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 المستخلص
اة األجيال لم تعد المخاطر البيئية تشكل خطرًا يهدد المستقبل، بل أصبحت واقعًا يهدد حي

. دولية واإلقليمية والوطنية خاصةالحاضرة وفرضت نفسها بقوة على كافة المستويات ال
والمخاطر يقصد بها حتمية كل حدث يؤدى إلى خسارة مادية أو معنوية مرتبطة بمتغيرات 
مسئولة عن حدوثها، لذا دعت الضرورة إلى إدراك المجتمع بتلك المخاطر ومحاولة التصدي 

يستهدف البحث الحالي دراسة إدراك المخاطر البيئية لدى أفراد بعض و  .يف معهالها والتك
المجتمعات المهددة وعالقتها بجودة حياتهم وقدرتهم على التكيف، لدى شرائح إجتماعية مختلفة 

 . فى إحدى المجتمعات المهددة فى مصر
 34الحمام من من ساكنى منطقة بنجر السكر و ( 444)وتكونت الدراسة من عينة قوامها 

ويعتمد . قرية من منطقة رأس مثلث بين ثالث محافظات، هي البحيرة واإلسكندرية ومطروح
إقتصادها في المقام األول على األنشطة الزراعية، وهذه المنطقة تعد مثال جيد لتوضيح 
ة المشاكل التي قد تسببها ظاهرة التغيرات المناخية، والتي تعتبر من إحدى المجتمعات المهدد

إستبيان إدراك المخاطر البيئية وجودة الحياة والقدرة على  ونالباحث ستخدمإوقد . في مصر
 .التكيف

وقد أظهرت نتائج الدراسة تباين إستجابات أفراد العينة في إدراك المخاطر البيئية لمن 
ن القرية العادية لصالح من يعيشون فى القرية العادية، وتبايو يعيشون فى القرية المركزية 

ستجابات أفراد العينة لمن يعيشون فى القرية المركزية والقرية العادية في بعد إدراك جودة ا
الحياة لصالح من يعيشون فى القرية المركزية، وتباين إستجابات أفراد العينة لمن يعيشون فى 
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القرية القرية المركزية والقرية العادية في بعد إدراك القدرة على التكيف لصالح من يعيشون فى 
 .المركزية

 المهددة المجتمعات بساكني اإلهتمام على المسئولين حث وقد أوصت الدراسة ضرورة
دراكهم حياتهم جودة تحسين على والعمل المناخية بالتغيرت  وتهديدات بمخاطر ووعيهم وا 
 وتأثيراتها المناخية التغيرات بمخاطر توعوية برامج إدخال خالل من وذلك المناخية التغيرات
 .معها التكيف وأساليب
 

 مقدمةال
المخاطر الناتجة عن محاوالته لتحقيق تلك من أهم المخاطر التي تهدد حياة اإلنسان، 

طموحاته المتزايدة التي تظهر في تفاعالته اليومية مع الحياة، وتزايدت تلك المخاطر في 
رفات اإلنسان الخاطئة اآلونة األخيرة نتيجة للتقدم الهائل الذي أحدثته الثورة الصناعية وتص

ونقص وعيه بما يحدثه من مخاطر بيئية تهدد المجتمع ككل، ويظل اإلنسان في صراع دائم 
 .معها وتجعله يعيش في بيئة غير آمنة

وتشير النتائج العلمية إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على كوكبنا حيث أصدر 
في تقريرها  8112في عام  (IPCC)المناخية الفريق الحكومي الدولي المعني بالتغيرات 

الرابع، والذي يشير إلى زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون والميثان وثاني أكسيد النيتروجين 
في الغالف الجوي، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة حيث ارتفع تركيز ثاني أكسيد الكربون 

، (0271عام )قبل الثورة الصناعية  ٪ منذ فترة ما41الناتج عن األنشطة البشرية بمعدل 
٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 31وامتصت المحيطات  0572٪ منذ عام 81وبأكثر من 

زالة الغابات  البشرية المصدر، وتعد ااألسباب الرئيسية لتلك اإلرتفاع حرق الوقود األحفوري وا 
 .وصناعة األسمنت

لمناخية في السنوات األخيرة من القرن الماضي ا لذا تزايد إهتمام العالم بظاهرة التغيرات
مما لها من تأثيرات كارثية على العديد من جوانب الحياة، ورغم أن التغيرات المناخية ظاهرة 

فإن تأثيراتها محلية تختلف من مكان إلى مكان على الكرة  Global Phenomenonعالمية 
 Fourth Assessment) .منطقةاألرضية نظرًا لطبيعة وحساسية النظم البيئية في كل 

Report, IPCC, 2007) 
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حيث انضمت مصر إلى الجهود العالمية المتضافرة منذ قمة األرض في البرازيل عام 
وهي إتفاقية  5/4/0558دولة بتوقيع اتفاقية بشأن تغير المناخ في  025حيث قامت  0558

 UNFCCC”"United Nation Frameworkاألمم المتحدة اإلطارية للتغيرات المناخية 

Convention on Climate Change   والتي إستهدفت تحقيق تثبيت مستويات إنبعاث
غازات االحتباس الحرارى المسببة للتغيرات المناخية ثم وقعت مصر بروتوكول كيوتو في عام 

0552 Kyoto Protocol والمنبثق عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية للتغيرات المناخية. 
حيث أنه في العقد المقبل  ءات إلى حجم تأثيرات تغير المناخر عدد من اإلحصاوتشي
مليون طفل من المسنين والمشردين والمعوقين واألشخاص المصابين بأمراض  027سيبلغ 

في المائة من  22 2الجهاز التنفسي والفتيات والنساء من بين الفئات األكثر ضعفا؛ و 
في المائة  47ي البلدان النامية؛ ويمثل األطفال والنساء يعيشون ف( سنة 05-01)المراهقين 

 Save Sweden)من الذين سيتأثرون بالكوارث المتصلة بالمناخ كل عام في العقد المقبل

and UK, 2007) 
وهناك دراسة عن المناطق الساخنة في مجتمعات النازحين المختارة المتسبب فيها 

مليون شخص في  3824فقط تم تهجير  8108الكوارث في مصر سجلت تفديراتها في عام 
دولة بعد تعرضهم لكوارث طبيعية مفاجئة، ووجدت أن للنزوح الناتج عن الكوارث آثارًا  28

تراكمية على السكان المتضررين، لذا فهناك ضرورة لتناول التحديات التي تواجه المتأثرين من 
لخطر النزوح واللذين تم نزوحهم السكان والحكومات والمجتمع الدولي للمواطنين المعرضين 

بالفعل، والسعي إليجاد حلول لمواجهة هذا الوضع واتخاذ العديد من االجراءات للتكيف 
 (مجدي عالم) .والتوافق وتخفيف اثار التغيرات المناخية

مما دعت الضرورة إلى وجود بيئة آمنة وصحية والشعور بجودة حياة البيئة التى يعيش 
لي والروحي غي أن يتمتع كل فرد بمستوى معيشي يعزز نموه البدني والعقفيها المجتمع، وينب

، والعمل على زيادة الوعي واالدراك بتلك المخاطر وزيادة قدراتهم على واألخالقي واالجتماعي
 & Warren, Kulkarni) .التكيف وتحسين جودة حياتهم ومواجهة التغيرات المناخية

Lemmen, 2010) 
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ئية إلى نوعين؛ منها مخاطر طبيعية وهى مخاطر من صنع وتصنف المخاطر البي
الخالق عز وجل وليس للبشر يد فيها أو معرفة مسبقة بحدوثها أو كيفية حدوثها وال في 

والثانية من صنع اإلنسان . لخإ.....كين، واألعاصير، والفيضاناتإستطاعته كالزالزل، والبرا
 ,Brklacich, Chazan, and Dawe)نعمن المصا بخرة الملوثةكخروج االنبعاثات واأل

2007, 75). 
ويعد اإلدراك البيئي هو المعنى الذي نشعر به ونستلهمه في البيئة، وهو الذي يساعدنا 

 ( 82، 8110، أحمد العتيق) .في تفسير األحداث في البيئة بطريقة ذات معنى
يكون صعب وأن التركيز على جودة الحياة وتغلب الشخص على العقبات التي تواجهه 

 ,Frankl, 1990)المعنى وتحقيقه، حيث يؤكد فرانكلمن دون تقديم دعم إيجابي والبحث عن 

أن معنى الحياة عنصر ضرورى لمساعدة الفرد على العيش بإيجابية ومرونة وتكيف  (48
يحيط به والتوجه بإيجابية في  حتى في أسوأ الظروف، ويساعده على تجاوز أزمته وقسوة ما

خالل إكتشافه للجوانب اإليجابية والقدرات واإلمكانيات التي بداخله بداًل من تركيزه الحياة من 
 ( 8108الفرحاتى السيد، ) .على الجوانب السلبية في شخصيته
أن التكيف مع تلك التقلبات والتغيرات ضرورة ( 8101)كما يؤكد أيمن أبو حديد 

 ىاإلنسان من قديم األزل إل ىيسعحة، حيث إلمكانية االستمرار مع تناقص الموارد المتا
 . التكيف والتواؤم مع البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية وما بها من عناصر مختلفة

 

 مشكلة الدراسة
يرى العلماء خطرًا حقيقيًا فيما ستحدثه التغيرات المناخية بطريقة سريعة ومفاجأة خالل 

ضرورة ملحة لدراسة موضوعات المخاطر العقود والقرون القادمة، األمر الذي أدى إلى وجود 
ماذا : البيئية، خاصة وأن معظم تلك البحوث تشير إلى ضرورة اإلجابة على سؤال مهم

 نستطيع أن نفعل من أجل حماية كوكبنا؟
المجتمعات من مخاطر وتهديدات متعددة مثل تغير المناخ والتدهور بعض حيث تعاني 

دية وال تحدث هذه التغيرات بعزلة عن بعضها، بل عادة البيئي والتغيرات االجتماعية واالقتصا
تعكس تغيرات في األسواق العالمية التي قد تضخم أو تقلص من أهمية التحديات البيئية وتؤثر 
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سلبًا على التنمية، فعلى سبيل المثال يعد التأثر الزراعي بتغير المناخ أحد أكبر التحديات التي 
لعالمي، حيث أن زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في تواجه استدامة النظام الغذائي ا

الغالف الجوي يمكن اعتبارها نعمة أو أهمية إلنتاج المحاصيل، فإن اآلثار السلبية لتغير 
من المتوقع أن تفوق فى  -مثل زيادة درجات الحرارة وأنماط هطول األمطار المتغيرة  -المناخ 

 (Walthall et al, 2012). راعيتأثرها أي منافع أو زيادة لإلنتاج الز 
سلبًا على قطاع الزراعة حيث يعتبر هذا  الظاهرة هذه تؤثر أن المتوقع أيضاً  ومن
من  العديد يواجهه من عما فضال الطبيعية، بالظروف تضررًا لتأثره هو األكثر القطاع

 اآلثار نالمزارعو  يتحمل أن المتوقع فمن ثم، التنمية، ومن عن مسار تعيقه التحديات التي
 الظاهرة مع التكيف فإن المناخي، ولهذا التغير عن واالجتماعية الناتجة البيئية واالقتصادية

 ومن. الغذائي المحلي وللحفاظ على األمن بالزراعة العاملون رزق مصادر لحماية حتمي أمر
 وعي بالظاهرة على الريف فى المزارعين يكون أن يجب التكيف، عملية نجاح ضمان أجل
 (8107، آية رشدي) .المختلفة وتأثيراتها بعادهاوأ

وتعتبر هذه الظاهرة هي المهدد األساسي لألمن الغذائي حيث تعتمد الزراعة، وخاصة 
إنتاج المحاصيل، على أنماط مناخية متسقة نسبيا من سنة إلى أخرى ويعتمد إنتاج المحاصيل 

األمطار، وال سيما خالل المراحل  على درجات حرارة يمكن التنبؤ بها، فضال عن توقيت وكمية
الحرجة من تنمية النباتات مما يؤدي إلى تعرضها بشكل خاص للزيادات المتوقعة في الظواهر 

 8108بما في ذلك الحرارة الشديدة والجفاف كما شوهد في صيف عام  -الجوية القاسية 
 (Hatfield et al., 2011) .بسبب تغير المناخ

ف للتأثيرات النفسية واالجتماعية للتغيرات المناخية لدى أفراد ومن ثم يجب دراسة التكي
المجتمعات المهددة حيث بالفعل توجد مناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية فى العالم، وذلك 

 بالتخطيط اال تالفيها يمكن ال قد تأثيرات على المدن الساحلية وما لها من الظاهرة ألهمية هذه
 .المبكر

 معهد بمشاركة تفصيلية بدراسة اإلسكندرية بجامعة العليا الدراسات م معهدفلقد قا لذا
االسكندرية  محافظة فى البحر سطح ارتفاع على المترتبة اآلثار الشواطئ لتقييم حماية بحوث
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البحر الناتج عن ظاهرة التغيرات  سطح منسوب من ارتفاع تضرراً  المدن أكثر بإعتبارها من
 ((El-Raey, 1995 .المناخية

إدارة المخاطر من أجل  - المخاطر والفرص" 8104 العالم في ووفقًا لتقرير التنمية
 في بالنجاح إال تتحقق يمكن ال أحد التقارير الرئيسية لمجموعة البنك الدولي أن التنمية" التنمية
طر المخا إدارة  لسوء نتيجةً  إنما تكون التنمية وخسائر األزمات من المخاطر فالكثير مواجهة

 القيام عن للمخاطر والنكوص االستعداد ضعف بسبب تضيع الفرص من العديد وأن
عن  التحول الضروري من فإنه ولذا" التقاعس مخاطر"وهو مايسمى“الالزمة  بالمجازفات
 بأسلوب المخاطر إدارة األزمات إلى نشوء عند واالعتباطية المخططة غير االستجابات

 ,World bank report)  (2014 .ومتكامل ممنهج، إيجابي،
وتعد هذه الدراسة خطوة نحاول فيها دراسة إدراك األفراد للمخاطر البيئية والتعرف على 
تدابير التكيف مع تلك المخاطر كخطوة مبدئيه إلجراء محاوله لتحسين جودة البيئه الخاصه 

لمختلفه وبخاصة بسكان منطقه الدراسة المهددين، وتقويم كافة جوانب الموقف البيئى بابعاده ا
 . البيئه الطبيعيه والبيئة االجتماعية واالقتصادية والظروف الصحية والخدمات البيئية المتاحة

وفي ضوء ذلك فإن مشكلة البحث الحالي تكمن في إدراك المجتمعات المهددة للمخاطر 
جتماعيًا وثقافيًا وأم نيًا، والتي تسببه البيئية والتي لها تأثيرًا سلبيًا على العالم إقتصاديًا وا 

النشاطات البشرية المتمثلة في الثورة الصناعية والتكنولوجية والتي تؤدي إلى ارتفاع درجة 
حرارة األرض عن معدالتها الطبيعية نتيجة زيادة معدل امتصاص األشعة تحت الحمراء وزيادة 

بالغالف وزيادة تركيزاته  Greenhouse Gasesمعدل إنبعاثات غازات االحتباس الحراري 
الجوي مما يؤدي ذلك لحدوث ظاهرة االحترار العالمي، مما يتسبب في حدوث تغير لمناخ 
العالم، ويجعل بعض المجتمعات عرضة للنزوح والهجرة مما يؤثر على جودة حياتهم وعدم 

 .إستقرارهم
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 أهمية الدراسة
رة إيجاد تدابير قد تسهم نتائج هذه الدراسة متخذي القرار في تحسين جودة الحياة، وضرو  .0

ومعايير وقائية للتكيف مع اآلثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والوصول الى توصيات 
تعمل على تحريك الدولة لإلهتمام ببرامج التوعية بتغير المناخ لزيادة وعي المناطق 

 .المهددة التي يمكن أن تؤثر على جودة حياتهم والتكيف معها
ات صديقة للبيئة لتعزيز التعامل مع قضية تغير المناخ، قد تسهم في تقديم تكنولوجي .8

ستنباط اصناف تتحمل الوصول الى زراعة أكثر إنتاجية، و والبحث عن طرق عملية ل
ستخدام مصادر نظيفة للطاقة  .إرتفاع درجات الحرارة وا 

 

 أهداف الدراسة
بجودة القتها التعرف على إدراك المخاطر البيئية لدى أفراد بعض المجتمعات المهددة وع .0

 .حياتهم وقدرتهم على التكيف
إجراء مقارنة فى إدراك المخاطر البيئية وجودة الحياة والقدرة على التكيف بين شرائج  .8

 .ة فى مصراجتماعية مختلفة فى إحدى المجتمعات المهدد
تقصى العالقة بين جودة الحياة والقدرة على التكيف لدى أفراد من شرائح اجتماعية مختلفة  .3

 .إحدى المجتمعات المهددة فى مصرى ف
 

 فروض الدراسة
توجد فروق دالة بين إستجابات أفراد العينة على إدراك المخاطر البيئية فى ضوء  (0

الح من استجابات من يعيشون فى القرية المركزية ومن يعيشون فى القرية العادية لص
 .يعيشون فى القرية العادية

لعينة على إدراك جودة الحياة فى ضوء استجابات توجد فروق دالة بين إستجابات أفراد ا (8
من يعيشون فى القرية المركزية ومن يعيشون فى القرية العادية لصالح من يعيشون فى 

 .القرية المركزية
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توجد فروق دالة بين استجابات أفراد العينة على إدراك القدرة على التكيف فى ضوء  (3
لح من يعيشون فى القرية العادية لصااستجابات من يعيشون فى القرية المركزية ومن 

 .يعيشون فى القرية المركزية
 

 الدراسات السابقة
بهدف تحديد مدى اإلختالف في اإلستجابة على : (2002)دراسة زين إحسان دوبا

: كل من المتغيرات الشخصية التاليةمقياس اإلدراك البيئي وتحديد العالقة بين اإلدراك البيئي و 
 .ذاكرة البنائية، وذاكرة الخرائطكاء، اإلدراك المكاني، ذاكرة الشكل، الالتذوق الجمالي، الذ
يا، وكذلك لى وجود فروق بين ساكنى األحياء المخططة في مصر وسور إوتشير النتائج 

، بينما لم تكن هناك فروق في اإلدراك البيئي بين الذكور واإلناث سواء األمر بالنسبة لألطفال
 .أو العشوائي من الراشدين واألطفالالقاطنين في الحي المخطط 
بهدف تحديد أساليب فقراء الريف في تحسين نوعية : (2002)دراسة أحمد عبد الحميد

حياتهم إقتصاديًا وصحيًا وتعليميًا، وتحديد الصعوبات التي تواجه فقراء الريف في تحسين 
 .إلى مقترحات لتحسين نوعية حياتهمنوعية حياتهم والتوصل 

اسة إلى وجود أساليب يستخدمها فقراء الريف في تحسين جودة حياتهم وتوصلت الدر 
شباع إحتياجاتهم األساسية واإلستفادة من اإلمكانيات المتاحة وتزويد الخبرات لدى المرأة  وا 

 .المعيلة
تنظر بشكل واضح في العوامل المعرفية التي  :(Grothmann & Patt, 2005)دراسة 

أحدهما في ألمانيا حول . وتشير إلى مقاييس التكيف االستباقية .تؤثر على القدرة على التكيف
وأظهروا أن العوامل . خطر الفيضانات النهرية واآلخر في زيمبابوي حول خطر الجفاف

االجتماعية المعرفية يمكن أن تفسر السلوك التكيفي على نحو أكثر فعالية من العوامل 
 .االجتماعية واالقتصادية

والتى تشير إلى وجود عاملين يؤثران على : (Kroemker & Mossler, 2002)دراسة 
فعندما يكون هذان العامالن مرتفعان عندها فقط  .الدافع والكفاءة: قدرة الفرد على الحماية

 .سيقوم الشخص بنجاح بأداء استجابة التطيف مع مهددات التغيرات المناخية
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 بمخاطر ظاهرة المزارعين ووعي إدراك درجة معرفة بهدف: (2042)رشدي دراسة آيه
 االقتصادية بالمتغيرات واإلدراك الوعي وعالقة هذا الزراعة على وتأثيراتها المناخي التغير

 .بهم الخاصة واالجتماعية
 المناخية في األنماط أن هناك تغيرات أدركوا المزارعين أن غالبية وقد أظهرت النتائج

 .لزراعةا على أثرت واألمطار قد الحرارة في درجة خاصة
 

 اإلطار النظرى
معظم البشر ينخرطون في نوع من : إدراك المخاطر البيئية للمجتمعات المهددة

األحداث الخطيرة كل يوم، وقد أدى هذا إلى بذل جهد كبير من الباحثين لفهم كيفية فهم الناس 
دارتها  .للمخاطر البيئية فجميع األفراد يسعون التحكم فى هذه المخاطر وا 

البيئية هي التهديدات الكامنة لإلنسان وتأثيراتها على المجتمع والبيئة، إما موتَا فالمخاطر 
أو إصابة، كنوع من الخسارة اإلقتصادية وهذا التعريف يشير إلى إمكانية أو إحتمالية حدوث 

، 8115، عزة إسماعيل)تأثيرات جانبية طفيفة أو حادة نتيجة لوقوع ضرر أو خطر ما به 
دراك المخو ( 47 الفرد أو الجماعة أو المجتمع القائم على المعرفة  اطر البيئية هو إدراكا 

والتنور البيئى والثقافة واإلحساس بالخطر البيئي وقدرته على تشغيل عقله فى كشف مصدر 
 (47، 8108الفرحاتى السيد، ) .هذا الخطر وسببه وتجنب القيام به في حياته اليومية

اختلف الباحثون حول مفهوم : ت المهددة في مصرالحياة لدى أفراد المجتمعا ةجود
جودة الحياة، وعادة ما يتم تعريفها في ضوء بعدين أساسيين لكل منهما مؤشرات معينة، هما 
البعد الموضوعي  والبعد الذاتي، إال أن غالبية الباحثين ركزوا على المؤشرات الخاصة بالبعد 

لجودة الحياة مجموعة من المؤشرات  الموضوعي لجودة الحياة ويتضمن البعد الموضوعي
القابلة للمالحظة والقياس المباشر مثل أوضاع العمل، ومستوى الدخل والمكانة اإلجتماعية، 
وحجم المساندة المتاح من العالقات اإلجتماعية، والتعليم، وتشير نتائج الدراسات إلى أن 

ا يتعلق بجودة أو نوعية الحياة التركيز على الجوانب الموضوعية ال يقدم إال القليل جدا فيم
المدركة بالنسبة للفرد، وأن البعد الموضوعي لجودة الحياة ال يعني بالضرورة تحسنا لجودة 
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الحياة، وال يدل على أن المجتمع إنتقل إلى حالة أفضل، أو أن األفراد قد أصبحوا أكثر سعادة 
 (72 ،0551 ناهد صالح،) .ورضا عن حياتهم

لتفسيري بدأ البحث عن جودة الحياة المدركة، كما يدركها الفرد نفسه، ومن هذا المنطلق ا
ومن ثم فإن جودة الحياة ليس لها معنى إال من خالل إدراك الفرد ومشاعره وتقييماته لخبراته 
الحياتية، فجودة الحياة تكمن داخل الخبرة الذاتية للشخص ووفقًا لميكانيزمات داخلية، وبالتالي 

دراكات الفرد يتعين على الباح ثين التركيز على المكونات الذاتية لجودة الحياة، وتصورات وا 
الفرحاتى ) .للبيئة أو المجتمعات التي يعيش فيها ويتعامل معها، وتطلعاته وتوجهاته في الحياة

 (45، 8108السيد، 
تشير الباحثة إلى تعريف القدرة  :لدى أفراد المجتمعات المهددةالقدرة على التكيف 

واستيعاب ( المادية أو اإلجتماعية)التكيف بأنه قدرة الفرد على التكيف مع البيئة الخارجية على 
التقلبات البيئية مع االحتفاظ بنفس القدرة على تنظيم الفرد لذاته والتكيف مع الضغوط 
والتغيرات، ويشير المصطلح في سياق النظم البيئية إلى مستوى التقلب الذي قد يتحّمله النظام 

بيئي دون أن يتخطى الحدود الفاصلة بحيث يتحول إلي تركيب هيكلي مختلف أو تختلف ال
 .مخرجاته

فالتكيف يعني التغيرات البنائية أو السلوكية التي تصدر عن الفرد والتي تجعله أكثر تكيفًا 
 .ةللتغيرات البيئية، مما يتيح له إشباع أكبر قدر من حاجاته األساسية والشعور بالرضا بالسعاد

 ( 003 ،8117، سهير اليماني)
اإلنسان من قديم األزل إلي التكيف والتواؤم مع البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية  ىويسع

وما بها من عناصر مختلفة وذلك من خالل استحداث أساليب تكيف تسمي بالبيئة الحضارية، 
صنعه اإلنسان مثل  وهو كل ما: وتشتمل البيئة الحضارية علي قسمين وهما الكم المادي

والكم  ؛المسكن والملبس ووسائل النقل وغيرها من المفردات التي أضيفت علي البيئة الطبيعية
الالمادي، وتتباين درجات التكيف من جماعة بشرية إلي أخري وداخل نفس الجماعة من فرد 

إلي حد كبير  إلي أخر، فيمكن للجماعة اإلنسانية أن تستبدل البيئة الطبيعية الخام جزئيا أو
 .ببيئة مستأنسة هذه البيئة تبقي وتستمر وتأخذ صيغا مألوفة من خالل حواكم لها قوانينها

 (0553، الشرنوبي)
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بدأ االهتمام الحقيقي بظاهرة تغير المناخ : المجتمعات المهددة بمخاطر تغير المناخ
ه الى ظاهرة  تغير ، وجذب االنتبا0528ذي عقد بمدينة استكهولم عام خالل مؤتمر البيئة ال

المناخ لكونها ظاهرة دولية لها تأثيرات متعددة األبعاد فهي تؤثر على التنوع البيولوجي والزراعة 
وهطول األمطار وارتفاع سطح البحر الذي سيؤدي إلى غرق أجزاء مأهولة بالسكان وتدمير 

نخفاض في الثروة السمكية ا لذي يؤدي إلى بعض األراضي الخصبة ونقص الموارد المائية وا 
 . إنخفاض الدخل للسكان، وانتشار األمراض بالمناطق المعرضة للتهديد

ومن المرجح أن يكون لتغير المناخ آثار سلبية كبيرة على الصحة العقلية وجودة الحياة، 
أولئك هم الذين يعانون   vulnerableوهي آثار سوف يشعر بها معظم السكان القابلين للتهديد

 & Costello et al., 2009; Fritze, Blashki, Burke)يرمن مرض عقلي خط

Wiseman 2008; Page & Howard 2010)  ويمكن النظر إلى العواقب المباشرة، مثل
الضغوط الناجمة عن ظواهر مناخية أكثر تطرفا أو مناظر طبيعية متدهورة، على أنها آثار 

 (Kolbert, 2006) .شخصية مباشرة لتغير المناخ
لضرورة إلى دراسة منطقة بنجر السكر والحمام كأحد المناطق المحتملة لذا دعت ا

زحف الكثبان  –للتعرض للنزوح الناتج عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية كالتصحر 
الجفاف وتدهور التربة، فهي تعتبر من المناطق األكثر تعرضا  –زيادة درجة الحرارة  –الرملية 

ة حيث تكون ممثله الغلب المناطق المشابهه في مصر والتى قد لمخاطر التغيرات المناخي
تتعرض لآلثار السلبية لتغير المناخ وتزايد االخطار المناخية كظاهرة الجفاف وتدهور االراضي 
وتراجع االنتاجية الزراعية في بعض المناطق الراجعة للضغوط البيئية والتكثيف الزراعي في 

غوط لتلبية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية لالفراد ظل ندرة المياه المتفاقمة والض
 (مجدي عالم. )بالمجتمع

لإلدراك أهمية خاصة في  :وهناك بعض النظريات المفسرة لعملية إدراك المخاطر البيئية
توجيه سلوك الفرد وتعديله ومساعدته على التكيف مع البيئة المحيطة، لذا فمن األهمية أن 

 :تقليدية التي تفسر ذلكنوضح بعض المداخل ال
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قد يدرك الفرد الذي يتعرض للمخاطر البيئية كونها خطر : Brunswickنظرية برونشفيك 
يهدد حياته فيقوم بتمثيل المثيرات الموجودة في البيئة ويدركها، فالمعلومات الحسية التعكس 

معلومات إلصدار العالم الواقعي بدقة وهي غامضة بحكم طبيعتها وعلى األفراد إستخدام هذه ال
أحكام إحتمالية عن الطبيعة الحقيقية للبيئة، ومن ثم تقوم العمليات اإلدراكية البشرية في هذه 

 .النظرية مقام العدسة في العين أو آلة التصوير
فالعملية اإلدراكية تستقبل خطوطًا مبعثرة من مثيرات البيئة، وتفلترها ثم تعيد إخراجها في 

علم األفراد بالخبرة المثيرات التى تعكس البيئة الواقعية بدقة، ومن ثم إدراك منظم وموحد، ويت
يعطي وزنًا أكبر في تنظيم اإلدراكات المستقبلية، ويصف نموذج برونشفيك الفرد بوضوح على 
أنه معالج إيجابي للمعلومات وبناء اإلدراكات من تفاعل اإلحساسات الراهنة والخبرات 

 (083، 8101، شيرين عبد الحى) .الماضية
هذه النظرية تعتقد أن : Gibson Ecological Modelنموذج جيبسون األيكولوجية 

المعلومات البيئية هي مطلقة أكثر منها إحتمالية، وترى أن كل المعلومات الضرورية من أجل 
اإلدراك متضمنة بشكل مباشر في نموذج الطاقة الفيزيقية التى توضع على أعضاء الحواس 

أكثر مباشرًة وأقل تفسيرًا، حيث " دراك التقليدي ولكن إدراك البيئة لدى جيبسون بما يشبه اإل
يتطلب وساطة أقل من قبل المراكز العليا في الدماغ إلدراك المعنى في البيئة فالمعنى موجود 

 .مسبقًا بروابط االستجابة للجوانب ذات المعنى في بيئتنا
 

 اإلجراءات المنهجية
احثون بإستخدام المنهج الوصفى األرتباطى لوصف الظواهر التى تم قام الب: منهج البحث

دراستها فى البحث، من خالل دراسة الفروق بين أفراد المجتمعات المهددة من يعيشون فى 
القرية المركزية ومن يعيشون فى القرية العادية من حيث إدراكهم للمخاطر البيئية والقدرة على 

 .التكيف وجودة حياتهم
تبعد منطقة بنجر السكر بمحافظتى البحيرة واإلسكندرية والحمام بمحافظة  :الجغرافيالمجال 

كيلو متر  21كيلو متر من القاهرة في اتجاه الصحراء الغربية وحوالى  811مطروح حوالى 
كيلو عن مرسى مطروح، والمعرضة لتهديدات النزوح الناتج عن  841من اإلسكندرية وحوالى 
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قرية ( 34)وتتكون منطقة بنجر السكر والحمام من لتغيرات المناخية، الكوارث الطبيعية وا
منفصلة وتشكل المنطقة رأس مثلث بين ثالث محافظات، هي البحيرة واإلسكندرية ومطروح 

ألف نسمه، ويعتمد اقتصادها في المقام األول على األنشطة ( 41)بتعداد سكاني يقارب 
 .الزراعية

من ساكنى منطقة بنجر ( 444)بحث الحالى من عينة قوامها تكونت عينة ال: عينة الدراسة
السكر بمحافظتى البحيرة واإلسكندرية والحمام بمحافظة مطروح والمعرضة لتهديدات النزوح 

 .الناتج عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية 
  :خصائص عينة الدراسة

ث تم حساب التكرارات حيخصائص العينة فى ضوء الفئة العمرية والمنطقة السكنية  .0
كنية التى والنسب المئوية للعينة الكلية فى الفئة العمرية لها وكذلك فى ضوء المنطقة الس

 .ييستهدفها البحث الحال
حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية  خصائص العينة فى ضوء مجال المهنة الوظيفية .8

 .المنطقتين للعينة الكلية فى الفئة العمرية وفى ضوء المهن لساكنى
حيث تم حساب التكرارات خصائص العينة فى ضوء فترة اإلقامة بالمنطقتين السكنتين  .3

فى فترة اإلقامة المستقرة ( األقصر والقاهرة)والنسب المئوية للعينة الكلية وعينتى المنطقتين 
  .بهاتين المنطقتين

النسب المئوية االجتماعية حيث تم حساب التكرارات و خصائص العينة فى ضوء الحالة  .4
 .للعينة فى ضوء الحالة االجتماعية( األقصر والقاهرة)للعينة الكلية وعينتى المنطقتين 

قامت الباحثة بإعداد استبيان لقياس جودة الحياة لدى . مقياس جودة الحياة :أدوات الدراسة
لجودة  بهدف قياس مدى إدراكهم" الناتجة عن التغيرات المناخية"أفراد المجتمعات المهددة 

 : يع اإلستبيان فى ضوء الجدول التال، وقامت الباحثة بوضحياتهم



 وآخرون نجالء محمد عبد اللطيف
 

 370 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،الثالث واألربعونلمجلد ا

 أبعاد جودة الحياة وعدد العبارات الممثلة لكل بعد :(4)جدول 
 أرقام العبارات البعد م
 01 - 0 جودة الحياة المهنية 0
 81  - 00 جودة الحياة األسرية واالجتماعية 8
 31 - 80 جودة الحياة النفسية 3
 41 - 30 (الدينية)جودة الحياة الروحية  4
 71 - 40 جودة الصحة العامة 7

ُيطلب من المفحوص إعطاء تقدير دقيق وصريح يعبر بوضوح عن رأيه : تصحيح المقياس
ال  - أوافق أحياناً  – أوافق)الشخصى، وعلى مقياس ثالثى لكل عبارة من العبارات الخاصة 

على التوالى، وبذلك تشير الدرجة المرتفعة على المقياس ( 0 – 8 – 3)وتأخذ درجات  (أوافق
 .الذين يسكنون فى المناطق المهددةإلى ارتفاع مستوى جودة الحياة لدى األفراد 

من ساكنى المناطق المهدة بمنطقة ( 071)تم تطبيق المقياس على عينة قوامها 
 . مات وبنفس خصائص العينة األساسيةالحما

 :صدق المقياس: لمقياسالخصائص السيكومترية ل
يهدف الصدق المنطقي إلى الحكم على مدى تمثيل المقياس للميدان : الصدق المنطقي .0

وهو صدق التكوين الفرضي، وقد سبقت اإلشارة ( 778، 0525فؤاد البهى، )الذي يقيسه 
إلى االعتماد عند إعداد االستبيان على نظريات وبحوث وااسبيانات مماثلة تقيس نفس 

وذلك لتحديد األبعاد التي سيتكون منها االستبيان، وكذلك تحديد العبارات التي  الظاهرة،
 . تقيس كل بعد منها

من خالل ايجاد معامل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية : (صدق التكوين)صدق المفردات  .8
وهو ما ( 52 = ن)للبعد الذى تنتمى إليه والدرجة الكلية للمقياس للعينة االستطالعية 

 .(8)يوضحه جدول 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 371 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،الثالث واألربعونالمجلد 

معامالت االرتباط بين كل عبارة والبعد التى تنتمى إليه وكذلك الدرجة الكلية  :(2)جدول
 للمقياس

 األبعاد الفرعية لجودة الحياة لدى األفراد فى المجتمعات المهددة
 جودة الحياة النفسية جودة الحياة األسرية واالجتماعية جودة الحياة المهنية

قم ر 
 العبارة

االرتباط 
 بالبعد

االرتباط 
 بالدرجة الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

االرتباط بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 بالدرجة الكلية

0 1243 1278 00 1248 1247 80 1228 1228 
8 1275 1228 08 1242 1225 88 1244 1244 
3 1245 1244 03 1248 1224 83 1228 1240 
4 1243 1240 04 1228 1247 84 1244 1275 
7 1243 1241 07 1244 1245 87 1240 1274 
4 1243 1278 04 1240 1247 84 1234 1220 
2 1224 1235 02 1234 1245 82 1224 1245 
2 1243 1245 02 1242 1275 82 1244 1224 
   05 1272 1228 85 1244 1224 
   81 1274 1245    

 جودة الصحة العامة (الدينية)جودة الحياة الروحية 

 

30 1272 1245 40 1244 1277 
38 1228 1224 48 1242 1247 
33 1244 1274 43 1278 1228 
34 1228 1228 44 1278 1244 
37 1244 1244 47 1245 1240 
34 1240 1240 44 1234 1234 
32 1241 1247 42 1248 1224 
32 1278 1271 42 1241 1228 
35 1234 1234 45 1245 1240 
41 1228 1247 71 1234 1234 

، وأن قيمة (1210)أن جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى ( 8)يتضح من جدول 
 12874(=1210)معامل االرتباط الجدولية عند مستوى 



 وآخرون نجالء محمد عبد اللطيف
 

 372 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،الثالث واألربعونلمجلد ا

ت االرتباط بين محاور المقياس تم إيجاد معامال: (صدق التكوين)طريقة االتساق الداخلى  .3
الخمس وبين بعضهم البعض وكذلك بين كل محور وبين الدرجة الكلية للمقياس منا 

 (3)يوضحه جدول 
 االرتباطات الداخلية للمقياس جودة الحياة لدى األفراد فى المجتمعات المهددة :(3)جدول

األسرية  المهنية جودة الحياة م
الدرجة  الصحة الروحية النفسية واالجتماعية

 الكلية
 1224 1245 1245 1272 1224-  المهنية 0
 1225 1227 1224 1228-   األسرية واالجتماعية 8
 1223 1223 1245-    النفسية 3
 1224 1224-     الروحية 4
 1222-      الصحة العامة 7

ة كل بعد ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية ودرج( 3)يتضح من جدول 
وكذلك ارتفاع معامالت االرتباط بين األبعاد الخمسة بعضها البعض وجميعها ارتباطات موجبة 

، وهذا يزيد من االطمئنان على 1222، 1245وتراوحت ما بين ( 1210)ودالة عند مستوى 
 .ارتفاع صدق المقياس لما وضع من أجله

  :ثبات االستبيان
ثبات المقياس بتطبيقه على عينة من األفراد  حيث تم إجراء: طريقة إعادة التطبيق
مرتين متتاليين، بفاصل زمنى ( 22)قوامهم ( الحمامات وبنجر السكر)بالمجتمعات المهددة 

، 1222، 1221، 1224)شهر، وقد بلغ معامل االرتباط للتطبيق لألبعاد الخمسة على التوالى 
 . تفعةعلى التوالى وهى معامالت ارتباط دالة ومر ( 1227، 1250

 ( 031=ن)حيث تم حساب معامل الفا على العينة االستطالعية : طريقة الفا لكرونباخ
 معامالت ثبات محاور مقياس جودة الحياة :(1)جدول

 معامل ثبات الفا البعد م
 1222 جودة الحياة المهنية 0
 1224 جودة الحياة األسرية واالجتماعية 8
 1258 جودة الحياة النفسية 3
 1220 (الدينية)الحياة الروحية  جودة 4
 1224 جودة الصحة العامة 7
 121258 معامل الثبات الكلى للمقياس 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 373 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،الثالث واألربعونالمجلد 

 .أن معامالت الثبات مرتفعة للدرجة الكلية ولمحاور المقياس( 4)يتضح من جدول 
قامت الباحثة بإعداد مقياس إدراك المخاطر البيئية لدى األفراد  :مقياس إدراك المخاطر البيئية

فى المجتمعات ىالمهددة  ويقصد بها إدراك الفرد بالمتغيرات البيئية فى المجتمعات المهددة 
من المجاالت  عدًدا منها مجال كل التى يعيش فيها فى ضوء أربعة مجاالت مهمة تضمن

بعد  -بعد التنمية والتطوير البيئى  - والبشرية الطبيعية الموارد بعد - البيئية المشكالت بعد)
  (.البيئية اهاتاالتج

ُيطلب من المفحوص إعطاء تقدير دقيق وصريح يعبر بوضوح عن رأيه : تصحيح المقياس
الشخصى، وذلك على مقياس متدرج ثالثى لكل عبارة من العبارات الخاصة بكل محور عدا 

على ( 0 – 8 – 3)وتأخذ درجات  (ال أوافق -أوافق أحياناً  –أوافق" )تسهيالت المسكن" بعد
، وبذلك تشير الدرجة المرتفعة على المقياس إلى ارتفاع مستوى المسئولية البيئة لدى التوالى

 .الفرد المستجيب وذلك فى ضوء طبيعة العبارة والبعد التى تنتمى إليه
من ساكنى المناطق المهدة بمنطقة ( 071)تم تطبيق المقياس على عينة قوامها 

 .سوف يتم التطبيق عليها االختبار الحمامات وبنفس خصائص العينة األساسية الذين
  :الخصائص السيكومترية

تم ايجاد معامل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية للبعد الذى : (صدق التكوين)صدق المفردات 
وهو ما يوضحه جدول ( 52 = ن)تنتمى إليه، والدرجة الكلية للمقياس للعينة االستطالعية 

(7). 



 وآخرون نجالء محمد عبد اللطيف
 

 374 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،الثالث واألربعونلمجلد ا

كل عبارة والبعد التى تنتمى إليه وكذلك الدرجة الكلية  معامالت االرتباط بين :(2)جدول
 للمقياس

 األبعاد الفرعية لجودة الحياة لدى األفراد فى المجتمعات المهددة
 المشكالت بعد

 البيئية 
 الموارد الطبيعية بعد

 والبشرية
بعد التنمية والتطوير 

 البيئى
 بعد االتجاهات

 البيئية 

رقم العبارة
معامل االرتباط  

ب
البعد
 

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية
 

رقم العبارة
معامل االرتباط 

معامل االرتباط  
بالدرجة الكلية
 

رقم العبارة
معامل االرتباط 

معامل االرتباط  
بالدرجة الكلية
 

رقم العبارة
معامل االرتباط  
بالبعد
 

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية
 

0 1277 1275 00 1248 1247 80 1278 1272 30 1273 1274 
8 1275 1248 08 1242 1225 88 1275 1243 38 1274 1243 
3 1228 1224 03 1248 1224 83 1242 1278 33 1244 1220 
4 1244 1274 04 1228 1247 84 1243 1220 34 1242 1243 
7 1228 1228 07 1244 1245 87 1272 1248 37 1243 1224 
4 1244 1244 04 1240 1247 84 1242 1270 34 1275 1243 
2 40 1235 02 1234 1245 82 1243 1273 32 1272 1272 
2 1243 1245 02 1242 1275 82 1242 1228 32 1277 1242 
5 1248 1242 05 1272 1228 85 1220 1228 35 1242 1220 
01 1242 1274 81 1274 1245 31 1248 1223 41 1272 1243 

، قيمة (1210)الرتباط دالة عند مستوى أن جميع معامالت ا( 7)يتضح من جدول 
 12874(=1210)معامل االرتباط الجدولية عند مستوى 

تم إيجاد معامالت االرتباط بين محاور المقياس : (صدق التكوين)طريقة االتساق الداخلى 
الخمس وبين بعضهم البعض وكذلك بين كل محور وبين الدرجة الكلية للمقياس منا يوضحه 

 .(4)جدول 
 االرتباطات الداخلية للمقياس جودة الحياة لدى األفراد فى المجتمعات المهددة :(6)لجدو

 البعد م
 بعد

 المشكالت
 البيئية

 بعد الموارد
 الطبيعية
 والبشرية

بعد التنمية 
والتطوير 

 البيئى

بعد 
 االتجاهات
 البيئية

الدرجة 
 الكلية

 1224 1245 1272 1224-  البيئية المشكالت بعد 0
 1225 1224 1228-   والبشرية موارد الطبيعيةال بعد 8
 1223 1245-    بعد التنمية والتطوير البيئى 3
 1224-     البيئية بعد االتجاهات 4



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 375 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،الثالث واألربعونالمجلد 

ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية ودرجة كل بعد ( 4)يتضح من جدول 
لبعض وجميعها ارتباطات موجبة وكذلك ارتفاع معامالت االرتباط بين األبعاد األربعة بعضها ا

، وهذا يزيد من االطمئنان على 1222، 1245وتراوحت ما بين ( 1210)ودالة عند مستوى 
 .ارتفاع صدق المقياس لما وضع من أجله

  :ات االستبيانثب
حيث تم إجراء ثبات المقياس بتطبيقه على عينة من األفراد بالمجتمعات : طريقة إعادة التطبيق

مرتين متتاليين، بفاصل زمنى شهر، وقد بلغ ( 22)قوامهم ( مامات وبنجر السكرالح)المهددة 
( 1220، 1221، 1225، 1223، 1220)معامل االرتباط للتطبيق لألبعاد الخمسة على التوالى 

 . على التوالى وهى معامالت ارتباط دالة ومرتفعة
  (031=ن)ستطالعية حيث تم حساب معامل الفا على العينة اال: طريقة الفا لكرونباخ

 معامالت ثبات محاور مقياس جودة الحياة :(2)جدول
 معامل ثبات الفا البعد م
 1222 البيئية المشكالت بعد 0
 1224 والبشرية الطبيعية ارد المو بعد 8
 1258 بعد التنمية والتطوير البيئى 3
 1220 البيئية بعد االتجاهات 4
 121258 معامل الثبات الكلى للمقياس 

 .أن معامالت الثبات مرتفعة للدرجة الكلية ولمحاور المقياس( 2)يتضح من جدول 
قامت الباحثة بإعداد مقياس القدرة على التكيف مع المخاطر البيئية  :مقياس القدرة على التكيف

الستبيان فى لدى األفراد فى المجتمعات المهددة، وقامت الباحثة بوضع الصيغة المبدئية ل
  :التالى ضوء الجدول

 أبعاد والتعريفات اإلجرائية لكل بعد وعدد العبارات الممثلة لكل بعد :(8)جدول
 أرقام العبارات البعد م
 01-0 التكيف المعرفى 0
 81-00 التكيف االجتماعى 8
 31-80 التكيف االنفعالى 3
 41-30 التكيف السلوكى 4
 71-40 التكيف االقتصادى 7



 وآخرون نجالء محمد عبد اللطيف
 

 376 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،الثالث واألربعونلمجلد ا

المفحوص إعطاء تقدير دقيق وصريح يعبر بوضوح عن رأيه  ُيطلب من :تصحيح المقياس
أوافق  – أوافق)الشخصى، وذلك على مقياس متدرج ثالثى لكل عبارة من العبارات الخاصة 

على التوالى، وبذلك تشير الدرجة المرتفعة ( 0 – 8 – 3)وتأخذ درجات  (ال أوافق - أحياناً 
الذين يسكنون فى المناطق تكيف لدى األفراد على المقياس إلى ارتفاع مستوى القدرة على ال

 .المهددة
من ساكنى المناطق المهدة بمنطقة ( 021)تم تطبيق المقياس على عينة قوامها 

 .سوف يتم التطبيق عليها االختبار الحمامات وبنفس خصائص العينة األساسية الذين
 :صدق المقياس: الخصائص السيكومترية للمقياس

تم ايجاد معامل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية للبعد الذى : (لتكوينصدق ا)صدق المفردات 
 (5)وهو ما يوضحه جدول ( 52=ن)تنتمى إليه والدرجة الكلية للمقياس للعينة االستطالعية 

 معامالت االرتباط بين كل عبارة والبعد التى تنتمى إليه وكذلك الدرجة الكلية للمقياس :(9)جدول
 ودة الحياة لدى األفراد فى المجتمعات المهددةاألبعاد الفرعية لج

 التكيف االنفعالى التكيف االجتماعى التكيف المعرفى

رقم 
العبارة

معامل  
االرتباط 
بالبعد

معامل  
االرتباط 
بالدرجة 
الكلية

رقم  
العبارة

معامل  
االرتباط

معامل  
االرتباط 
بالدرجة 
الكلية

رقم  
العبارة

معامل  
االرتباط

معامل  
االرتبا

بالدرجة ط 
الكلية

 

0 1240 1274 00 1278 1228 80 1228 1228 
8 1234 1220 08 1278 1244 88 1244 1244 
3 1224 1245 03 1245 1240 83 1278 1228 
4 1244 1224 04 1234 1234 84 1278 1244 
7 1228 1228 07 1248 1224 87 1245 1240 
4 1244 1244 04 1241 1228 84 1234 1234 
2 1240 1240 02 1278 1228 82 1248 1224 
2 1241 1247 02 1278 1244 82 1242 1242 
5 1278 1271 05 1245 1240 85 1272 1243 
01 1243 1228 81 1274 1245 31 1273 1227 

 التكيف االقتصادى التكيف السلوكى

 

30 1272 1245 40 1228 1228 
38 1228 1224 48 1244 1244 
33 1278 1228 43 1240 1240 
34 1278 1244 44 1241 1247 
37 1245 1240 47 1242 1228 
34 1234 1234 44 1234 1234 
32 1248 1224 42 1248 1224 
32 1241 1228 42 1241 1228 
35 1234 1234 45 1245 1240 
41 1228 1247 71 1234 1234 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 377 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،الثالث واألربعونالمجلد 

، قيمة (1210)ة عند مستوى أن جميع معامالت االرتباط دال( 5)يتضح من جدول 
 12874(=1210)معامل االرتباط الجدولية عند مستوى 

تم إيجاد معامالت االرتباط بين محاور المقياس : (صدق التكوين)طريقة االتساق الداخلى 
الخمس وبين بعضهم البعض وكذلك بين كل محور وبين الدرجة الكلية للمقياس ما يوضحه 

 .(01)جدول 
 باطات الداخلية للمقياس جودة الحياة لدى األفراد فى المجتمعات المهددةاالرت :(40)جدول

التكيف  البعد م
 المعرفى

التكيف 
 االجتماعى

التكيف 
 االنفعالى

التكيف 
 السلوكى

التكيف 
 االقتصادى

الدرجة 
 الكلية

 1257 1274 1272 1275 1227-  التكيف المعرفى 0
 1224 1224 1220 1245-   التكيف االجتماعى 8
 1227 1224 1243-    التكيف االنفعالى 3
 1228 1245-     التكيف السلوكى 4
 1225-      التكيف االقتصادى 7

ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية ودرجة كل بعد ( 01)يتضح من جدول 
باطات موجبة وكذلك ارتفاع معامالت االرتباط بين األبعاد الخمسة بعضها البعض وجميعها ارت

، وهذا يزيد من االطمئنان على 1222، 1245وتراوحت ما بين ( 1210)ودالة عند مستوى 
 .ارتفاع صدق المقياس لما وضع من أجله

حيث تم إجراء ثبات المقياس بتطبيقه على عينة من : طريقة إعادة التطبيق: ثبات االستبيان
مرتين متتاليين، بفاصل ( 22)قوامهم ( الحمامات وبنجر السكر)األفراد بالمجتمعات المهددة 

، 1221، 1224)زمنى شهر، وقد بلغ معامل االرتباط للتطبيق لألبعاد الخمسة على التوالى 
 . على التوالى وهى معامالت ارتباط دالة ومرتفعة( 1227، 1250، 1222

 ( 031=ن)حيث تم حساب معامل الفا على العينة االستطالعية : طريقة الفا لكرونباخ
 معامالت ثبات محاور مقياس جودة الحياة :(44)جدول 

 معامل ثبات الفا البعد م
 1270 التكيف المعرفى 0
 1243 التكيف االجتماعى 8
 1224 التكيف االنفعالى 3
 1222 التكيف السلوكى 4
 1228 التكيف االقتصادى 7
 121225 معامل الثبات الكلى للمقياس 

 .الت الثبات مرتفعة للدرجة الكلية ولمحاور المقياسأن معام( 00)يتضح من جدول 
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 نتائج الدراسة
توجد فروق دالة إحصائيًا بين إستجابات من يعيشون فى القرية المركزية ومن  :الفرض األول

 .يعيشون فى القرية العادية في إدراك المخاطر البيئية لصالح من يعيشون فى القرية المركزية
 رية المركزية والعادية في إدراك المخاطر البيئيةالفروق بين الق :(42)جدول

 ع م ع م مستوى الداللة "ت"قيمة  القرية العادية القرية المركزية المتغير
 المشكالت بعد

لصالح من  12110دالة عند  227 05 0428 027 0227 البيئية
 يعيشون فى القرية المركزية

 الموارد بعد
لصالح من  12110دالة عند  0822 327 0724 827 0422 والبشرية الطبيعية

 يعيشون فى القرية المركزية
بعد التنمية 
لصالح من  12110دالة عند  0722 824 0824 824 0224 والتطوير البيئى

 يعيشون فى القرية المركزية
 بعد االتجاهات

لصالح من  12110دالة عند  0724 322 0428 320 0225 البيئية
 زيةيعيشون فى القرية المرك

وجود فروق دالة بين أفراد المجتمعات المهددة ساكني القرية ( 08)يتضح من جدول 
بعد "المركزية القرية العادية في بعد إدراك المخاطر البيئية لصالح ساكني القرية المركزية في 

 هاتوبعد التنمية والتطوير البيئى وبعد االتجا والبشرية الطبيعية المواردوبعد  البيئية المشكالت
  ."البيئية

وهذا يدل على أن أفراد المجتمعات المهددة والذين يسكنون في القرية المركزية يواجهون 
مخاطر بيئية أكثر من ساكني القرية العادية، مما يجعلهم يشعرون بالمشكالت البيئية 

ذلك  ومخاطرها رغم التطويرات البيئية إال إنهم يعانون من إدراك تلك المخاطر، وتفسر الباحثة
بأنه يحتمل أن تكون القرية المركزية مزدحمة بالسكان وتعاني من قلة في الخدمات، كما يوجد 
فروق دالة بين أفراد المجتمعات المهددة ساكني القرية المركزية وساكني القرية العادية في بعد 

 12110الموارد الطبيعية والبشرية لصالح القرية المركزية بداللة 
جد فروق دالة إحصائيًا بين إستجابات من يعيشون فى القرية المركزية تو : الفرض الثانى

 .ومن يعيشون فى القرية العادية في إدراك جودة الحياة لصالح من يعيشون فى القرية المركزية
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 الفروق بين ساكني القرية المركزية وساكني القرية العادية في بعد إدراك جودة الحياة :(43)جدول 

 ع م ع م مستوى الداللة قيمة ت القرية العادية المركزية القرية المتغير
لصالح من  12110دالة عند  0828 328 0722 827 0527 جودة الحياة المهنية

 يعيشون فى القرية المركزية
جودة الحياة األسرية 

 12110غير دالة عند  224 824 0424 320 0427 واالجتماعية

لصالح من  12110دالة عند  0227 822 0328 824 0422 جودة الحياة النفسية
 يعيشون فى القرية المركزية

جودة الحياة الروحية 
لصالح من  12110دالة عند  0428- 823 0528 825 0224 (الدينية)

 يعيشون فى القرية العادية
لصالح من  12110دالة عند  0322 028 0224 025 8128 جودة الصحة العامة

 زيةيعيشون فى القرية المرك
وجود فروق دالة بين ساكني القرية المركزية وساكني القرية ( 03)يتضح من جدول 

، وهذا يدل على لح من يعيشون في القرية المركزيةالعادية في إدراك جودة الحياة المهنية لصا
أن أفراد المجتمعات المهددة والذين يسكنون في القرية المركزية لديهم نوع من الرضا بجودة 

 .األسرية والنفسية والروحيةياتهم ح
توجد فروق دالة إحصائيًا بين إستجابات من يعيشون فى القرية المركزية  :الفرض الثالث

ح من يعيشون فى القرية ومن يعيشون فى القرية العادية في إدراك القدرة على التكيف لصال
 .المركزية
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 ة في بعد إدراك القدرة على التكيفالفروق بين ساكني القرية المركزية وساكني العادي :(41)جدول

 ع م ع م مستوى الداللة "ت"قيمة  القرية العادية القرية المركزية المتغير
لصالح من  12110دالة عند  527 822 0128 820 0428 التكيف المعرفى

 يعيشون فى القرية المركزية
التكيف 
من  لصالح 12110دالة عند  0222 320 0428 825 0827 االجتماعى

 يعيشون فى القرية العادية
لصالح من  12110دالة عند  0228 325 0024 320 0427 التكيف االنفعالى

 يعيشون فى القرية المركزية
لصالح من  12110دالة عند  8820 022 528 824 0324 التكيف السلوكى

 يعيشون فى القرية العادية
التكيف 
لصالح من  12110 دالة عند 0427 820 0822 022 0728 االقتصادى

 يعيشون فى القرية المركزية
بانه توجد فروق دالة بين أفراد المجتمعات المهددة ساكني القرية ( 04)يتضح من جدول 

المركزية وساكني القرية العادية في بعد إدراك القدرة على التكيف لصالح ساكني القرية 
مجتمعات المهددة الذين يسكنون في ، وهذا يدل على أن أفراد ال12110المركزية بمستوى داللة 

القرية المركزية لديهم اساليب متعددة تدل على قدرتهم على التكيف نتيجة لثقافتهم وتحضرهم 
 .الخدمات والموارد البيئية لديهم ووفرة

تشير النتائج إلى أن إدراك المخاطر البيئية يعتبر من إحدى المتغيرات : تفسير النتائج
راد على التكيف وهو ما يحقق العالقة بين الشخص المدرك وبين البيئة المؤثرة فى قدرة األف

المدركة فحين يغير األفراد بيئتهم من بيئة إلى أخرى حيث نجد أنهم يغيرون سلوكهم فإن ذلك 
دليل على قدرتهم على إدراك العناصر المكونة لتلك البيئة، وبالتالي تحقيق التوافق مع البيئة 

ك يتم من خالل مثيرات بيئية يستجيب لها األفراد وبالتالي يكون لهذا المكان الجديدة وهذا اإلدرا
 ( 044، 8103 ،الشيماء بدر).  Behavior Settingمجال سلوكي 

وأن إدراك الفرد للمخاطر إما أن يقع ضمن المستوى المثالي لإلدراك والوعى فيؤدي إلى 
الوضع األمثل الذي سعى )البيئة وهو حالة من اإلتزان وبالتالي يتحقق التكيف بينه وبين 

ولكن في حالة وقوع المثيرات المختلفة خارج المستوى المثالي لإلدراك ( المجال إلى تحقيقه
والوعى فإن هذه الحالة تؤدي إلى اإلنفصال أو التوتر أو زيادة الحمل أو رد الفعل النفسي وما 

وفى . من توتر ومحاولة العودة لإلتزانيتبع ذلك من جهود يبذلها الفرد لتقليل ما يتعرض لها 
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حالة فشل الفرد في تلك الجهود، فإن نتائج غير مرغوبة قد تقع سواء بالنسبة للفرد أو للبيئة 
 (881، 8114، على عسكر، محمد األنصاري) .ذاتها

والتي هدفت الى تحديد اهم العوامل ( 8114سلوى رمضان )دراسة  وهذا يتفق مع نتائج
 .القتصادية والثقافية والمعيشية للمجتمعات المهددة ومؤشرات تحسين جودة الحياةاالجتماعية وا

كما تشير النتائج إلى أن الفرد بطبيعته مهما كانت سمات البيئة التى يعيش فيها بداخله 
مكانات بغير حدود، وأهمية المعنى اإليجابي الذي يجعل الحياة مستحقة ويقي الفرد  طاقات وا 

للمرض وأهمية معايشه الرفاهية النفسية والتنعم النفسي كمظهر للفرد الذي  من الوقوع فريسة
يتكيف مع واقعها وتتجه نحو إدراك جودة حياتها وهو توجه علم النفس االيجابي الذي ينصب 
على الخصال والسمات اإليجابية فى الشخصية خاصة متغير جودة الحياة والذي يعتبر هدفًا 

السيما من يعيشون فى بيئات تتسم بالخطورة وفى مجتمعات أكثر  أساسيًا في حياة اإلنسان
 .تهديداً 

والتى هدفت إلى التعرف على جودة الحياة وبحث  (Auh, 2005)وهذا يتفق مع دراسة 
ختبار العوامل المؤثرة عليها من خالل بحث العوامل التي تحقق الرضا لألفراد كمسكنهم  وا 

والتي هدفت إلى التعرف على تأثير الخصائص  Chang 2006 ومستوى معيشتهم، ودراسة
الشخصية والعوامل البيئية على جودة الحياة لدى المراهقين، ودراسة هناء محمد الجوهري 

، والتي هدفت إلى الكشف عن طبيعة الحياة اإلجتماعية في المجتمع المصري من 0554
 .خالل النظر للشرائح اإلجتماعية المختلفة

أن خطر إدراك األفراد لمخاطر تغير المناخ يؤثر على األمن إلى  وتشير أيضًا النتائج
عتمادها على الزراعة، وخاصة إنتاج  الغذائي، وبحكم الطبيعة الزراعية لمناطق الدراسة وا 
عتمادها على أنماط مناخية متسقة نسبيا من سنة إلى أخرى، وعلى درجات  المحاصيل، وا 

 .كمية األمطارحرارة يمكن التنبؤ بها، فضال عن توقيت 
والتي هدفت إلى تنمية الوعي لدى طالب  8101وهذا يتفق مع دراسة ندا إمام 

الجامعات بالمخاطر البيئية بإعتبارهم فئة حيوية ومهمة من فئات المجتمع المصري، وتقديم 
 .برنامج مقترح قد يسهم في تنمية الوعي بتلك المخ
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 التوصيات
 لمجتمعات المهددة بالتغيرت المناخية والعمل على حث المسئولين على اإلهتمام بساكني ا

دراكهم ووعيهم بالمخاطر وذلك من خالل إدخال برامج توعوية  تحسين جودة حياتهم وا 
 .بمخاطر التغيرات المناخية

  تنفيذ دراسة إجتماعية إقتصادية مكثفة لتقييم مستويات إستقرار هذه المجتمعات وقدرتها
هذا التكيف واالستقرار وذلك بالتعاون مع المراكز البحثية على التكيف ووضع معايير لنمو 

والوزارات المعنية المختلفة كوزارة الزراعة والصحة ووزارة الشئون االجتماعية وغيرها وذلك 
 .بهدف إثراء جودة حياتهم وقدرتهم على التكيف مع مخاطر التهديدات البيئية

 لفة وذات الصلة وكذلك من المعاهد تشكيل لجنة متكاملة تضم الهيئات الحكومية المخت
العلمية لدراسة المناطق المهدددة والمخاطر المحتملة التي تواجهها وتحديد االجراءات 
المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يؤثر في النهاية على قدرتهم على إثراء جودة 

قتص  .اديًا ونفسيًا وثقافياً حياتهم إجتماعيًا وا 
 رات التغيرات المناخية لدى ساكنى المناطق المهددة حول وزيادة األنشطة تعزيز الوعي بتأثي

المهنية واألعمال التي تساهم بقدر كبير في زيادة الدخل، باإلضافة إلى تنمية المهارات 
 .الحياتية بما في ذلك الشعور النفسي بالثقة والتحكم في ظروف حياتهم
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ABSTRACT 

Environmental risks is no longer considered as a dangerous which 

threatens the future, but became a reality that threatens the current 

generations' life and imposes itself in all international and regional 

levels especially national levels. Risks means the possibility of any 

happening leads to material or moral losses related to some Variables 

cause these happenings. Therefore, it is necessary to realize these risks 

by the community in addition to face and adapt with them. This 

research focuses on realizing the environmental risks related to life 

quality and adaptability of threatened communities' members for 

different segments of society in one of the threatened communities in 

Egypt. This study formed of a sample of (466) of Bangar Alsukar and 

El Hamam citizens from (36) village from Ras Muthalath between three 

governorates that Beheira, Alexandria and Matrouh With a population 

of approximately 60,000 people. These three governorates' economy 

depends on Agricultural activities in first place, and this area is 

considered as a good example to show the problems which happen 

because of Climate change and also considered as one of the threatened 

communities in Egypt. The researcher used realizing the environmental 

risks related to life quality and adaptability questionnaire.  
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The results show differences of the sample members' responses. 

After realizing the environmental risks related to who live in the central 

village and who live in the normal village the responses choose who 

live in the normal village, but after realizing life quality the responses 

choose who live in the central village, and after realizing adaptability 

the responses choose who live in the central village, and the responses 

of sample members related to the segment of society (governmental and 

private sector workers- peasants and farmers) were so different after 

realizing the environmental risks in central and normal village. 

 


