم في التعامل معها؟".
 األسئلة الفرعية: 

 ما أكثر أشكال التلوث التي تعاني منها المناطق المتاخمة للسكك الحديدية؟. .1
 ت )القمامة( لدى سكان المناطق المتاخمة للسكك الحديدية؟.ما طرق التخلص من المخلفا .2
ما األمراض المزمنة التي يعاني منها سكان المناطق المتاخمة للسكك الحديدية نتيجة  .3

 التلوث؟.
 ما أكثر القضايا التي يركز عليها اإلعالم بالنسبة لمشكالت السكك الحديدية؟. .4
 ى السكان المتاخمين لخطوط السكك الحديدية؟.ما اآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية لد .5
 واالجتماعية لسكان المناطق المتاخمين لخطوط السكك الحديدية؟. النفسيةاجات تيحما اال .6
ما طرق الحد من اآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية لدى السكان المتاخمين لخطوط  .7

 السكك الحديدية؟.
 المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديدية؟.ما دور اإلعالم في الحد من مشكالت سكان  .8

 

 بحثأهمية ال
 األهمية النظرية: (أ
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ى لالجارية في مجال الحفاظ ع المستجداتام في همية لإلسلذا البحث محاولة عه ُيعد .1
، وأيضا  البيئية في مجال العلوملتراث النظري اإلضافة لوث، من خالل لالبيئة من الت

لعربية بالمزيد من البحوث الدراسات التي تتناول المشكالت محاولة اإلضافة إلى المكتبة ا
 البيئية بصفة عامة والتلوث الناتج عن السكك الحديدية بصفة خاصة.

اآلثار البيئية واالجتماعية ي قضية هفي المجتمع المصري و  مهمةقضية  البحث تناول .2
بشكل كبير  مرتبطة قد تكون والتيوالنفسية لمناطق تعاني من شتى أنواع التلوث البيئي، 

 .ا في تحقيق التنمية المستدامةهبالثقافة البيئية ودور 
دف تعديل أي هوثات البيئة، وذلك بلم مهأ أحدك األفراد في التعامل مع لو عن سالكشف  .3

 .تحقيق التنمية المستدامةلوك لذا السهانحراف في 
ساليب أفراد أى لالبيئي من خالل الوقوف ع وثلتلاالجتماعية ل إن البحث في األبعاد .4

ى البيئة والطرق الصحيحة لا عهم بمدى خطورتهفات ومعرفتلالمجتمع في التعامل مع المخ
وث، ويجنب اإلنسان العديد من األمراض لالت أخطارا سيحمي المجتمع من هص منللمتخ

 .هالناتجة عن
ذا هوث من معطيات لالبيئة من الت زة المنوطة بحمايةهإلى استفادة األج البحثسعى  .5

خطوط وث الناتج عن لة لحماية البيئة من التلفي وضع الخطط الكفي هالبحث ونتائج
  السكك الحديدية. 

وك البيئي لألفراد من أجل لفي وضع برامج تنموية لتنمية الوعي والس هإلي االستنادقد ُيمكن  .6
 وآمنة.ى البيئة نظيفة لالحفاظ ع
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 التطبيقية:األهمية  (ب
لم تكن هناك دراسة واحدة تناولت اآلثار االجتماعية والنفسية في حدود علم الباحثون  .1

 والبيئية للسكان المتاخمين لخطوط السكك الحديدية.
قد ُيعد هذا البحث نواه تفيد الباحثين من خالل إطارها النظري في تناول قضايا مرتبطة  .2

 بموضوع هذا البحث. 
ئج والتوصيات قد تمهد الطريق قد ُيمكن التوصل من خالل نتائجه إلى مجموعة من النتا .3

 لحل مشكالت السكان المتاخمين لخطوط السكك الحديدية.
 

 بحثأهداف ال
تحديد اآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية لدى السكان المتاخمين لخطوط  *الهدف الرئيس:

 السكك الحديدية ودور اإلعالم في التعامل معها
 *األهداف الفرعية:

التلوث التي تعاني منها المناطق السكنية المتاخمة للسكك  الكشف عن أكثر أشكال .1
 الحديدية.

التعرف على طرق التخلص من المخلفات )القمامة( لدى سكان المناطق المتاخمة للسكك  .2
 الحديدية.

الكشف عن األمراض المزمنة التي يعاني منها سكان المناطق المتاخمة للسكك الحديدية  .3
 نتيجة التلوث.

 البيئية واالجتماعية والنفسية لدى السكان المتاخمين لخطوط السكك الحديدية.تحديد اآلثار  .4
واالجتماعية لسكان المناطق المتاخمين لخطوط السكك  النفسيةاجات تيحتحديد اال .5

 الحديدية.
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مشكالت المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديدة  هةمعوقات مواجالكشف عن  .6
 .وتطويرها

البيئية واالجتماعية والنفسية لدى السكان المتاخمين لخطوط  تحديد طرق الحد من اآلثار .7
 السكك الحديدية.

تحديد دور اإلعالم في الحد من مشكالت سكان المناطق المتاخمة لخطوط السكك  .8
 الحديدية.

 

 بحثفروض ال
ذات داللة إحصائية بين اآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية وبين دور اإلعالم  ارتباط وجدي .1

 لحد من مشكالت سكان المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديدية.في ا
 لآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية. البحثذات داللة إحصائية بين عينة  ارتباطوجد ي .2
لدور اإلعالم في الحد من مشكالت  البحثذات داللة إحصائية بين عينة  ارتباط وجدي .3

 ية.خمة بخطوط السكك الحديداسكان المناطق المت
 

 مصطلحات البحث
" هو أي عنصر من عناصر البيئة سواء )بيئة طبيعية أو مشيده  اآلثار البيئية:مصطلح  (1

من صنع اإلنسان( قادر على إحداث تأثير مباشرة على الكائنات الحية. ويستخدم هذه 
التأثر البيئي عادة لوصف وتحليل، أو نمذجة نظام بيئي، أو نوع، أو أصناف معينة. 

د بها جميع العوامل الخارجة عن المورثات والتي قد تؤثر في الفرد من لحظة ويقص
  ( 24، ص 2016، غنية)التكوين".
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 وتقتصر ،بالفرد تحيط الظروف التي من "هي مجموعة اآلثار االجتماعية: مصطلح (2
 من معينة فئات الفرد وبين بين تنشأ التي العالقات من مجموعة على الظروف االجتماعية

 أو مجتمعه، أو أفراد أسرته، كانوا سواء ارتباطا  وثيقا   بهم ويرتبط بهم ناس يختلطال
 ( 226، ص 2016،الشديفات)يختارهم".  الذين واألصدقاء أو األصحاب مدرسته،

أو هي " الظروف أو المؤسسات التي تحيط بحياة الفرد اليومية وبيئته التي ينشأ 
 ( 25، ص 2016، الرميح)فيها".
اســـتجابات نفســـية لتأثير ســـلبي وتوصـــف باالستمرارية "هي  اآلثار النفسية: لحمصط (3

 (24، ص 2002) بارون، ." وخبرة ذات مســـتوى عالي من القلق أو التوتر
"حالة من التوتر االنفعالي تنشأ من األحداث والمواقف التي تحدث صدفة في حياة الفرد، 

 لتوافق عند الفرد وما ينتج عن ذلك من آثار جسمية ونفسية".والتي تتطلب نوعا  من إعادة ا
 (24، ص 2008)النعاس، 

هي مجموعة اآلثار التي " جرائيًا:إاآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية  مصطلحعرف وي  
التوافق  سوءفاآلثار النفسية تتمثل في  ،نتيجة تأثره بالبيئة التي يعبش فيها اإلنسانيتعرض لها 

ساليب التنشئة أف والتعرض للضغوط النفسية، وتتمثل اآلثار االجتماعية في ضعف والتكي
ما اآلثار البيئة فقدرتها على إحداث أ، واإلدمان يسر مية، والبطالة، والتفكك األاالجتماعية، واأل

تأثير مباشرة على الكائنات الحية، وجميع العوامل الخارجة والتي قد تؤثر في الفرد من لحظة 
 "لهذه التغيرات البحثين والتي ساهمت في التأثير على مدى استجابة عينة التكو 
"مناطق ال يجوز البناء عليها ألسباب  المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديد: .مصطلح(4

قانونية، فالمعيار لدي هذا المدخل هو االحتكام إلى القوانين المنظمة للنمو العمراني وبناء 
  (43، ص 1975) مدكور، المساكن".
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" تجمعات سكانية نشأت في غياب التخطيط العام وخروجا  على القانون وتعديا  على 
أمالك الدولة، ومن الطبيعي أن تكون هذه المناطق محرومة من كافة أنواع المرافق والخدمات 

  (16، ص 1998)عبد الوهاب،  األساسية".
منها، غياب خطة نموذجية عدة تطبيقات  ى" تجمع عمراني بال خطة وينصرف ذلك إل

شاملة للتخطيط العمراني أصال ، أو توقف تنفيذ الخطة إن وجدت، أو عدم االلتزام بها، أو 
 (211، ص 2008، القطاط وآخرون )التراخي في مواجهة الخروج عنها".

ت ئ" مساكن أنش :خمة لخطوط السكك الحديد إجرائياً المناطق المتا مصطلحعرف ي  و 
وهي المنطقة المخصص إلنشاء السكة الحديد، وهي منطقة يلزم أن تكون  السكك الحديد بحرم

في التوسعات الالزمة  امها مستقبال  خالية من الموانع، وترجع أهمية تلك األراضي في استخد
الء يباالست األهاليلمحطات ومسارات القطارات، وكذلك خطورة إقامة منازل بحوارها. وقام 

بغرض السكن ليس لها  مبانيعليها عن طريق وضع اليد بالمخالفة للقانون وبناء عليها 
 مخططة".   أوتصاريح 

ترتبط بوضع محدد للمكانة داخل الجماعة  "بعض الحقوق والواجبات التيالدور:  مصطلح( 5
أو في موقف اجتماعي معين، ويتحدد دور الشخص عن طريق مجموعة توقعات يعتنقها 

  (213، ص 1994)غيث، اآلخرون، كما يعتنقها الشخص نفسه".
نمط من الدوافع، واألهداف، والمعتقدات، والقيم، واالتجاهات، والسلوك، التي يتوقع "

، والدور معينا   اجتماعيا   أن يروه فيمن يشغل وظيفة ما، أو يحتل وضعا  أعضاء الجماعة 
 ( 65، ص 1994، حجي) ."يصف السلوك المتوقع من شخص في موقف ما

" نمط للسلوك يتوقع من فرد ما في جماعة أو موقف، وتحدد األدوار ما يجب أن يؤديه 
سلوك وملزمة للفرد الذي يحتل الفرد من مناشط في جماعة، فالدور نماذج محددة ثقافيا  لل

 (155، ص 2000، السكري) مكانة محددة".

https://www.masrawy.com/news/Tag/27405/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF#bodykeywords
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"سلوك تقوم به المؤسسات اإلعالمية من خالل الواجبات  الدور إجرائيًا: مصطلحعرف ي  و 
 البيئيوالمسئوليات التي تقوم بها، هذه المسئوليات تهدف إلى رفع الوعي نحو التلوث 

 كك الحديدية".  ومشكالت المناطق المتاخمة لخطوط الس
 االطالع أو بإخبار سريع بالشيء العلم هو "عرف اإلعالم لغويا  بأنه يُ اإلعالم:  مصطلح (6

، ص 2003)الشايع،  سريعا . اطالعا   اإلعالمية الرسالة مضمون هو الذي على الخبر
17) 
تزويد  تستهدف التي االتصالية النشاط أوجه كافة بأنه " عرف اإلعالم اصطالحا  ويُ 

القضايا والموضوعات  عن السليمة والمعلومات الصحيحة، واألخبار الحقائق الجمهور بكافة
 درجة خلق أكبر إلى يؤدي بما تحريف، بدون موضوعية بطريقة األمور ومجريات والمشكالت

 للمادة جمهور المتلقين فئات لدى الشاملة واإلحاطة واإلدراك والوعي المعرفة من ممكنة
 والوقائع، عن القضايا الصحيحة الموضوعية والمعلومات الحقائق فةوبكا اإلعالمية،

  (246، ص 1993، رشوان) المثارة، والمطروحة. والمشكالت والموضوعات،
 من المتعلقة بالبيئة العلمية الحقائق ونشر إنشاء فيعرف بأنه "عملية البيئيأما اإلعالم 

 عربيات،)للتنمية المستدامة". وصوال يئيالب الوعي من درجة إيجاد بهدف وسائل اإلعالم خالل
   ( .15، ص 2004، مزاهرةو 

إعالمية  خطة خالل من البيئة حماية أغراض تحقيق إلى يسعى الذي اإلعالم "هو أو
 مجموعة بعينها وتخاطب اإلعالم، وسائل كافة فيها تستخدم سليمة علمية أسس على موضوعة

 الوسائل أداء هذه تقييم وبعدها الخطة هذه ثناءأ ويتم مستهدفة، مجموعات عدة أو الناس من
  (13، ص 2000، ملحة)البيئية". لألهداف تحقيقها ومدى
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 ونشر الثقافة البيئية، المفاهيم توضيح على تعمل أداة إجرائيًا: البيئياإلعالم  مصطلحعرف ي  و 
حداث المحيطة الظروف فهم أو وبناء البيئي، بالوعي والرقي البيئية  من ي المستقبلف تأثير وا 
 .اإلعالمي البيئي الطرح من المرجوة لألهداف المسبق اإلعالمي التخطيط خالل

 

 دراسات سابقة
 اإلعالم وسائل تناولت دور :Nnamdi Chinedu Nwanyanwu  (2010)دراسة  ( 1

 لعبه الذي الدور على الضوء تسليط الورقة هذه حيث تحاول. البيئية التحديات مواجهة في
 الماضية، العقود في. البيئية القضايا حول الوعي وخلق التصورات وضع في اإلعالم
 اإلعالمية التغطية بسبب. اإلعالم وسائل باهتمام البيئي والوعي االستدامة حظيت

 في. البيئة صحة على أنشطتنا تضعها التي باآلثار وعي ا أكثر مجتمعنا أصبح المتزايدة،
 أن هو الصحيفة موقف إن. البيئة بقضايا الناس وعيةت في كبير دور لإلعالم الصدد، هذا

 األكثر األداة فهي وبالتالي والبيئية، االجتماعية القضايا دائم ا غطت قد اإلعالم وسائل
 في كافية مساحة تخصيص الورقة تقترح. البيئة حماية نحو الوعي لنشر ثورية

 القضايا مع للتعامل ميل هناك كذلك، األمر يكون عندما. للبيئة اإلعالمية الموضوعات
 اإلعالم وسائل تكون أن أجل من. علمي منظور من بدال   للقلق مثير منظور من البيئية
 البيئية، القضايا في المتخصصين الصحفيين تدريب يجب البيئة، لموضوع حساسية أكثر
 وأنشطة التدريب مجاالت في التطوعية البيئية المنظمات مع العمل الدول على ويجب

 .بذلك للقيام الجماعية اإلعالم وسائل موارد استخدام عليهم ويجب والترويج، وعيةالت
البيئية،  القضايا في الجديد اإلعالم تناولت دور : K. M. Angelou (2011)دراسة ( 2

 حول التواصل يؤديه الذي الدور هو الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية: ما حيث تحاول
 حوله للتواصل أفضل بعمل القيام وغيرهم والصحفيين للعلماء يمكن وكيف البيئية، القضايا

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/K-M-Angelou-2100477354
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 تأثير هو ما االهتمام؟ من منخفضة ودرجة العام الوعي من عالية درجة بين الفجوة لسد
 رفع ومسؤولية واجب مثل. البيئية القضايا في العام الرأي على يةالعالم التلفزيون صناعة
 العلماء النقاش؟، وتوصلت الدراسة إلى ميل وتعزيز واإلعالم، المناخ، بتغير الوعي مستوى
 السنوات في الدراماتيكي المناخي للتغير العالمية الطبيعة على التأكيد إلى اإلعالم ووسائل
 إلى اإلشارة من المجتمعي العمل لتعزيز فعالية أقل يلةوس األرجح على وهو األخيرة،

 .فرق ا تحدث أن يمكن التي والخيارات اإلجراءات
تناولت دراسة شبكات النقل البري وتحليها والبحث عن أهم  (:2012دراسة إبراهيم )( 3

ري مشكالتها، وأهم ضوابطها الجغرافية، وهدفت الدراسة إلى تقييم الجغرافي لطرق النقل الب
بمركز ميت غمر، واستخدمت الدراسة عدة مناهج منها: منهج تحليل النظم والمنهج 
السببي والمنهج المقارن، كما استخدمت الدراسة أداة االستبيان، وُطبقت الدراسة على عينة 

( مفردة من السكان المتاخمين للسكك الحديدية بميت غمر، 1065عشوائية قوامها ) 
لى تحديد العديد من المشكالت منها مشكالت الخدمات والنظافة، وتوصلت نتائج الدراسة إ

 ومشكالت الحركة وسوء االستخدام، ومشكالت التخطيط الهندسي.  
 إدارة في اإلعالم ودور البيئية المخاوف أشارت إلى:  Singh, Seema (2012)دراسة ( 4

 يمكن ال. البيئية لمشاكلا معرفة وراء الكامنة العوامل أهم من اإلعالم وسائل البيئة، تعد
ا هذا يكون أن  لنسب متاحة اإلعالم وسائل أوال ، فيها تكون التي الحاالت في إال صحيح 

 األشخاص يهتم وثالث ا، البيئية القضايا في الوقت بعض يقضي ثاني ا، السكان، من كبيرة
 إلى االستماع وأ يشاهدوا حتى اإلعالم وسائل توفرها التي البيئية القضايا حول بالمعلومات

 التي المكتوبة المنشورات من غيرها أو الصحفية المقاالت قراءة وكذلك المقابلة البرامج
 مدرجة واإلنترنت اإلذاعي والبث المطبوعة واألخبار التلفزيون. البيئية القضايا تتناول

 هو االتصال يظل. البيئي الوعي مستوى ورفع" خضراء" أخالقيات تعزيز في للمساعدة
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 - المعلومات لتكنولوجيا الحديث العصر فإن لذلك،. وتقدمه للمجتمع األساسي عنصرال
ا المعروف  اإلعالم يستلزم -" الصناعية األقمار عبر االتصال" عصر باسم أيض 
 يشارك التواصل، خالل من. والسعي والخبرة البشري الوجود من يتجزأ ال كجزء الجماهيري
. جماعية حكمة ويولدون البعض، بعضهم ويفهمون ،ومعارفهم خبراتهم المجتمع أعضاء

 لقد. هائلة وحدود بعيدة مسافات على التوسع في اآلخذة االتصاالت شبكة تغلبت لقد
 أكثر بشكل واالزدهار االزدهار من البشري االتصال سمات من أساسية سمة أهم مكنت
 من العالم أنحاء عجمي في الناس اإلعالم وسائل من مختلفة أنواع تمّكن اليوم،. روعة

 ال اإلعالم، وسائل بمساعدة التواصل،. هائلة بوتيرة البعض بعضهم من والتعلم التفاعل
ا المجتمعات بل فحسب، الناس يجمع . قرية إلى األرضية الكرة ينقل وبالتالي مع ا، أيض 
 دارةإ في اإلعالم وسائل دور واستكشاف البيئية االهتمامات فهم على الحالية الورقة تركز
 .البيئة

 الناتج عن الضوضائي تناولت اإلزعاج :Paulo Henrique, et al  (2014)دراسة ( 5
 السكك حركة تسببها التي للضوضاء الحديدية، حيث تقدم هذه الدراسة تقييما   السكك حركة

 عبر تمر التي القطارات عن الناتجة الضوضاء لمستويات قياسات أخذ تم. الحديدية
 توضح التي الضوضاء خرائط حساب تم كما. األبواق نفخ وبدون مع ةالسكني األحياء
 - السكان انزعاج - ذلك إلى باإلضافة. القطار حركة عن الناتج الضوضائي التلوث

 أشارت. المقابالت على بناء   تقييمه تم الحديدية، السكك ضوضاء من المتضررين
 مرتفعة بالبوق النفخ مع قطارال مرور عن الناتجة الضوضاء مستويات أن إلى القياسات
( ديسيبل، 55لـ ) المكافئ الصوت ضغط لمستوى النهار حدود بوضوح وتتجاوز للغاية،
ا وتم. البلدية القوانين حددتها التي  لفترة األقصى الحد ديسيبل، وهو (45تجاوز لـ ) أيض 
 العابرة، قطاراتال عن الناتجة بالضوضاء بتأثرهم السكان أفاد. القطارات مرور أثناء الليل
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 التلوث أن منهم (٪88) وأدعى واألرق، التركيز وضعف والصداع التهيج تسبب والتي
ا األكثر هو الليلي الضوضائي  السكان من العظمى الغالبية أن الدراسة هذه أظهرت. إزعاج 

 قيمة من يقلل أن يمكن القطار ضجيج أن يعتقدون٪( 69) االستطالع شملهم الذين
 .ممتلكاتهم

التلوث الضوضائي في مدينة هدفت الدراسة إلى التعرف على (: 2018دراسة الياسري )( 6
وذلك من خالل قياس  ،نسان من الناحية الصحية والنفسية والعصبيةثره على اإلأالحلة و 

نواعها أحياء وشوارع المدينة ومحالتها التجارية والصناعية ومختلف أمستويات الصوت في 
يجاد الحلول لمعالجة ا  نسان و ثرها على اإلأالتلوث الضوضائي و حيث تم دراسة مصادر 
ثر على الحالة أله  ذن التلوث الضوضائي في مدينة الحلةإ ،التلوث في هذه المدينة

في ارتفاع ضغط الدم وضعف السمع  نه سببالصحية والنفسية والعصبية لإلنسان وذلك أل
ن بعض الصناعات في أك وجد لى ذلإباإلضافة  ،عصابوالربو والحساسية وتلف األ

ض امر أصابة بفقدان السمع مع لى اإلإيؤدي  الصفافير صوتوخاصة  مدينة الحلة
واني والقدور المصنوعة من المواد مادة كيمياوية تستخدم لتنظيف األ السرطان التي تسببها

شخاص عصاب ثم فقدان السمع بالتدريج عند األالكيمياوية التي تؤثر على تلف األ
 .عند بلوغهم السبعين عاما   المهن وخصوصا   كلين على تلالعام

 في اإلعالم كشفت الدراسة عن دور:  Anil Kumar Jharotia (2018)دراسة ( 7
األرض،  لىع العيش على قدرتنا على ويؤثر محيطنا ُيشكل ما البيئي، بكل الوعي تعزيز
 وتلعب. يوم بعد يوم ا رئيسية مشكلة بنا يحيط ما كل من تتكون التي البيئة أصبحت حيث
 األساسية الحاجة هي فالبيئة الناس، بين بيئي وعي خلق في مهم ا دور ا اإلعالم وسائل
دراك ا بشدة، تفاقمه إلى أدت أفعالنا لكن والماء، الطعام مثل للحياة  اتخذنا فقد لخطأنا، وا 

 معدل تحقيق إلى المناسب اإلعالمي االهتمام يؤدي وقد إلصالحه، بالثناء جديرة خطوات

https://www.researchgate.net/profile/Anil-Jharotia
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 الهند حكومة اتخذتها التي الخطوات أحدث حققت. بالبيئة تتعلق مهمة ألي أعلى نجاح
ا الصحي، الصرف لتعزيز  اإلعالم. ووسائل للحكومة الموحدة الجهود خالل من نجاح 

مــن ركــائز التنميــة  القضــايا البيئيــةاعتبرت الدراسة أن  (:2019دراسة حسن، والرفاعي )( 8
 يمــن خــالل نشــر الــوع لــى إرســائهاإوالمحلــى  الدولييســعى المجتمــع  الشــاملة التــي

ضــافرت عــدد مــن الجهــود مــن  فقــد منطقــة. وعليــه بأيكأســاس لتفعيــل التنميــة  البيئــي
البيئية  االعتبارات بأهمية الوعيعالم والتوجيه وعقد الندوات والمؤتمرات لنشر خالل اإل

حيــث المشــكالت االجتماعيــة  بالــدول الناميــة، خاصــا   -ن هنــاك دائمــا  أإال  ومشكالتها.
راجهـــا ضـــمن فــارق بـــين إدراك المشـــكالت البيئيـــة وبـــين إد -واالقتصــادية المتراكمــة

مواجهـــة قضايا أخرى تبدو لألفراد أشد  إيجابي في سلوكيكتفاعـــل  أولويـــات التنميـــة
ذلـك، فتظـل القضــايا  إلـى للـرد عليهـا مثـل قضـايا البطالـة ونقـص المـوارد ومـا إلحاحا  
 ـة بقضــايا أخــرى رغــم اإلدراكخلفيــات الدراســة وعلــى هــامش التنميــة بالمقارنـ فيالبيئيــة 

إدراجهـــا ضـــمن أولويـــات التنميـــة قـــد يشـــكل  فـــإن ومـــن ثـــم. ومعرفـــة تـــداعياتهاهميته بأ
مما يهدد فاعلية  من خالل التخطيط بالمشاركة األولوياتنتـــائج تحديـــد  فينقطـــة جـــدال 
الــرد علــى  في لــى إلقــاء الضــوء علــى تفاعــل المجتمــعإـث ويهــدف البحـ تحقيق التنمية.

 شرباصيمــن خــالل دراســة حالــة قريــة  القضــايا البيئيــة مــن خــالل التخطــيط بالمشــاركة،
اختبــار إدراك المجتمــع المحلــى للقضــايا  مركــز فارســكور محافظــة دميــاط حيــث يــتم

يــة وتــداعياتها وتحديــد مــدى إيجابيــة التفاعــل معهــا مــن خــالل تحليــل نتــائج تحديــد البيئ
البحــث منهجيــة التحليــل والمقارنــة اتبع مــن خــالل التخطــيط بالمشــاركة.  أولويــات التنميــة

 العمرانييـة بنتـائج المخطـط بــين نتــائج منهج التخطيط بالمشاركة فيما يخـص القضـايا البيئ
مــن خــالل طــرح أســئلة تخــص القضــايا البيئيــة  البحــث الميــدانيفي للقريـة وذلـك  اإلرشادي
طــراف ذات الصــلة بالقريــة وشــركاء التنميــة وعقــد عــدد مــن االجتماعــات وورش علــى األ
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ولوية وفقا التفاق شركاء واألنشــطة/ المشــروعات ذات األ العمــل لتحديــد القضــايا واألهــداف
 ة.التنمي

تناولت الدراسة  :Konstantin Bushel & Stephan Kybuez  ((2020دراسة ( 9
حيث  ،السكك الحديدية والنمو السكاني والنزوح المحلي في سويسرا في القرن التاسع عشر

السكك الحديدية ذات المرجعية الجغرافية في تحليلها على معلومات شبكة الدراسة اعتمدت 
إلى زيادة النمو السكاني السنوي تؤدي لسكك الحديدية ا ، وأكدت نتائج الدراسة أن

ال يوجد وصول مباشر )أي حيث البلديات المجاورة مقارنة بنقطة مئوية،  (0.4)بمقدار
ا في النمو فقد  كيلومترات(  10-2مسافة   .حجمبنفس الالسكاني شهدت انخفاض 

تقييم اآلثار االقتصادية هدفت إلى  : Jose Eduardo, et al (2020)دراسة ( 10
 إضافة خطوط سكك حديدية جديدة إلى شبكة النقل، حيث أكدت الناتجة عنوالبيئية 
لحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اأن اإلجراءات المتخذة لتحسين أداء النقل و  الدراسة

في البرازيل، أدت اختناقات البنية التحتية ف ،ع أنحاء العالمقد اكتسبت أهمية في جمي
وانخفاض إنتاجية النقل إلى زيادة تكاليف الشحن وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث 
اقترحت إجراء من خطوتين لتقييم اآلثار االقتصادية والبيئية المتوقعة التي تؤدي إلى إدراج 

قل، قدمت ثالثة مشاريع للسكك الحديدية مكاسب خطوط سكك حديدية جديدة في شبكة الن
 اقتصادية وبيئية مهمة وأظهرت جاذبيتها للتمويل الخاص.

باآلثار البيئية التي السابقة الدراسات بعض  ارتبطت*التعقيب على الدراسات السابقة: 
واالجتماعية والنفسية لدى سكان المناطق الخطرة المتاخمة لخطوط السكك الحديدية 

 ( التي تناولت مشكالت طرق النقل في مركز ميت غمر، االنتحار2012)إبراهيم،  كدراسة
 من االنزعاج (Paulo Henrique, et al, 2014)السائقين، كما تناولت دراسة 

( التعرف 2018الحديدية، وهدفت دراسة )الياسري،  السكك حركة خالل من الضوضاء
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نسان من الناحية الصحية والنفسية ى اإلعل وأثرهالتلوث الضوضائي في مدينة الحلة على 
 والعصبية. 

أما بالنسبة للدراسات التي تناولت دور اإلعالم في التعامل مع المشكالت البيئية، تناولت 
 مواجهة في اإلعالم وسائل دور (Nnamdi Chinedu Nwanyanwu ،2010)دراسة 
 القضايا في الجديد إلعالما دور (K.M.Angelou, 2011)وتناولت دراسة  البيئية، التحديات

 في اإلعالم ودور البيئية المخاوف إلى (Singh, Seema, 2012)البيئية، وأشارت دراسة 
 تعزيز في اإلعالم عن دور (Anil Kumar Jharotia, 2018)البيئة، وكشفت دراسة  إدارة

مــن ركــائز التنميــة  القضــايا البيئيــة( 2019لبيئي. واعتبرت دراسة )حسن، والرفاعي،ا الوعي
 .لــى إرســائهاإ يوالمحلــ الدولييســعى المجتمــع  الشــاملة التــي

من خالل ما سبق يمكن القول أن الدراسـات السـابقة  * أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
مثـــل موجه ـــا ودلـــيال  علمي ـــا للبـــاحثين، حيـــث اســـتفاد البحـــث منهـــا فـــي تحديـــد ت ةالعربيـــة واألجنبيـــ

موضــوع البحــث وصــياغته وبلورتــه فــي شــكل علمــي، كمــا اســتفاد أيضــا  البحــث مــن الدراســات 
 السابقة في تحديد أهدافه وأهميته وتساؤالته وفروضه وأدواته.

 

 اإلطار النظري للبحث
األنساق بوجه عام نشأت في إطار علم األحياء، ثم نظرية  :)أ( نظرية النسق اإليكولوجي

نمت وانتشرت في العديد من المجاالت والعلوم ومنها علـم االجتمـاع وعلـوم البيئيـة الحديثـة، 
ولقد تأثرت هـذه النظريـة بنظريـة دارون ونظريـة السـكان "لمـالتوس" نحـو فكـرة الصـراع حـول 

  (N. Brill, 2016, p.14).المحدودةالموارد البيئية 
يعرف النسق بوجه عام بأنه مجموعة من األجزاء ترتبط ببعضها البعض وتعمل معا  
بنظام معين ألداء هدف عام، مع المحافظة على التوازن الداخلي بين عناصر النسق والتوازن 

https://www.researchgate.net/profile/Anil-Jharotia
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الخارجي أيضا  من خالل عالقة النسق بالبيئة المحيطة به، فأن المجتمعات عبارة عن كليات 
ارتباط متبادل ويكتسب كل جزء ما له من معني في ضوء عالقته بالكل، كما  أو أنساق بينها

يقوم كل جزء بأداء وظيفة معينة داخل النسق، وأن كل العناصر التي يتركب منها النسق هي 
ن استمرار النسق في البقاء يرتبط باستمرار  مقومات ضرورية ترتبط بحاجات النسق العام، وا 

 ط أربعة وهى:التوازن الذي يتحقق بشرو 
 تحقيق الهدف األساسي للنسق. -2التكيف مع البيئة.    -1
 األساسي. الحفاظ على بقاء النمط  -4    تحقيق التكامل بين أجزاء النسق. -3

  (72، ص 1999)لطفي، والزيات، 
يكولوجي مفهوما  جديدا  لتحليل عالقة اإلنسان بالبيئة، حيث يعد عتبر مفهوم النسق األويُ 
البشرية عند تطوير إطارها  األيكولوجيةلمفهوم من المفاهيم البيولوجية التي استعارتها هذا ا

كل المجتمعات الطبيعية للكائنات الحية التي تعيش وتتفاعل مع  نإ“ومؤداه التصوري المبكر 
 بعضها البعض ترتبط ارتباطا  وثيقا  ببيئتها، ومن ثم يبدو من المالئم تصور طرفي العالقة

نات الحية وبيئاتها المختلفة( كما لو كانا يشكالن كال  واحدا  ومركبا  وهو ما يشير إليه )الكائ
مفهوم النسق اإليكولوجي، فإن الكائنات الحية ال تعيش في عزلة فيزيقية أو بيولوجية بل أن 
ة هناك تداخال  واضحا  بين الكائنات الحية بعضها البعض، وبين المقومات الفيزيقية والكيميائي

للبيئة وأن هذه العالقات المتداخلة ينتج عنها نسق وظيفي وهو عبارة عن سلسلة من العمليات 
المتداخلة والمترابطة تسيطر عليها وتوجهها عالقة سببية محددة، كما أنه من خالل التفاعل 
المتبادل لألجزاء مع بعضها البعض يستطيع النسق أن يحتفظ بوجوده وبقائه، وبذلك فالنسق 

في تفاعلي يتركب من تجمع أو أكثر من الكائنات الحية في تفاعالتها مع البيئة الفيزيقية وظي
 ( 231، ص 1993)السيد، والبيولوجية.

 يكولوجي. وظائف النسق األ *
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الوظيفة األولي: هي وظيفة داخلية وتتمثل في الحفاظ على العالقات المتوازنة بين األجزاء ( 1
 المكونة للنسق. 

هي وظيفة خارجية وتتمثل في التفاعل مع البيئة وأداء الوظيفة المطلوبة  ة الثانية:الوظيف( 2
عناصر بعضها يعمل من أجل  على يحتويمن النسق اإليكولوجي، يعني أن النسق 

، 1992التغير.)يونس، الحفاظ علي الوضع القائم بينما هناك عناصر أخري تتحرك نحو 
 ( 30ص 

 :كولوجييالنسق األ *مكونات )عناصر(
ذلك البعد الذي يضم كل الكائنات الحية في وسط معين، وتحقق هذه  :وجود عنصر الحياة.1

الكائنات وجودها من خالل عمليات التغذية والنمو والتكاثر والتكيف والنفس واإلخراج هذا 
 ،واإلحالل ،والتجديد ،االختراقباإلضافة على المنافسة والصراع فيما بينها وأيضا  

  (F. Danil , et al., 1994,  p. 615)أة. والمباد
وحدات وانساق فرعية يمكن التميز بينها،  إلىويقضى عنصر الحياة بانقسام الكائنات 

وهي تخضع لتبادل الحدود وبالتالي ال يمكن تصور وجود )أنساق مغلقة( واالستقالل غير 
ومع وجود  Outputsت المخرجا Inputولذلك تقابل المدخالت  األيكولوجيموجود في النسق 

عالقة حيوية بين الثبات والتغير في الخصائص العضوية، فإن الجوانب الوظيفية تعبر عن 
 (  52، ص 1992الحية. )السنهوري، البعد الديناميكي للمادة 

بالدرجة األولي من عناصر فيزيقية وأخري  األيكولوجييتكون النسق  :عنصرا المادة والطاقة.2
كيمائية تؤثر في الكائنات الحية وتتأثر بهي، والمادة بالمعني العام للفظ بيولوجية وثالثة 

من مقومات هذا النسق، وهي موزعة على مختلف المناطق واألماكن بشكل غير متجانس، 
الطاقة في  معنية وتختلفأما الطاقة فهي عنصر قابل للتدفق واالنسياب والتحول بمعدالت 

قبل االنقسام إلى أنواع كثيرة فهناك الطاقة المادية كما طبيعتها ووظيفتها عن المادة، وت
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توجد الطاقة االجتماعية بمعني النشاط والطاقة النفسية بمفهوم االستعداد، والمهارة والثقة 
في الذات، وتنتج الطاقة غالبا  من تحوالت في المادة بفعل جهود الكائن الحي أو نشاطه 

)عبد اللطيف،  ابة ونتائجه الطبيعية أو الصناعية.أو بدونها، ولكل نوع من التحوالت أسب
 ( 24، ص 2004

تشير عملية التغذية المرتدة إلي التأثير المتبادل بين  :Back Feedالمرتدة التغذية .3
المدخالت والمخرجات في أي وحدة أو نسق فرعي داخل النسق اإليكولوجي ويتحقق ذلك 

يتمثل في الوظائف أو النتائج، التي يكون  التأثير علي مستوي البناء أو التكوين، كما
بعضها معوقا  وضارا ، والبعض األخر نافعا  ومشجعا ، فإلنسان يخضع للبيئة، ولكنة يتدخل 
بقدر معين لتوجيهها وترشيد نتائج التفاعل، ولذلك فإن التغذية المرتدة تأخذ شكال  من 

كاس المباشر في كثير من استجابات اإلنسان لمعطيات البيئة وال تبقي أسيرة االنع
الحاالت، ويتدخل فيها المعيار االجتماعي والثقافي مع المكون الفيزيقي، ومن ثم فعملية 

 يكولوجي.التغذية المرتدة تمثل، مكون أساسي تعمل علي استمرارية وتوازن النسق األ
 (  50:  48، ص ص 1997)السيد، 

اعــــد عامــــة أو أساســــية تحكــــم النســــق هنــــاك عــــدة قو  :القواعددددد العامددددة للنسددددق اإليكولددددوجي*
 يكولوجي أو تميزه وأهمها.األ

يشير التوازن على المستويين الفيزيقي والحيوي إلى أن التحوالت  :قاعدة التوازن الحياتي .1
خر تغيرات مضادة، التي تسبب الخلل واالضطراب بين مكونات النسق تقابلها من حين آل

ويعني ذلك أن التغير ال يعوق االستقرار، وفي إطار تعيد الحال إلى ما كان عليه من قبل، 
التوازنات الداخلية يتحقق استمرار الكائنات الحية بما فيها اإلنسان، كما ينتج عن خالل 

 .H.J )آلخر.ثار سلبية تتباين في الشدة والعمق من مجال آيكولوجي التوازن في النسق األ

Morowitz, C.Potter, 1993, p. 25)  
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يكولوجي في حالة حركة مستمرة وتغير دائم سواء من فالنسق األ :ديناميكية النسققاعدة  .2
داخل األنساق الفرعية داخل النسق اإليكولوجي أو من الخارج فالعوامل الخارجية المحيطة 
بالنسق أيضا  في حالة تغير، ومن ناحية أخري هناك عمليات انقسام واندماج النسق، هذا 

، ص 1996المحيطة. )أبو زيد، المستمرة مع متغيرات البيئة  بجانب محاوالت التكيف
75 ) 

فالنسق اإليكولوجي له بناء وعناصر حية وغير حية وذلك في  :قاعدة البناء والوظيفة .3
إطار بناء تفاعلي متكامل، وهو في نفس الوقت نسق وظيفي بمعني أن العمليات التفاعلية 

بها مقومات النسق األساسية من أجل استمراره تتم في ضوء األدوار الوظيفية التي تلع
  ( 233، ص 1997وبقائه. )السيد، 

يختلف العلماء حول استقاللية النسق اإليكولوجي  :تبعية واستقاللية النسق اإليكولوجي .4
وهل هو نسق قائم بذاته ومنفصل أم جزء من النسق االجتماعي، حيث يري البعض أن 

من عناصر البناء االجتماعي نظرا  للتأثيرات والتفاعالت  النسق اإليكولوجي عنصر أساسي
المتبادلة بينهما. بينما يري البعض األخر أن النسق اإليكولوجي نسق منفصل عن البناء 
االجتماعي، حيث يركز النسق اإليكولوجي في المقام األول على دراسة العالقة بين 

 (  40، ص 2009والطبيعة. )أبو زيد، اإلنسان 
تسـاعد هـذه النظريـة البحـث فـي تحليـل المشـكالت البيئيـة  :االسدتفادة مدن هدذل النظريدة أوجده*

يركــز النسـق اإليكولــوجي فـي المقــام  مـن خـالل المــدخالت الموجـودة فــي المنظومـة البيئيــة حيـث
 والداخليـة العوامـل الخارجيـةوالطبيعة، كمـا تفيـد فـي فهـم األول على دراسة العالقة بين اإلنسان 

دائم وهو ما يظهر في تفاعل السكان بالمنـاطق المتاخمـة  بالنسق أيضا  في حالة تغيرالمحيطة 
 للسكك الحديدية.

إن الضغوط تمثل موقفا  سلبيا  ال يستطيع اإلنسان التكيف معه،  :)ب( نظرية الضغوط



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 
 وآخرونهشام عبد المنعم حسين 

 

 2022 سبتمبر ،ول، الجزء األالتاسعالعدد ون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826يم الدولي الترق

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

47 

فدرجة تكيف الكائن مع هذه الضغوط تختلف حسب الظروف والمتغيرات المحيطة، فقد 
شخص لنفس الضغوط، ولكن ليس شرطا  أن تكون النتيجة واحدة أو أن  يتعرض أكثر من

يصاب الجميع مثال ، حيث تختلف العوامل االجتماعية والشخصية من فرد ألخر، وبالتالي 
تختلف االستجابة والنتيجة، والخالصة أن الضغوط االجتماعية تعني تعرض اإلنسان 

اإلنسان، فإن األفراد الذين يأخذون لمواقف صعب التكيف معه مما ينعكس سلبيا على 
على عاتقهم بعض المسؤولية الشخصية عن المواقف الضاغطة، يتوافقون جيدا  مع تلك 
المواقف عن أولئك الذين يلومون اآلخرين أو يعتقدون أن مصدر الضغط بعيدا  عن 

    (Cohen, S.A, 1980, P. 80) سيطرتهم تماما .
 :ظرية الضغوط البيئيةاالفتراضات التي تقوم عليها ن*
  تقوم هذه النظرية على فرضية صريحة بإمكانية البيئة الفيزيقية في فرض الضغوط على

 البشر.
  عندما يصبح العبء البيئي الذي يمر به الفرد مرتفعا  جدا  أو منخفضا  جدا  لفترات ممتدة

 من الزمن تحدث الضغوط البيئية. 
 لمتطلبات البيئية مع قدرة البشر.أن هذه الضغوط تحدث عندما ال تتالءم ا 
  في بعض الحاالت يمكن إرجاع الضغوط البيئية إلى زيادة في المعلومات التي تتجاوز

 اإلمكانيات الخاصة باالنتباه لدى الفرد.
 .ينتج عن الضغوط إجهاد عقلي نفسي والذي يكون له تأثير جسمي 
 ة لعدم إمكانية التنبؤ وعدم وفى بعض الحاالت يكون رد الفعل للضغوط عبارة عن استجاب

 إمكانية السيطرة المدركة للبيئة.
  تؤدى الضغوط إلى أن يشعر الفرض بالعجز وعدم القدرة على موجهة الموقف أو التعايش

  (Francis. T. Mcandrew, 1993, p. 139)معه.
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  مراحل حدوث الضغوط البيئية:*
  مصدرة البيئة المحيطة بالفرد( يحدث للشخص. خارجي حدث( 
 .إدراك الفرد لهذا الحدث ويقدره 
 .االستجابة السيكولوجية من جانب الفرد  

(Green, B.L & Defining Trauma, 1990, P.P. 1635 :1642) 

وبناء على ذلك فإن الضغوط تنتج من التفاعل بين أحداث خارجية، ومعـارف واسـتجابات 
مد طبيعة الضغوط البيئية التي يتعرض لها الشخص علـى مـا إذا كانـت الضـغوط انفعالية، وتعت

مزمنــة أو حــادة فالضــغوط المزمنــة تمتــد لفتــرات أطــول وتســببها باســتمرار أحــداث تبقــي لفتــرات 
طويلــة عــن تلــك التــي تســبب المشــقة الحــادة، فــأن تحديــد مثيــرات الضــغوط علــى أنهــا مزمنــة أو 

عليــه. ويمكــن تصــنيف األحــدث فــي فئــات حــادة أو مزمنــة فــي أي  حــادة أكثــر تعقيــدا  عمــا تبــدو
 مرحلة من مراحل حدوث الضغوط.

 
 

 
 
 
 

ن المواقف الضاغطة الحادة المتكررة التي تشـمل مثيـرات مختلفـة للضـغوط مـن الممكـن إف
أن تكــون لهــا نفــس اآلثــار الخطيــرة علــى األفــراد، ومــن المعتــاد أن تصــنف الضــغوط البيئيــة فــي 

 -التالية: من الفئات األربع  واحد
 .األحداث المفاجئة والعنيفة 
 .أحداث الحياة المثيرة للضغوط كالمشكالت العائلية 

إدراك وتقدير 
المدخالت البيئية 
)هل هو تهديد؟ 
هل هو جيد أو 

 سيئ؟(

رد الفعل النفسي 
كرب، أسي، )

 سعادة(

 
البيئية المداخل 
 محيط،)مثير 

 حدث مأساوي(
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 .المشاحنات اليومية كالتعامل مع الزحام أو التنقل اليومي 
  المحيطة.التنبيه الزائد الناتج عن عوامل في البيئة  

(Baum, A, Singer, J.E& Baum,C, 1982, P. 56)   

وتــدرك الضـــغوط المحيطـــة المعتـــادة علــى أنهـــا تتجـــاوز إمكانيـــة الفــرد علـــى الـــتحكم فيهـــا، 
ويمكن تحملها لفترات قصيرة مـن الوقـت دون ضـرر واضـح، فـأن التعـرض الممتـد ألي ضـاغط 
محــيط بــالش الشــدة يســبب زيــادة فــي مســتويات االســتثارة والتــي قــد تتــداخل مــع أداء المهــام وتــؤثر 

ة والصـــحة الجســـمية، واألفـــراد الـــذين يـــدكون انـــه يمكـــنهم الحصـــول علـــى فـــي الحـــاالت المزاجيـــ
المســاعدة والــدعم مــن اآلخــرين يتكيفــون بشــكل أفضــل للضــغوط البيئيــة، ولكــن الضــغوط البيئيــة 
المســـتمرة والدائمـــة تفتـــت هـــذه المســـاندة االجتماعيـــة، وتقلـــص المـــدى الـــذي يمكـــن أن تبلغـــه فـــي 

 شديد.حماية األفراد من الضغط النفسي ال
  (Lepore, S. J, Evans, G.W, & Schineider.M. L, 1991, P. 899) 

تعتبـــر حــوادث الطــرق مــن أحــد أهــم المخــاطر البيئيـــة  :أوجدده االسددتفادة مددن هددذل النظريددة* 
مصـــدرا  للضـــغوط ألنهـــا شـــديدة وغيـــر متوقعـــة، وغيـــر متكـــررة فـــي حيـــاة الفـــرد، وتســـبب الخـــوف 

تـى بالنسـبة ألولئـك الـذين ال تشـملهم المخـاطر البيئيـة فـإن والقلق واالنسـحاب لـدى الضـحايا، وح
 ,Ursano) لهـم.االرتباط الالحـق مـع مـن يتعرضـون للضـغوط البيئيـة يمكـن أن يكـون صـادما  

R.J, & Fullerton, C.S, 1990, P. 1766) 

فاألحداث التي يمر بهـا الفـرد يمكـن أن تكـون شـديدة فـي طبيعتهـا، ممـا يعنـى أنهـا قصـيرة 
ة وشديدة وغير قابلة للتنبؤ، مثل الحادث المفاجئ في الطريـق. وتميـل األحـداث الشـاملة ومفاجئ

 (Kates, R.W, 1976, P. 25)الشديدة. إلى أن تكون أكثر انتشارا  واستمرارا  عن األخطار 
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 اإلجراءات المنهجية للبحث
نهــا أنســب أنــواع ينتمــي البحــث إلــى نمــط الدراســات الوصــفية التحليليــة لكو  :بحددثنددددوا الأ(: 

البحوث مالئمة لطبيعة موضوع البحث وأهدافه وتساؤالته وطريقة إجرائه، والتـي تهـدف إلـى 
الكشــف عــن اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة والنفســية لــدى الســكان المتــاخمين لخطــوط الســكك 

 الحديدية ودور اإلعالم في التعامل معها.
يهــــدف إلــــى الوصــــول إلــــى  لتحليلـــيالوصـــفي امنهــــج  البحـــث اســـتخدم :لبحدددثمدددنه  اب(: 

بيانـــات يمكـــن تصنيفهـــا وتفسيرهـــا وتعميمهـــا وذلــك لالستفـــادة بهــا فــي المستقبـــل وخاصــة فــي 
 األغـراض العلمية.

عينــة عشــوائية بســيطة مــن الســكان المتــاخمين  مــن البحــثعينــة  تكونــت :بحددثعينددة الج(: 
 ( مفردة.120هرة  بلغت )لخطوط السكك الحديدية بحي الشرابية بمحافظة القا

  :اختيار العينة * شروط
مـــن الســـكان القـــاطنين علـــى مســـار قطـــار الســـكك الحديديـــة بحـــي  البحـــثأن تكـــون عينـــة  .1

 محافظة القاهرة. –الشرابية 
 .البحث عشوائيةأن تكون عينة  .2
 خلو مفردات العينة من مرض مزمن أو إعاقة. .3
تــي يســتخدمها الباحــث فــي جمــع بياناتــه مــن األداة هــي الوســيلة العلميــة ال :بحددثال اةأد د(:

مفــردات مجتمــع الدراســة الــذي يحــدده، واألدوات فــي البحــوث االجتماعيــة متعــددة ومتنوعــة، 
حيـــث أن كـــل أداة تفيـــد فـــي موقـــف معـــين مـــع أشـــخاص محـــددون ومـــع نـــوع دراســـة ومـــنهج 
، معــــين، ومــــن ثــــم فــــإن األداة تنحصــــر قيمتهــــا فــــي أنهــــا وســــيلة لجمــــع المعلومــــات.)عويس

 (108، ص 2001
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واتساقا  مع متطلبات البحث، استخدم الباحثون أداة استبانة عن اآلثار البيئية واالجتماعية 
والنفســية لـــدى الســكان المتـــاخمين لخطـــوط الســكك الحديديـــة ودور اإلعـــالم فــي التعامـــل معهـــا، 

قـــام ، و بحيـــث تتفـــق هـــذه األداة مـــع مشـــكلة البحـــث وأهدافـــه وتســـاؤالته وفروضـــه وطريقـــة إجرائـــه
 :في إعداد االستبانةالتالية بإتباع الخطوات  ونالباحث

  :االستبانة أبعاد األولي: تحديد الخطوة 
 -من مجموعة بيانات أولية عن: )النوعهذا البعد يتكون ، و البعد األول: البيانات األولية -

خل متوسط الد -الحالة العملية -الحالة التعليمية -الحالة االجتماعية -متوسط السن
 -اتصال المسكن بالمرافق العامة -طبيعة المسكن -متوسط عدد أفراد األسرة -الشهري

أكثر أشكال  -وجود أجهزة خدمية بالقرب من المسكن -التخلص من المخلفات )القمامة(
 المعناة من أمراض مزمنة نتيجة التلوث( -التلوث التي تعاني منها في منطقة سكنك

هذا  ويتكون، ية لدى السكان المتاخمين لخطوط السكك الحديديةالبعد الثاني: اآلثار البيئ -
 .اآلثار النفسية( -اآلثار االجتماعية -)اآلثار البيئية هي: ،محاورالبعد من ثالثة 

 .البعد الثالث: عوامل انتشار وتضخم المناطق السكنية المتاخمة للسكك الحديدية -
سكان المناطق المتاخمين لخطوط السكك البعد الرابع: االحتياجات النفسية واالجتماعية ل -

االحتياجات  -:) االحتياجات االجتماعيةهما ين،من محور هذا البعد ويتكون ، الحديدية
 النفسية(.

البعد الخامس: معوقات مواجهة مشكالت المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديدة  -
 وتطويرها.

ة والنفسية لدى السكان المتاخمين البعد السادس: طرق الحد من اآلثار البيئية واالجتماعي -
 - :)الحد من اآلثار البيئيةهما ين،من محور هذا البعد ويتكون ، لخطوط السكك الحديدية

 الحد من اآلثار االجتماعية(.
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البعد السابع: دور اإلعالم في الحد من مشكالت سكان المناطق المتاخمة لخطوط السكك  -
 الحديدية.

تصــميم االسـتبانة لتكــون علــى ب ونقــام البـاحث :وفقددرات االسددتبيانالثانيددة: تحديددد أوزان الخطدوة 
ى التــدرج الثالثــي، بحيــث تكــون االســتجابة لكــل عبــارة علــمســتوى القيــاس الترتيبــي الــذي يركــز 

 )نعم، إلى حد ما، ال( وأعطيت لكل استجابة من هذه االستجابات وزنا  )درجة(.
ن التالية: نعم )ثالث درجات(، إلى حد ما العبارات الموجبة تأخذ فيها االستجابات األوزا -

 ن(، ال )درجة واحدة(.ا)درجت
العبارات السالبة تأخذ فيها االستجابات األوزان التالية: نعم) درجة واحدة(، إلى حد ما  -

 ن(، ال )ثالث درجات(. ا)درجت
تــم بنــاء االســتبيان وتقســيمه إلــى فئــات حتــى يمكــن التوصــل إلــى نتــائج الدراســة باســتخدام 

دخــال البيانــات إلــى الحاســب اآللــي، ولتحديــد طــول خاليــا ا لمتوســط الحســابي حيــث تــم ترميــز وا 
 1 – 3أقـل قيمـة ) –االستبيان الثالثي )الحدود الدنيا والعليا( ، تم حساب المدى = أكبـر قيمـة 

 3/  2(، تم تقسيمهما علـى عـدد خاليـا االسـتبيان للحصـول علـى طـول الخليـة المصـحح )2= 
عد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في االسـتبيان أو بدايـة االسـتبيان وهـي ( وب0.67= 

 الواحد الصحيح وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي :
 يوضح مستويات أبعاد االستبانة المطبق على السكان  :(1جدول رقم)

 مستوى منخفض 1.67أقل من  - 1البعد بين إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو 
 مستوى متوسط 2.35أقل من  -1.67إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 

 مستوى مرتفع 3 - 2.35إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 
 اختبار الصدق الظاهري لالستبيان المطبق على السكان. الثالثة: الخطوة 

( مــن المحكمــين 10بعــرض فكــرة االســتبانة فــي صــورته األوليــة علــى عــدد ) وناحثقــام البــ
، البحـــث مــن أعضــاء هيئـــة التــدريس بالجامعــات والمعاهـــد العليــا مــن المتخصصـــين فــي مجــال
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واإلجابـة البحـث مدى ارتباط األسئلة بموضوع وأهداف  وذلك بغرض تحكيم االستبيان من حيث
صــياغة العبــارات مـن حيــث الســهولة ، و رة بالبعـد الــذي تقيسـهمـدى ارتبــاط العبــا، و علـى تســاؤالته

ضـــافة عبـــارات أخـــرى إذا رأى ذلـــك ضـــروريا  ، و والوضـــوح المالحظـــات والتعـــديالت المطلـــوب ، و ا 
 إجرائها لكل عبارة من العبارات.

، وقـد اسـتفاد البحـثهذا وقد تم إعداد الصورة المبدئية للتحكيم متضمنة أهداف وتسـاؤالت 
كافـــة اآلراء والمالحظـــات فــي التعـــرف علـــى مـــدى صــالحية االســـتبانة فـــي جمــــع مـــن  ونالبــاحث

بإعـــادة الترتيـــب  ون، وفـــي ضـــوء مالحظـــاتهم قـــام البـــاحثبحـــثالبيانـــات والمعلومـــات الخاصـــة بال
استبعاد بعض العبارات غير المرتبطة، وقـد تـم االعتمـاد علـى نسـبة و والصياغة لبعض األبعاد، 

 ناء على ذلك تم صياغة االستبانة في صورته النهائية.(، وب%80اتفاق ال تقل عن )
   :صدق وثبات االستبانة الرابعة: الخطوة

 صدق االستبانة:أ( 
  صدق االتساق الداخلي:*

حساب صدق االتساق الداخلي لآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية لدى  :(2جدول رقم )
 السكان المتاخمين لخطوط السكك الحديدية

 الصدق الذاتي  الداللة المعنوية عامل ارتباط بيرسونم المحاور
 0.754 0.001> )**(0.859 اآلثار البيئية

 0.865 0.001> )**(0.917 اآلثار االجتماعية
 0.869 0.001> )**(0.903 اآلثار النفسية

والنفســية مـن الجــدول السـابق لصــدق االتسـاق الــداخلي السـابق لآلثــار البيئيـة واالجتماعيــة 
نجـد أن قــيم معامـل االرتبـاط دالـة إحصــائيا ،  ،لـدى السـكان المتـاخمين لخطــوط السـكك الحديديـة

(، ممــا يؤكــد علــى صــدق االتســاق الــداخلي 0.01حيــث بلغــت قيمــة الداللــة المعنويــة أقــل مــن )
 لآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة والنفســية لــدى الســكان المتــاخمين لخطــوط الســكك الحديديــة، وبلغــت
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ـــيم معامـــل  ـــة، اآلثـــار 0.903، 0.917، 0.859بيرســـون ) االرتبـــاطق ( لكـــل مـــن )اآلثـــار البيئي
االجتماعية، اآلثار النفسية( على التوالي، وهى قـيم تؤكـد علـى صـدق االسـتبيان، كمـا تبـين مـن 
نتــائج الصــدق الــذاتي لآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة والنفســية، نجــد أن قــيم الصــدق الــذاتي جميعهــا 

 عة، مما يؤكد على صدق المحاور.مرتف
حساب صدق االتساق الداخلي لالحتياجات النفسية واالجتماعية لسكان  :(3)جدول رقم

 لخطوط السكك الحديدية المتاخمةالمناطق 
 الصدق الذاتي  الداللة المعنوية معامل ارتباط بيرسون المحاور

 0.932 0.001> )**(0.903 االحتياجات النفسية
 0.785 0.001> )**(0.846 االحتياجات االجتماعية

مـن الجــدول السـابق لصــدق االتسـاق الــداخلي السـابق لآلثــار البيئيـة واالجتماعيــة والنفســية 
لـدى السـكان المتـاخمين لخطــوط السـكك الحديديـة، نجـد أن قــيم معامـل االرتبـاط دالـة إحصــائيا ، 

(، ممــا يؤكــد علــى صــدق االتســاق الــداخلي 0.01حيــث بلغــت قيمــة الداللــة المعنويــة أقــل مــن )
لآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة والنفســية لــدى الســكان المتــاخمين لخطــوط الســكك الحديديــة، وبلغــت 

( لكل من )اآلثـار النفسـية ، اآلثـار االجتماعيـة( 0.846، 0.903بيرسون ) االرتباطقيم معامل 
تبـين مـن نتـائج الصـدق الـذاتي لآلثـار على التوالي، وهى قيم تؤكد علـى صـدق االسـتبيان، كمـا 

النفســـية واالجتماعيـــة، نجـــد أن قـــيم الصـــدق الــــذاتي جميعهـــا مرتفعـــة، ممـــا يؤكـــد علـــى صــــدق 
 المحاور.
حساب صدق االتساق الداخلي لطرق الحد من اآلثار البيئية واالجتماعية  :(4)جدول رقم

 والنفسية لدى السكان المتاخمين لخطوط السكك الحديدية
 الصدق الذاتي  الداللة المعنوية معامل ارتباط بيرسون المحاور

 0.891 0.001> )**(0.756 الحد من اآلثار البيئية
 0.963 0.001> )**(0.864 الحد من اآلثار االجتماعية
 0.948 0.001> )**(0.781 الحد من اآلثار النفسية
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طـــرق الحــــد مـــن اآلثــــار البيئيــــة مـــن الجــــدول الســـابق لصــــدق االتســـاق الــــداخلي الســــابق ل
واالجتماعيــة والنفســـية لـــدى الســكان المتـــاخمين لخطـــوط الســـكك الحديديــة، نجـــد أن قـــيم معامـــل 

(، ممــا يؤكــد علــى 0.01االرتبــاط دالــة إحصــائيا ، حيــث بلغــت قيمــة الداللــة المعنويــة أقــل مــن )
ــداخلي لآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة والنفســية لــدى الســكا ن المتــاخمين لخطــوط صــدق االتســاق ال

( لكــل مــن 0.781، 0.864، 0.756بيرســون ) االرتبــاطالســكك الحديديــة، وبلغــت قــيم معامــل 
)الحـد مـن اآلثـار البيئيــة، الحـد مـن اآلثــار االجتماعيـة، الحـد مـن اآلثــار النفسـية( علـى التــوالي، 

ـــين مـــن نتـــائج الصـــدق الـــذاتي لآلثـــار ال بيئيـــة وهـــى قـــيم تؤكـــد علـــى صـــدق االســـتبيان، كمـــا تب
ـــذاتي جميعهـــا مرتفعـــة، ممـــا يؤكـــد علـــى صـــدق  واالجتماعيـــة والنفســـية، نجـــد أن قـــيم الصـــدق ال

 المحاور.
صدق االتساق الداخلي السابق ألبعاد استبيان اآلثار البيئية واالجتماعية  :(5جدول رقم )

 والنفسية لدى السكان المتاخمين لخطوط السكك الحديدية
 المتاخمةسكنية عوامل انتشار وتضخم المناطق ال
 0.857 0.001> )**(0.531 للسكك الحديدية

االحتياجات النفسية واالجتماعية لسكان المناطق 
 0.915 0.001> )**(0.564 لخطوط السكك الحديدية المتاخمين

لخطوط  المتاخمةمعوقات مواجهة مشكالت المناطق 
 0.924 0.001> )**(0.688 السكك الحديدية وتطويرها

ن اآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية لدى طرق الحد م
 0.946 0.001> )**(0.811 لخطوط السكك الحديدية المتاخمينالسكان 

دور اإلعالم في الحد من مشكالت سكان المناطق 
 0.894 0.001> )**(0.467 المتاخمة لخطوط السكك الحديدية

ــــداخلي الســــابق ألبعــــاد اســــت ــــار البيئيــــة مــــن الجــــدول الســــابق لصــــدق االتســــاق ال بيان اآلث
واالجتماعيــة والنفســـية لـــدى الســكان المتـــاخمين لخطـــوط الســـكك الحديديــة، نجـــد أن قـــيم معامـــل 

(، ممــا يؤكــد علــى 0.01االرتبــاط دالــة إحصــائيا ، حيــث بلغــت قيمــة الداللــة المعنويــة أقــل مــن )
دى الســــكان صــــدق االتســــاق الــــداخلي ألبعــــاد اســــتبيان اآلثــــار البيئيــــة واالجتماعيــــة والنفســــية لــــ
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، 0.531، 0.586بيرســون ) االرتبــاطالمتــاخمين لخطــوط الســكك الحديديــة، وبلغــت قــيم معامــل 
( لكــل مــن )اآلثــار البيئيـــة واالجتماعيــة والنفســية، عوامـــل 0.467، 0.811، 0.688، 0.564

للسـكك الحديديــة، االحتياجـات النفسـية واالجتماعيــة  المتاخمـةانتشـار وتضـخم المنـاطق الســكنية 
لخطــــوط الســــكك الحديديـــة، معوقــــات مواجهـــة مشــــكالت المنــــاطق  المتـــاخمينان المنــــاطق لســـك

لخطوط السكك الحديدية وتطويرها، طرق الحد من اآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية  المتاخمة
لخطــوط الســكك الحديديــة، دور اإلعــالم فــي الحــد مــن مشــكالت ســكان  المتــاخمينلــدى الســكان 

ــــى صــــدق المنــــاطق المتاخمــــة ل ــــيم تؤكــــد عل ــــوالي، وهــــى ق ــــى الت خطــــوط الســــكك الحديديــــة( عل
االستبيان، كما تبين من نتائج الصدق الذاتي ألبعاد استبيان اآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية 
لدى السكان المتاخمين لخطـوط السـكك الحديديـة، نجـد أن قـيم الصـدق الـذاتي جميعهـا مرتفعـة، 

 مما يؤكد على صدق األبعاد.
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 ب.ثبات االستبانة:
حساب ثبات استبيان اآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية لدى السكان  :(6)جدول رقم

 المتاخمين لخطوط السكك الحديدية بمعادلة ألفا كرونباخ
عدد  أبعاد االستبيان

 العبارات
معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.569 6 اآلثار البيئية
 0.749 6 اآلثار االجتماعية

 0.756 6 النفسيةاآلثار 
إجمالي اآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية لدى السكان المتاخمين 

 0.886 18 لخطوط السكك الحديدية
 0.735 6 عوامل انتشار وتضخم المناطق السكنية المتاخمة للسكك الحديدية

 0.869 7 االحتياجات النفسية
 0.616 5 االحتياجات االجتماعية

ة واالجتماعية لسكان  المناطق المتاخمين لخطوط االحتياجات النفسي
 0.837 12 السكك الحديدية

معوقات مواجهة مشكالت المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديدة 
 0.853 6 وتطويرها

 0.794 8 الحد من اآلثار البيئية
 0.928 7 الحد من اآلثار االجتماعية
 0.899 5 الحد من اآلثار النفسية

اآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية لدى السكان المتاخمين  طرق الحد من
 0.894 20 لخطوط السكك الحديدية

دور اإلعالم في الحد من مشكالت سكان المناطق المتاخمة لخطوط 
 0.799 7 السكك الحديدية
 0.916 69 إجمالي االستبيان

ثـار البيئيـة واالجتماعيـة أشارت نتائج الجدول السابق إلى أن قـيم معامـل ثبـات اسـتبيان اآل
( وتراوحت بين 0.5والنفسية لدى السكان المتاخمين لخطوط السكك الحديدية مرتفعة أكبر من )

( وتشير إلى تمتع االستبيان بثبات مرتفع هـو مـا يؤكـد صـالحية االسـتبيان 0.916 - 0.569)
 للتطبيق.
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 حدود البحث: (ه
منـاطق السـكنية المتاخمـة لخطـوط السـكك الحديـدة الحدود المكانية: تحدد المجـال المكـاني لل( 1

 في حي الشرابية بمحافظة القاهرة.
حتـى  2/2/2021تمثـل فـي فتـرة جمـع البيانـات مـن الميـدان فـي الفتـرة مـن الحدود الزمنيـة: ( 2

28/3/ 2021. 
تـــم تفريـــش البيانـــات عـــن طريـــق البرنـــامج اإلحصـــائي  اإلحصدددائية: لجدددةالمعاأسددداليب  و(

 Statistical Package Forمج الحـزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة المعـروف ببرنـا
Social Sciences  وتـم التحليــل اإلحصــائي باسـتخدام الحاســب اآللــي مـن خــالل برنــامج

 : وذلك على النحو التالي، SPSS V. 25الحزم اإلحصائية 
  اختبـــــار الثبـــــات مـــــن خـــــالل معامـــــل ألفـــــا كرونبـــــاخCronbachs Alpha الختبـــــار ثبـــــات 

 االستبيان.
 جمالي االستبيان.اختبار اال  تساق الداخلي من خالل معامل ارتباط بيرسون بين األبعاد وا 
 إلثبـــات صـــحة فـــروض  البحـــث إيجـــاد العالقـــات االرتباطيـــة بمعامـــل ارتبـــاط بيرســـون ألبعـــاد

 .البحث
  "اختبار "تT-Test. 
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 النتائج العامة للبحث
 *عرض النتائ :

  :بالتحقق من صحة الفروضأواًل: النتائ  المرتبطة 
ذات داللــة إحصــائية بــين اآلثــار  ارتبــاطوجــد نــص الفــرض الثــاني علــى اآلتــي" ي: األول الفددرض

البيئيـــة واالجتماعيـــة والنفســـية وبـــين دور اإلعـــالم فـــي الحـــد مـــن مشـــكالت ســـكان المنـــاطق 
 ."المتاخمة لخطوط السكك الحديدية

مــن خــالل برنــامج  T testت "  وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم اســتخدام معامــل"
 .  SPSSتحليل الرزم االجتماعية 

العالقة بين اآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية وبين دور اإلعالم في الحد  :(7جدول رقم )
 من مشكالت سكان المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديدية

 معامل االرتباط المتغيرات
 *0.201 اآلثار البيئية 

 0.104 الجتماعية اآلثار ا
 0.167 اآلثار النفسية 

 0.131 البيئية واالجتماعية والنفسية الدرجة الكلية لآلثار
ائًيا عندددددددد مسدددددددتوى معنويدددددددة ** دال إحصددددددد   (0.05* دال إحصائًيا عند مستوى معنوية )

(0.01) 
ة وبـين بـين اآلثـار البيئيـة واالجتماعيـة والنفسـي االرتبـاط من الجدول السابق لنتـائج اتضح 

 دور اإلعالم في الحد من مشكالت سكان المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديدية اآلتي: 
  ( بــين اآلثــار البيئيــة وبــين 0.05ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة ) ارتبــاطوجــد ي

دور اإلعــالم فــي الحــد مــن مشــكالت ســكان المنــاطق المتاخمــة لخطــوط الســكك الحديديــة، 
 (.0.201ل االرتباط )وبلغت قيمة معام



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 
 وآخرونهشام عبد المنعم حسين 

 

 2022 سبتمبر ،ول، الجزء األالتاسعالعدد ون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826يم الدولي الترق

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

60 

   ( بـــين كـــل مـــن اآلثـــار 0.01وجـــد ارتبـــاط ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة )يال
االجتماعيــة واآلثــار النفســية والدرجــة الكليــة لآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة والنفســية وبــين دور 
ت اإلعالم في الحـد مـن مشـكالت سـكان المنـاطق المتاخمـة لخطـوط السـكك الحديديـة، وبلغـ

 (.0.298قيمة معامل االرتباط )
ذات داللـــة إحصـــائية بـــين كـــل مـــن اآلثـــار  ارتبـــاطوجـــد ي: األوللـــم يثبـــت صـــحة الفـــرض 

البيئية واآلثـار االجتماعيـة والنفسـية واآلثـار البيئيـة واالجتماعيـة والنفسـية وبـين دور اإلعـالم فـي 
 الحد من مشكالت سكان المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديدية.

ذات داللـة إحصـائية بـين عينـة  ارتبـاط وجـدنـص الفـرض الثـاني علـى اآلتـي " ي: الثانيلفرض ا
 ."لآلثار البيئية واالجتماعية والنفسية البحث

مــن خــالل برنــامج  T testوللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم اســتخدام معامــل" ت " 
 .  SPSSتحليل الرزم االجتماعية 

لآلثار البيئية واالجتماعية  البحثبين عينة  االرتباط لتوضيح " ت"اختبار  :(8جدول رقم )
 والنفسية

 األبعددداد
 قيمدة (120)ن= البحثعينة 

 "ت"
 مستوى
نحراف اال  يالوسط الحساب الداللة

 المعياري
 0.001> 12.103 2.16 12.03 اآلثار البيئية 

 0.001> 9.244 2.53 11.69 اآلثار االجتماعية 
 0.001> 4.26 2.64 11.12 اآلثار النفسية 

الدرجة الكلية لآلثار البيئية 
 0.001> 3.332 3.55 34.84 واالجتماعية والنفسية 

ــةمــن الجــدول الســابق اتضــح  لآلثــار البحــث إحصــائية بــين عينــة  وجــود ارتبــاط ذات دالل
 البيئية واالجتماعية والنفسية ما يلي:
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  حيـث بلغـت قيمـة )ت(  ،آلثـار البيئيـةل البحـثذات داللـة إحصـائية بـين عينـة ارتبـاط وجد ي
بلـش متوسـط عينـة ، حيث (0.01( وهي قيمة دالة إحصائي ا عند مستوى معنوية )12.103)

 (. 12.03) البحث
 لآلثــار االجتماعيــة حيــث بلغــت قيمــة  البحــثذات داللــة إحصــائية بــين عينــة  ارتبــاطوجــد ي

بلـش متوسـط ، حيـث ( 0.01( وهي قيمة دالة إحصـائي ا عنـد مسـتوى معنويـة )9.244)ت( )
 (.11.69)البحث عينة 

 لآلثــار النفســية حيــث بلغــت قيمــة )ت( البحــث ذات داللــة إحصــائية بــين عينــة  ارتبــاط وجــدي
بلــش متوســط عينــة ، حيــث (0.01( وهــي قيمــة دالــة إحصــائي ا عنــد مســتوى معنويــة )4.26)

 (.11.12) البحث
 رجة الكلية لآلثـار البيئيـة واالجتماعيـة للدالبحث ذات داللة إحصائية بين عينة  ارتباطوجد ي

( وهــي قيمــة دالــة إحصــائي ا عنــد مســتوى معنويــة 9.244والنفســية حيــث بلغــت قيمــة )ت( )
 (.11.69)البحث بلش متوسط عينة ، حيث (0.01)

 البحـثذات داللة إحصـائية بـين عينـة  يوجد ارتباط: اني مما سبق ثبت صحة الفرض الث
 ة والنفسية.لآلثار البيئية واالجتماعي

 مــن عــن االنزعــاج (Paulo Henrique, et al, 2014)وهــذا يتفــق مــع دراســة 
التلـوث ( التعـرف علـى 2018الحديديـة، ودراسـة )الياسـري،  السكك حركة خالل من الضوضاء

 نسان من الناحية الصحية والنفسية والعصبية. على اإل وأثرهالضوضائي في مدينة الحلة 
ذات داللــة إحصـائية بــين عينــة  ارتبــاطوجـد ي الثالـث علــى اآلتــي" نـص الفــرض :الثالددث الفددرض
ــــاطق المت البحــــث خمــــة بخطــــوط الســــكك الــــدور اإلعــــالم فــــي الحــــد مــــن مشــــكالت ســــكان المن
 ."الحديدية



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العلىا والبحوث البيئية 
 وآخرونهشام عبد المنعم حسين 

 

 2022 سبتمبر ،ول، الجزء األالتاسعالعدد ون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826يم الدولي الترق

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

62 

مــن خــالل برنــامج  T testوللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم اســتخدام معامــل" ت " 
 .  SPSSتحليل الرزم االجتماعية 

لدور اإلعالم في الحد من  البحث بين عينة االرتباطلتوضيح  "ت"تبار اخ :(9جدول رقم )
 مشكالت سكان المناطق المتخمة بخطوط السكك الحديدية

 األبعددداد
 قيمدة (120)ن= البحثعينة 

 "ت"
 مستوى
الوسط  الداللة

 الحسابي
نحراف اال 

 المعياري
دور اإلعالم في الحد من مشكالت 

بخطوط  خمةاسكان المناطق المت
 السكك الحديدية

12.33 2.59 6.776 <0.001 

لـدور اإلعـالم فـي الحـد  البحـثاإلحصـائية بـين عينـة  االرتبـاط من الجـدول السـابق اتضح
ذات داللــة ارتبــاط وجــد يخمــة بخطــوط الســكك الحديديــة أنــه امــن مشــكالت ســكان المنــاطق المت

خمـــة اســـكان المنـــاطق المتلـــدور اإلعـــالم فـــي الحـــد مـــن مشـــكالت  البحـــث إحصـــائية بـــين عينـــة
( وهـــي قيمـــة دالـــة إحصـــائي ا عنــــد 6.776بخطـــوط الســـكك الحديديـــة حيـــث بلغـــت قيمــــة )ت( )

 .(12.33بمتوسط ) البحث( لصالح عينة 0.01مستوى معنوية )
 البحـث ذات داللـة إحصـائية بـين عينـة ارتبـاطوجـد ي: الثالثمما سبق ثبت صحة الفرض 

ـــاطق المت لـــدور اإلعـــالم فـــي الحـــد مـــن ()الســـكان خمـــة بخطـــوط الســـكك امشـــكالت ســـكان المن
 الحديدية.

التـي أكـدت   (Nnamdi Chinedu Nwanyanwu ،2010وهـو مـا يتفـق مـع دراسـة )
فـي  (K.M.Angelou, 2011)دراسة  البيئية، التحديات مواجهة في اإلعالم وسائل على دور

 فـي اإلعـالم دور (Singh, Seema, 2012)البيئيـة، دراسـة  القضايا في الجديد اإلعالم دور
 الـوعي تعزيـز فـي اإلعـالم عـن دور (Anil Kumar Jharotia, 2018)البيئـة، ودراسـة  إدارة

https://www.researchgate.net/profile/Anil-Jharotia
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ـــة( التــي اعتبــرت 2019البيئــي، ودراســة )حســن، والرفــاعى، ـــايا البيئيـ ـــ القضـ ـــائز التنميـ ـــن ركـ ة مـ
 .لــى إرســائهاإ يوالمحلــ الدولييســعى المجتمــع  الشــاملة التــي

 للبحث:النتائ  العامة *
 :ثار البيئية واالجتماعية والنفسية لسكان المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديديةاآل*
المرتبطة باآلثار البيئية لدى سكان المناطق المتاخمين لخطوط السكك  البحثأكدت نتائج  -1

مراض الناتجة عن التلوث البيئي مثل أمراض الصدر الحديدية تمثلت في انتشار األ
 مراض الجلدية.واأل

عمال أالمرتبطة باآلثار االجتماعية تمثلت في انتشار مشكالت  البحثأكدت نتائج  -2
 البلطجة وتعاطى المخدرات.

اإلحساس بالرضا المرتبطة باآلثار النفسية تمثلت في المعاناة بعدم  البحثكشفت نتائج  -3
 إلى حد كبير عن القرارات التي يتخذونها.

 :عوامل انتشار وتضخم المناطق السكنية المتاخمة للسكك الحديدية *
أن عوامل انتشار وتضخم المناطق السكنية المتاخمة للسكك الحديدية  البحثأكدت نتائج  -1

 مثلت في معدالت الزيادة السكانية المرتفعة.
ادة في الهجرة الداخلية، يليها رغبة الكثيرين من واضعي اليد في ارتفاع معدالت الزي  -2

 السكن قرب المناطق السكنية.
 :االحتياجات النفسية واالجتماعية لسكان المناطق المتاخمين لخطوط السكك الحديدية*
 تمثلت االحتياجات النفسية في الحاجة إلى تأكيد الذات، يليها الحاجة إلى االستقالل. -
 هم االحتياجات االجتماعية في الحاجة إلى توفير خدمات تعليمية.أتمثلت  -
 :مشكالت المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديدة وتطويرل ةمعوقات مواجه*
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تمثلت تلك المعوقات في ضعف القدرات واإلمكانيات المادية الالزمة لعمليه المواجه  -
 المرتبطة إلى حد كبير باألوضاع االقتصادية.

ثددار البيئيددة واالجتماعيددة والنفسددية لدددى السددكان المتدداخمين لخطددوط السددكك اآل الحددد مددن*
 :الحديدية

البيئية تمثل في إزالة تلك المناطق غير مجدي  اآلثارأن الحد من  البحثأكدت نتائج  -
 معها التطوير مع توفير البديل.

 األماكنهذه ثار االجتماعية تمثل في نقل السكان من أن الحد من اآل البحثأكدت نتائج  -
 مع توفير البديل المناسب لهم.

ثار النفسية تمثل في الحد من االختالل النفسي لدى إن الحد من اآل البحثأكدت نتائج  -
 نتيجة لعدم إشباع حاجاتهم. األفراد

 :في الحد من مشكالت سكان المناطق المتخمة لخطوط السكك الحديدية اإلعالمدور *
امج تلفزيونية وتحقيقات عن الحوادث التي تحدث نتيجة عالم في تنفيذ بر تمثل دور اإل -

 قامة مزلقانات عشوائية من قبل السكان.إ
 

 توصيات البحث
للسكان المتاخمين  واالجتماعية والنفسية ثار البيئيةالتوصيات المرتبطة بالحد من اآل.(1

  .لخطوط السكك الحديدية
نقل ، لعدم تناسب تطويرها، و ديةلخطوط السكك الحدي ةالمتاخم السكنيةإزالة المناطق  -

 .مع توفير البديل المناسب لهم األماكنالسكان من هذه 
 إنشاء مراكز للوعي البيئي لدى المواطنين. -
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، لرفع جهزة المعنيةتشكيل لجان بيئية في المناطق التي يتم تطويرها بالتنسيق مع كافة األ  -
البيئية السلبية للتنمية والنقص معالجة اآلثار و  ،تمهيد ورصف الطرقالمخلفات الصلبة و 

 في الخدمات .
إجراء بحوث اجتماعية لألسر التي تقطن هذه المناطق من خالل منظمات المجتمع المدني  -

إنشاء وحدات اجتماعية وصحية لخدمت سكان تلك  ، وهم احتياجاتهمأللوقوف على 
 المناطق.

 ف.تبنى الدولة لسياسة تنموية تقوم على مشاركة كافة األطرا  -
 .األهاليالحد من وتقليل الضغوط االجتماعية من خالل مشاركة   -
 فراد نتيجة لعدم إشباع حاجاتهم.الحد من االختالل النفسي لدى األ -
 مساعدة الفرد على أن يكون هناك توافق وتكامل بين وظائفه النفسية المختلفة.  -
 بناء اإلحساس بالقيمة الذاتية لدى الفرد.  -
 ة بدور اإلعالم.التوصيات المرتبط.(2
تنفيذ برامج تلفزيونية وتحقيقات عن الحوادث التي تحدث نتيجة إقامة مزلقانات عشوائية من  -

 قبل السكان.
تجميع معلومات عن أشكال التلوث البيئي بالمناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديدية  -

 وخطورتها على السكان .
قامة معابر غير إكان لتوعيتهم بخطورة إيجاد قنوات من االتصال بين وسائل اإلعالم والس  -

 قانونية على خطوط السكك الحديدية .
 سن القوانين التي تجرم السكن في حرم السكك الحديدية . -
 تصميم رسائل اتصالية للسكان بخطورة االستالء على أراضي السكك الحديدية .  -
 التوعية السكان بأهمية المشاركة المجتمعية لحل مشكالتهم . -
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 ترحةبحوث مق
إجراء بحوث ودراسات إرشادية لرفع وعي السكان القاطنين على مسار السكك  .1

 الحديدية بالمخاطر البيئية المحيطة بهم.

إجراء بحوث ودراسات تجريبية للمداخل النفسية واالجتماعية في مواجهة مخاطر   .2
 التلوث البيئي.

 ي.مخاطر التلوث البيئ بيئية متخصصة للحد من إجراء بحوث ودراسات .3

 

 المراجع
(: طرق النقل في مركز ميت غمر "دراسة جغرافية"، مجلة كلية 2012إبراهيم، محمد صبحي )

 (.3(، الجزء )72اآلداب، جامعة القاهرة، مجلد )
المركز القومي القاهرة، ، 2(: دراسات في اإلنسان والمجتمع والثقافة، ج1996أحمد ) ،أبو زيد

  .للبحوث االجتماعية والجنائية
، الطابعة 1البناء االجتماعي مدخل لدراسة المجتمع )المفهومات(، ج :(2009أحمد ) ،زيد أبو

 ، اإلسكندرية. 8
 دراسات علم االجتماع العائلي، بيروت، دار النهضة العربية. :(1981مصطفى ) ،الخشاب
 علم منظور من واإلعالم العامة العالقات :(1993أحمد ) المجيد عبد حسين ،رشوان

 الحديث.  الجامعي المكتب ،ةع، اإلسكندرياالجتما
 قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية، :(2000أحمد شفيق ) ،السكري

 اإلسكندرية.، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية،
 البيئة في مجال الخدمة االجتماعية، القاهرة، دار سعيد للنشر. :(1992أحمد ) ،السنهوري

اإليكولوجيا وعلم االجتماع الحضري )مدخل دراسة  :(1997لعاطي )السيد عبد ا ،السيد
 اإلنسان والبيئة والمجتمع(، اإلسكندرية،  دار المعرفة الجامعية.
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ترشيد استخدام عناصر البيئة كأسلوب لرفع إنتاجية  :(1993عبد العاطي السيد ) ،السيد
ألمن اإلنسان المصري، بحث منشور في مؤتمر علم االجتماع وقضايا ا

، كلية اآلداب، جامعة 1993فبراير 17-15،والبيئة في الوطن العربي
  .اإلسكندرية

رسالة  البيئي، األمن تحقيق في ودوره اإلعالم :(2003أحمد ) اهلل عبد العزيز عبد ،الشايع
 للعلوم العربية نايف أكاديمية العليا، الدراسات كلية ماجستير غير منشورة،

 السعودية. األمنية،
العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة في المجتمع  :(2016أمين جابر ) ،ديفاتالش

األردني من وجهة نظر المحكومين في مراكز اإلصالح، كلية العلوم 
 اإلنسانية، الجامعة األردنية، األردن. 

العشوائيات داخل جمهورية مصر العربية )دراسة  .(2008هدي رجاء وآخرون ) ،القطاط
ليلية للوضع القائم واألسلوب األمثل للتعاون(، مركز المعلومات ودعم تح

 اتخاذ القرار، القاهرة. 
العشوائيات في المجتمع المصري رؤية نظرية، المركز  :(2003محمود وآخرون ) ،الكردي

القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، برنامج العشوائيات في المجتمع 
 المصري، القاهرة.

الضغـــــوط المهنيــة وعالقتها بالصحــــــــة النفسيـــــة، منشورات جامعــــــة  :(2008عمــــر ) ،النعاس
 أكتوبر، القاهــرة.  6

التلوث الضوضائي في مدينة الحلة وأثره على السكان  :(2018الياسري، كفاية حسن ميثم )
ساسية للعلوم من الناحية الصحية والنفسية والعقلية، مجلة كلية التربية األ

 (.41التربوية واإلنسانية، جامعة بابل، العراق، العدد )
الدوافع واالنفعاالت والضغوط النفسية، الكويت، مكتبــــــــــــة المنــــــارة  :(2002خضر ) ،بارون

 اإلسالمية.
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التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع باستخدام نموذج التخطيط  :(1998هناء حافظ )، بدوي
الجتماعي إلشباع احتياجات سكان المناطق العشوائية، حلوان، مجلة ا

 دراسات الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، العدد الرابع، الجزء الثاني.
اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية، القاهرة، دار النهضة  :(1994أحمد إسماعيل ) ،حجي
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ABSTRACT 

The research aims to reveal the environmental, social, and 

psychological effects of the population adjacent to the railways and the 

role of the media in dealing with them. The research relied on the 

descriptive analytical approach to determine the environmental, social, 

and psychological effects of the population adjacent to the railways. As 

well as a quantitative and qualitative description of the most important 

issues that the media focus on with regard to railway problems, and the 

research used a questionnaire tool to collect data prepared by 

researchers, namely: a questionnaire for the population adjacent to the 

railways, and the research was applied to a sample of (120) individuals 

for the population adjacent to the railway lines in the Sharabeya 

neighborhood, The results of the research reached to the environmental 

effects on the population, which were represented in the spread of 

diseases resulting from environmental pollution, such as chest diseases 

and skin diseases, and the social effects were represented in the spread 
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of problems of bullying and drug abuse, The psychological effects were 

represented in suffering from a great deal of dissatisfaction with the 

decisions they make, and the research recommends removing the areas 

adjacent to the railways due to the lack of feasibility to develop them 

while providing an alternative, and conducting social research for the 

families residing in these areas through civil society organizations to 

identify their most important needs. 

 

  


