
  
 

دور علم النفس البيئي يف ظل التغريات املناخية وتأثريها النفسي 
 واالجتماعي على السلوك اإلنساني

 )رؤية نظرية(

 

 امللخص:
شكل علم النفس البيئي دوًرا مهم في التأثير على النواحي النفسية والمزاجية ي

 واالجتماعية مما ينعكس بدوره على السلوك اإلنساني اليومي، مما يجعل للتغيرات
يعيش في بيئة  األنسان تجعلالمناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة، وللتلوث تأثير كبير 

مما يؤثر على الجوانب النفسية مثل: االكتئاب والقلق واالضطرابات  غير آمنة
تعتبر السيكوسوماتية، وكذلك التفاعالت االجتماعية وتكوين عالقات ناجحة، وبهذا 

لى العالم، فالدول األكثر تقدًما قد انتبهت لها منذ قضية المناخ ليست قضية جديدة ع
وبدأت بالفعل في العمل على تغذية  عقود مع بدء تالحظ التغيرات في درجات الحرارة،

مما  بنيتها التحتية وتطويرها لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية في السنوات المقبلة
كل كبير نظًرا لتأثيرة الكبير على يجعلنا في المنطقة العربية أن نهتم بهذا الجانب بش

 الصحة النفسية واالجتماعية.
 علم النفس البيئي، التغيرات المناخية، التأثير النفسي واالجتماعي. الكلمات المفتاحية:
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املناخية وتأثريها النفسي دور علم النفس البيئي يف ظل التغريات 
 واالجتماعي على السلوك اإلنساني

 )رؤية نظرية(
 

 

 مقدمة:

البيئة هي نظام حي ومتغير، أكثر من كونها مساااااااااحة مادية، فهي تشاااااااامل الطريقة 
كيف نشااااااااااااااعر التي يتم بها تنظيم الوقت واألدوار التي نتوقع أن نلعبها، كما أن البيئة تحدد 

ونفكر ونتصاااااااار ، وتؤثر بشااااااااكل كبير على جودة حياتنا، فالبيئة حما أن تعمل لصااااااااالحنا أو 
 (.Greenman, 1988تعمل ضدنا ألننا ندير حياتنا )

تعتبر قضية المناخ ليست قضية جديدة على العالم، فالدول األكثر تقدًما قد انتبهت 
الحرارة، وباادأت بااالفعاال في العماال على لهااا منااذ عقود مع باادء تالحظ التغيرات في درجااات 

تغذية بنيتها التحتية وتطويرها لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية في الساااااااااانوات المقبلة، بينما 
انتبهت الدول النامية لقضية المناخ مؤخًرا، بالرغم من أن العالم النامي هو األكثر تضرًرا من 

يعة التي شااااااوهها اإلنسااااااان على مدار عقود تداعيات أزمة المناخ العالمية؛ حيث تصااااااب الطب
جمة غضبها على األكثر فقًرا واحتياًجا بين البشرية، بينما يظل أصحاب المصالح من الدول 
الصناعية الكبرى التي كان لها الباع األكبر في تفاقم هذه األزمة في منأى عن هذه المخاطر 

ساااااتصااااابح قصااااايرة؛ في  ل ما يشاااااهده  المباشااااارة، ولكن، ربما هم بمنأى لفترة زمنية يبدو أنها
العالم اليوم من فيضاااااااااااانات، وسااااااااااايول، وحراهق، نتجت عن حهمال مواجهة أزمة المناخ لعقود 

 طويلة.
كما نجد أن تغير المناخ مرتبط باآلثار الضارة بالصحة العامة والنفسية. حيث نجد 

لجساااااااااااااادية، مثل أن هناك عالقة بين زيادة درجات الحرارة وتلوث الهواء بتدهور الصااااااااااااااحة ا
أمراض الجهاز التنفسااااااي حلى العدوى وانتشااااااار األمراض. ومع يلك، فغن تأثيرات تغير المناخ 
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 Watts)على الصااااحة العقلية حيث نجد أهتمام أقلمن الباحثين في تناول هذه الموضااااوعات 
et al., 2020). 
زايد لتغير علم النفس دوًرا مهًما في مساعدة المجتمع على فهم التهديد المت يمثلكما 

المناخ والتكيف معه، حيث اساااتكشاااث البحث النفساااي تصاااورات النا  ومعتقداتهم حول تغير 
المناخ، وتم كشااث النقاب عن بعا األمور المهمة والعوامل التي تمنع أو تعزز الوعي، كما 
ا في اسااااتكشااااا  التأثيرات الحالية والمحتملة للمناخ والتي تعمل على تغيير  بدأ الباحثون أيضااااً
الرفاه النفسااااااي واالجتماعي، بما في يلك اآلثار قصاااااايرة المدى للكوارث الطبيعية، باإلضااااااافة 
حلى المزيد من اآلثار التدريجية طويلة األجل من تغيرات مناخ والتي تكون أقل قابلية للتنبؤ، 
باإلضافة حلى تهديد الصحة العقلية، حيث تتراكم األدلة على هذا المناخ الذي يؤدي قد يؤدي 
حلى زيادة االنتحار والصاااااااااااراع االجتماعي، ومن المؤكد أن توزيع التأثيرات سااااااااااايزيد من الظلم 
االجتماعي، لذا تقترح األبحاث الكثير من الطرق تجاه التغيير الساااااااااااااالوكي ويلك لتشااااااااااااااجيع 
التكيفات اإليجابية والسلوك األكثر استدامة لتعظيم فعالية أبحاثهم، حيث يحتاج علماء النفس 

 ,Whitmarsh, & Capstick)ل بشااااااااااااكل تعاوني مع أشااااااااااااخا  من مهن أخرى حلى العم

2018). 
ومن هنا يمكن القول بأنه تم االعترا  بعلم النفس البيئي كمجال لعلم النفس منذ 

(، وكان Altman, 1975أواخر الستينيات، وبالتالي فهو مجال جديد نسبًيا في علم النفس )
Hellpach  واحًدا من أواهل العلماء الذين قدموا مصطلح "علم النفس البيئي" في النصث األول

من القرن العشرين، حيث قام بدراسة التأثيرات المختلفة للمحفزات البيئية مثل اللون والشكل 
والشمس والقمر، والبيئات القاسية على األنشطة البشرية، كما قام ببحث آخر در  فيه الظواهر 

مثل االزدحام، واإلفراط في التنبيه، والتمييز باإلضافة حلى أنواع مختلفة من البيئات  الحضرية
 في عمله، بما في يلك الطبيعة والحياة االجتماعية والبيئات الثقافية.

بغلهام طالبه والتأثير عليهم بشااااااكل قوي، حيث ساااااااعدهم على  Hellpachقام كما 
 Barker andأكثر طالبااه تااأثًرا بااه همااااالسااااااااااااااتمرار في التوسااااااااااااااع باااألفكااار، وكااان من 

Bronfenbrenner ( اللذان يعتبران من رواد علم النفس البيئيPol, 2006.) 
كثير من الباحثين يركز على بعا التأثيرات الفسيولوجية لدرجة الحرارة مثل: زيادة 

ثيرات درجة الحرارة األسااااااااساااااااية، وضااااااايق القلب واألوعية الدموية، وما حلى يلك؛ لكن هناك تأ
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أخرى يشااااير مثل التأثيرات العصاااابية والنفسااااية كعمليات حساااااسااااة للتدفئة، ومن هنا يأتي دور 
 Minor et)علم النفس البيئي ودور المناخ في التاثير على الحالة النفساااااااية والمزاجية ل فراد

al., 2022) . 
االهتمام بالبيئة كعامل محدد للصاااااااااااااحة العامة كان ينمو بشاااااااااااااكل مطرد على مدى 

عقود العديدة الماضاااية؛ ومع يلك، كما أن االهتمام بالبيئة والصاااحة النفساااية له تاري  طويل ال
يمتد منذ قرون وتم ححياؤه في األدب، نتيجة األخطار البيئية على سبيل المثال ارتفاع درجات 
ة الحرارة الشاديدة كانت الشاغل الشااغل، وكانت الدافع جزهًيا نتيجة توقعات ارتفاع درجة الحرار 

في جميع أنحاء العالم في العقود القادمة، نتيجة اآلثار السااااالبية للحرارة الشاااااديدة لها تم توثيقه 
على نطاق واسااع للمجتمع وللصااحة الفساايولوجية. باإلضااافة حلى يلك، الحظ علماء االجتماع 
وعلماء النفس تأثير التحضاااار على صااااحة اإلنسااااان نفساااايا. في اآلونة األخيرة، ربط الباحثون 

بيئة الحرارية حلى زيارات قسااااااام الطوار  للصاااااااحة العقلية. كما أن زيادة التحضااااااار في جميع ال
أنحاء العالم تتعلق بالصااااحة العامة وفهم العالقة بين هذين المتغيرين البيئيين المتزامنين على 
العقلية صااااااحة سااااااكان الحضاااااار أمر حيوي لتحضاااااايرات الصااااااحة العامة في المسااااااتقبل المدن 

أن االساااتشااافاء من االضاااطرابات النفساااية يرتبط باساااتجابات اإلنساااان لبيئتهم والمناخات. كما 
(Nori-Sarma et al., 2022). 

تشاااير النتاهل حلى أن هناك ارتباط بين زيادة درجة حرارة الهواء المحيط واالساااتشااافاء 
من االضاااااطرابات النفساااااية والسااااالوكية االضاااااطرابات، ومدى تأثير اإلشاااااعاع الشااااامساااااي على 

سية من المجتمع. وفي كثير من الحاالت نجد أن ارتفاع درجة الحرارة أو اإلشعاع الصحة النف
الشاااااااامسااااااااي مرتبطان بزيادة الحالة العقلية والمخاو  الصااااااااحية، كما أن تأثير موجات الحرارة 
على الصاااااحة العقلية ومختلث اضاااااطرابات الصاااااحة العقلية مثل: الخر  والشااااايخوخة بسااااابب 

النفساني والفصام، وكما ترتبط بوجات الحرارة بزيادة االضطرابات استخدام المواد يات التأثير 
 .(Aviv et al., 2011)ومرض انفصام الشخصية 
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 مفاهيم الدراسة
 مفهوم التغير المناخي: -1

أواًل مفهوم علم المنااااااخ، وهو  نعرضقبااااال التعر  على مفهوم التغير المنااااااخي 
متوسااااااط أحوال الجو في مكان ما لمدة طويلة قد تكون شااااااهًرا أو فصاااااااًل أو ساااااانوات متعددة، 
ولهذا نجد أن علم المناخ يهتم بغ هار متوساااااااااط أو معدل أحوال الجو التي تساااااااااود منطقة ما 

علم المنااااخ من باااداًل من ح هاااار التغيرات اليومياااة ألحوال الجو في المنطقاااة، وتنبع أهمياااة 
تغلغله كعامل طبيعي عظيم التأثير في تشااااااكيل سااااااطح األرض من جهة وفي مختلث نواحي 
الحياة من جهة أخرى، ويهتم علم المناخ بالتطبيقات العلمية لدراساااااااااااااة الغال  الجوي ويهد  

 (.2002حلى تحديد أنماط أحوال الجو وتفسيرها وإمكانية تطويعها لمصلحة اإلنسان )سيف، 
اخ يختلث عن الطقس، فالطقس حالة نظام الغال  الجوي في مكان ما خالل والمن

فترة وجيزة من الزمن، تتراوح بين سااااعة واحدة حلى عدة شاااهور في حين أن المناخ حالة نظام 
ساااانة  ٣0ساااانوات حلى  ٥الغال  الجوي في مكان ما خالل فترة طويلة من الزمن ال تقل عن 

 (.201٤ية بتغير المناخ، )الهيئة الحكومية الدولية المعن
وقد ورد عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حن المناخ بمعناه الضاااايق 
ُيعّر  عادة بأنه متوسااط الطقس، أو على نحو أدق هو الوصااث اإلحصاااهي لمتوسااط الطقس 

لفترة وتقلبه خالل فترة زمنية تتراوح من أشااااااهر حلى آال  أو ماليين الساااااانين، ومتوسااااااط هذه ا
ا كمااا حااددتهااا المنظمااة العااالميااة ل رصااااااااااااااااد الجويااة، وهااذه التغيرات تتمثاال في  ٣0هي  عااامااً

درجات الحرارة، وكميات األمطار، والرياح، أما المناخ بمعناه األوساااااااااااع يتمثل في اإلشاااااااااااعاع 
 (.1989الشمسي واالكتساب الحراري وغيرها )شفق العوضي وآخرون، 

التغير المناخي هو كل أشااكال التغيرات التي  ( حلى أن2010وقد أشااار )تسااعديت، 
يمكن التعبير عنها بوصااااث ححصاااااهي، والتي قد تسااااتمر لعقود متوالية، والناتجة عن النشاااااط 
اإلنساني، أو الناتجة من التفاعالت الداخلية لمكونات النظام المناخي، ويضيف هذا التعريف 

ثارها الساااالبية ساااايكون ألجيال وأجيال خاصااااية اسااااتمرار  اهرة التغيرات المناخية، واسااااتمرار آ
( على أن معظم التغيرات المناخية المالحظة على مدى IPCC, 2007قادمة، وقد أكدت )

 .%90السنوات الخمسين الماضية ناجمة عن األنشطة البشرية بنسبة تتعدى 
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( أن التغيرات المناخية هي "التغير المنظم في Susanne, 2015ويري )
والطقس بسبب التدخل البشري مع نظام األرض خاصة من خالل االنبعاثات المناخية  األنماط

تعريف تغير المناخ من قبل الهيئة الحكومية  يمكنكما  الضخمة وزيادة معدالت الكربون.
على أنه "أي تغير في المناخ بمرور الوقت،  (IPC, 2007)الدولية المعنية بتغير المناخ 

 ي أو نتيجة للنشاط البشري".سواء كان يلك بسبب التقلب الطبيع
 نبذة تاريخ علم النفس البيئي:

( Brunswik (1903–1955) and Lewin (1890–1947)يعتبر كل من 
أحد  Egon Brunswik(، حيث كان Gifford, 2007"اآلباء المؤسسون" لعلم النفس البيئي )

أول علماء النفس الذين جادلوا في علم النفس، ورأى أنه يجب أن يولي نفس القدر من االهتمام 
للخصاهص البيئية ألنها بيئة الكاهن الحي كما يفعل للكاهن الحي نفسه، وكان يقصد في يلك 

نب البيئة المادية التي تؤثر على النفسية خارج وعي النا ، فقد دعا بشدة وبحث في جميع جوا
بيئة الشخص الذي نحاول فهمه بدال من تجزأته، بل النظر في البيئة المحيطة به والتي تؤثر 

 (.Wohlwill, 1970عليه )
رأى أن علم النفس البيئي البد أن يكون مالمس للعالم الحقيقي والمشاكل  Lewinأما 

الذي يركز  االجتماعية، لهذا قدم مصطلح "اجتماعي البحث اإلجراهي " والذي يشمل النهل
 ,Lewinعلى المشكلة، وبهذا أكد أهمية اكتشا  طرق حجراء بحث لحل المشاكل االجتماعية )

1951.) 
وضحا أن البيئة هي المحدد الرهيسي  Lewinو Brunswikعالوة على يلك نجد أن 

ركز في الغالب على  Lewinللسلوك، والسلوك هو و يفة الشخص والبيئة مًعا، حال أن 
الذي ركز على   Brunswikالجتماعية أو التأثيرات الشخصية، على عكس التأثيرات ا

 (.Benjamin, 2007التأثيرات المادية للبيئة )
في أواخر األربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، كان هناك بحث منهجي في 

ال كان الفيزياء اليومية، حيث زادت العمليات النفسية ببطء مع بعا الريادة، على سبيل المث
(، وسلوكيات األطفال Mayo, 1933هناك دراسات حول العوامل البشرية في أداء العمل )

 (.Barker & ،Wright, 1955في الطبيعة )
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لذلك لم يكن هناك أي أبحاث واضحة حتى أواخر الخمسينيات، وفي الستينيات من 
عترا  بها ولكن ببطء، القرن الماضي وجد بعا التفاعالت بين اإلنسان والبيئة، والتي تم اال

حيث أن معظم الدراسات ركزت على أن اختال  البيئات تؤثر على تصورات النا  
وسلوكياتهم، وقد تم تصنيفهم على أنهم دراسات في "علم النفس المعماري" ال هار التميز عن 

 (.Canter, 1970أشكال علم النفس التقليدي )
البيئي، كان هناك الكثير من االهتمام في هذه الفترة المبكرة من مجال علم النفس 

والذي تم حعطاؤه للبيئة المادية المبنية )أي الهندسة المعمارية والتكنولوجيا وغيرها( وكيف أثرت 
 (.Bonnes & ،Bonaiuto, 2002على سلوك اإلنسان ورفاهيته )

كان هذا التركيز على البيئة المبنية يسترشد حلى حد كبير بالسياق السياسي 
جتماعي في يلك الوقت، حيث حاولت العمارة الحديثة االستجابة لتحديات ما بعد الحرب واال
(Pol 2006 مثل السكن الالهق، وكان هناك أسئلة مثل كيف من األفضل بناء المنازل أو ،)

المكاتب أو المستشفيات لمستخدميها المحتملين ومدى تأثير على البيئة من حيث الضغوطات 
سببها مثل )درجات الحرارة الشديدة والرطوبة واالزدحام( والتي قد تؤثر على البيئية التي قد ت

أداء اإلنسان ورفاهيته، حيث كان يلك هو محور اهتمام العديد من الدراسات النفسية 
 .(Wohlwill, 1970)البيئة

بدأت الفترة الثانية من النمو السااااااااااااريع في علم النفس البيئي في أواخر السااااااااااااتينيات 
أصاااااااااابح النا  أكثر وعيًا بالبيئة ومشاااااااااااكلها، ونتل عن يلك دراسااااااااااات حول قضااااااااااايا عندما 

االسااتدامة، أي دراسااات حول شاارح وتغيير الساالوك البيئي لخلق بيئة صااحية وبيئة مسااتدامة، 
 De Groot, 1967; Lindvall)وركزت الدراسات األولى في هذا المجال على تلوث الهواء

(، وتقييم الجودة البيئية Griffiths & Langdon, 1968، الضاااااوضااااااء الحضااااارية )(1970
(Appleyard & Craik, 1974; Craik and Mckechnie 1974).  

من الساابعينيات فصاااعًدا، اتسااعت الموضااوعات أكثر حيث أصاابحت تشاامل قضااايا 
(، وتصاااااورات المخاطر وتقييم المخاطر Zube et al. 1975العرض والطلب على الطاقة )

 (.Fischhoff, et, al. 1978لطاقة )المرتبطة بتقنيات ا
في الثمانينيات أجريت الدراسااااااااااااااات األولى التي ركزت على الجهود المبذولة لتعزيز 

؛ Cone and Hayes 1980سااااالوك الحفظ، مثل العالقات بين البيئة والمواقث والسااااالوك )
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Stern and Gardner 1981.)  منذ بداية القرن الحادي والعشااارين، أصااابح من الواضاااح و
أن مشاااااااكل البيئة مثل تغير المناخ والتلوث وإزالة الغابات تعتبر تحديات رهيسااااااية تعمل على 
تهديد اآلفاق الصاااااااااااااحية واالقتصاااااااااااااادية والغذاء وإمدادات المياه للنا  في جميع أنحاء العالم 

(IPCC, 2013.) 
 تأثيرات التغيرات المناخية الجوانب الحياتية المختلفة:

ثر القضاااااااااااايا حلحاًحا التي تواجهها المجتمع، على الرغم من يعد تغير المناخ أحد أك
أنه غالًبا ما يوصاااااث بأنه مشاااااكلة بيئية، حال أنه من األفضااااال فهمها والتعامل معها على أنها 
مشاااكلة بشااارية، حيث أن أهمية التأثير البشاااري المعتر  به بمصاااطلح "األنثروبوساااين"، والذي 

الحالي بأنه العصااار الذي له خصااااهصاااه التي  غالًبا ما يساااتخدم لوصاااث العصااار الجيولوجي
 تأثرت بشكل أساسي بالبشر.

ويعتبر هذا العلم هو العلم الذي يركز على اسااااااتكشااااااا  اإلدراك والساااااالوك البشااااااري 
والرفاهية، حيث أن علم النفس له دور مهم يعمل على فهم مشااااااااااااااكلة المناخ واالسااااااااااااااتجابة 

متزايد من الباحثين النفسااااايين يكرساااااون اهتمامهم للتغيرات المناخية المختلفة، فنجد هناك عدد 
 .(Norgaard, 2011) لمعالجة هذا الموضوع

ومن هنا أصااااااابحت قضاااااااية التغيرات المناخية من أشاااااااد قضاااااااايا البيئة حلحاحًا على 
المسااااااتوى المحلي والدولي لما لها من تداعيات تشااااااكل خطرا يحيط بمسااااااتقبل األجيال القادمة 

في بيئة نظيفة وآمنة، حيث أصبحت التغييرات البيئية التي تتعرض  الذين لهم الحق في البقاء
لها الدول النامية هي قضااااااية يتطلب التصاااااادي لها تضااااااافر الجهود الدولية والمحلية )بشااااااير: 

 (.2م،  201٤
حن تزايد اهتمام المجتمع الدولي في الفترة األخيرة بقضااااااااااايا البيئة والتنمية على كافة 

قليمية والدولية، خاصاااااة بعد ما وصااااالت األوضااااااع البيئية حلى مرحلة المساااااتويات المحلية واال
حرجة نتيجة ساااااااوء حدارة االنساااااااان للنظم البيئية وعدم حدخال عنصااااااار البيئة في االعتبار عند 
وضااع خطط التنمية األمر الذي أدى حلى ححداث ضااغوط هاهلة على الموارد الطبيعية خاصاة 

ل التوازن البيئي، باإلضاااااااااااااافة حلى المشااااااااااااااكل البيئية تلك الموارد غير المتجددة ومن ثم اختال
المعروفة منذ سااااااااااتينات القرن الماضااااااااااي المتمثلة في الثالث  واهر الخطيرة وهي اسااااااااااتنزا  
الموارد الطبيعيااة بمعاادالت غير مساااااااااااااابوقااة، و اااهرة تراكم الملوثااات في البر والبحر والجو، 
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ما يهدد االتزان البيولوجي األمر الذي أدي و اهرة انقراض آال  األنواع النباتية والحيوانية، م
حلي بروز  اهرة التغير المناخي العالمي التي تشااااااااااااهدها األرض مؤخرا بما لها من آثار على 
مصاااااااادر المياه وانعدام األمن البيئي، تهديد اإلنتاج الزراعي واألمن الزراعي، ارتفاع مساااااااتوى 

اع االجتماعية والصااحية، األمر الذي سااطح البحر والتعرض للكوارث المناخية، تهديد األوضاا
أدى حلى العديد من المشااكل االقتصاادية والبيئية واالجتماعية السالبية التي تهدد حياة البشارية 
واألنشاااااااااااطة التنموية في كوكب األرض ولهذا فقد اهتمت دول العالم خالل السااااااااااانوات األخيرة 

 (.1٥٥م،  201٤بقضية التغيرات المناخية )داوود: 
 تأثير تغير المناخ على الموارد المائية:أواًل: 

قد تؤدي ضااااااامن ما تؤدي حليه تغيرات المناخ حلى غمر واختفاء المناطق السااااااااحلية 
بمياه البحر نتيجة يوبان الثلوج في القطب الشاااااااااااااامالي والجنوبي التي أدت حلى حدوث  اهرة 

 (.2009االحتبا  الحراري )البطران، 
زيادة الضااااااااااااااغط على مصااااااااااااااادر المياه وزيادة معدل تعمل التغيرات المناخية على 

االسااااتهالك خاصااااة في الزراعة والصااااناعة، كما تؤدي حلى حدوث تغيرات في كميات وأماكن 
ساااااااقوط األمطار ومواسااااااامها، باإلضاااااااافة حلى التأثير على الزراعة والثروة الحيوانية ومصاااااااادر 

ارة وارتفاع معدالت البحر، وزيادة الغذاء، وزيادة االحتياج حلى الماء نتيجة ارتفاع درجات الحر 
معدالت تآكل الشااااااااااااواطي وتغلغل المياه المالحة في التربة، كما تعمل التغيرات المناخية على 
زيادة معدالت تملح األراضاااااااااااي السااااااااااااحلية وارتفاع مساااااااااااتوى المياه الجوفية ونقص اإلنتاجية 

 الزراعية.
 ثانيًا: تأثير تغير المناخ على الزراعة:

أيضاااااًا أن تؤثر هذه الظاهرة سااااالبًا على قطاع الزراعة حيث يعتبر هذا  ومن المتوقع
القطاع هو األكثر تضاااااااااااااارًرا لتأثره بالظرو  الطبيعية، فضاااااااااااااااًل عما يواجهه من العديد من 
التحديات التي تعيقه عن مسااااااااااااااار التنمية، ومن ثم فمن المتوقع أن يتحمل المزارعون اآلثار 

الناتجة عن التغير المناخي، ولهذا فغن التكيف مع الظاهرة  البيئية واالقتصاااااااااادية واالجتماعية
أمر حتمي لحماية مصادر رزق العاملون بالزراعة والحفاظ على األمن الغذاهي المحلي. ومن 
أجل ضاااااااااااامان نجاح عملية التكيف، يجب أن يكون المزارعين في الريف على وعي بالظاهرة 

 (.201٥وأبعادها وتأثيراتها المختلفة )آية رشدي، 
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وتعتبر هذه الظاهرة هي المهدد األساااااااااااااااسااااااااااااااي ل من الغذاهي حيث تعتمد الزراعة، 
وخاصاااة حنتاج المحاصااايل على أنماط مناخية متساااقة نسااابيا من سااانة حلى أخرى ويعتمد حنتاج 
المحاصااايل على درجات حرارة يمكن التنبؤ بها، فضاااال عن توقيت وكمية األمطار، وال سااايما 

تنمية النباتات مما يؤدي حلى تعرضااااااااااااها بشااااااااااااكل خا  للزيادات  خالل المراحل الحرجة من
بما في يلك الحرارة الشااااديدة والجفا  كما شااااوهد في  -المتوقعة في الظواهر الجوية القاسااااية 

 (.Warren, 2010بسبب تغير المناخ ) 2012صيف 
 ثالثًا: تأثير تغير المناخ على السياحة:

السااااااااااااااياااحااة مثاال الهجمااات اإلرهااابيااة  على العكس من كاال العواماال التي تؤثر على
والكوارث والتي يزول أثرها بسااااااارعة، حال أن التغيرات المناخية وآثارها على الساااااااياحة تساااااااتمر 

 & Conrady)طويال نظرًا لتأثيرها على المواساااااااام السااااااااياحية وعناصاااااااار الجذب السااااااااياحي 
Buck, 2009). 

عالية والظرو  الجوية يؤدي تغير المناخ حلى ساااارعة تدهور اآلثار بساااابب الحرارة ال
المتغيرة، حيااث تؤثر الحرارة على المناااطق األثريااة وزيااادة األتربااة العااالقااة والرطوبااة التي من 
الممكن أن تؤدي حلى انخفاض معدالت السااااااااياحة، باإلضااااااااافة حلى يلك يؤدي ارتفاع درجات 

الساااااياح، كما  الحرارة حلى ابيضااااااض الشاااااعب المرجانية والتي تعتبر ثروة طبيعية يتوافد عليها
يعمل على زيادة الضغط على مناطق االستثمار وسواحل البحرين األحمر والمتوسط )ناجي، 

2009.) 
 رابًعا: تأثير تغير المناخ على المجتمعات السكنية:

يؤدي تغير المناخ حلى ضااااااااغوط اقتصااااااااادية واجتماعية على المجتمعات السااااااااكانية 
عدالت حدوث العواصاااث واألمطار والموجات السااااحلية بسااابب ارتفاع ساااطح البحر، وزيادة م

الحارة والساااااااااااااايول غير المتوقعة، وزيادة األتربة المنقولة بالرياح، كما يعمل تغير المناخ على 
زيادة هجرة العمالة الزراعية والصاااااااايادين، وزيادة ارتفاع مسااااااااتوى المياه الجوفية الذي يساااااااابب 

المناطق العشااواهية ألنها أكثر المناطق  زيادة تآكل اآلثار، باإلضااافة حلى زيادة الضااغوط على
تأثرًا بزيادة الرياح والساااااااايول، كما نجد أن زيادة معدالت الرطوبة يزيد الشااااااااعور بعدم االرتياح 
مما قد يؤثر على راحة الساهحين، عالوة على يلك فغن زيادة الرياح والحرارة تزيد من معدالت 
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، ويزياااد من معااادالت حااادوث الحراهق في وجود األترباااة مماااا يؤثر على األجهزة الكهربااااهياااة
 (.2010المناطق الريفية والعشواهية وحوادث الطرق )أحمد مختار، هبةهللا، 

 خامًسا: تأثير تغير المناخ على السلوك اإلنساني:
ا أنه يغير ويحول  بما أن تغير المناخ يغير عالمنا، فغنه ساااااااايكون بالضاااااااارورة أيضااااااااً

شاكل أسااساي بالرفاهية البيئية، والنا  يعانون بالفعل من المجتمع، فرفاهية اإلنساان مرتبطة ب
آثار التغيرات في المناخ العالمي، ومن هنا نجد أن علماء النفس لديهم الكثير الذي يمكن أن 
يقوموا بغضااااافته لمساااااعدتنا على فهم التأثيرات الخاصااااة بتغير المناخ، وهذه التغيرات التي تم 

 يرات على الطقس وأنواع أخرى.وصفها في المقام األول بأنها تأث
هناك وعي متزايد وخلفية كبيرة عن مدى تأثير تغير المناخ على الصحة البدنية، 
على سبيل المثال من خالل انعدام األمن الغذاهي، وارتفاع درجات الحرارة، واألمراض المعدية 

التغيرات والتعرض ألحداث الطقس المتطرفة، باإلضافة حلى يلك أضا  علماء النفس أنه 
 & Manning)المناخية هذه تؤثر على التركيز وعلى العقلية والحياة االجتماعية أيًضا

Clayton, 2018)  

وقد بدأ االهتمام الحقيقي بظاهرة تغير المناخ خالل مؤتمر البيئة الذي عقد بمدينة 
لها تأثيرات ، وجذب االنتباه حلى  اهرة تغير المناخ لكونها  اهرة دولية 1972استوكهولم عام 

متعددة األبعاد فهي تؤثر على التنوع البيولوجي والزراعة وهطول األمطار وارتفاع سطح البحر 
الذي سيؤدي حلى غرق أجزاء مأهولة بالسكان وتدمير بعا األراضي الخصبة ونقص الموارد 

مراض الماهية وانخفاض في الثروة السمكية الذي يؤدي حلى حنخفاض الدخل للسكان، وانتشار األ
 بالمناطق المعرضة للتهديد.

ومن المرجح أن يكون لتغير المناخ آثار سلبية كبيرة على الصحة العقلية وجودة 
أولئك هم الذين  vulnerableالحياة، وهي آثار سو  يشعر بها معظم السكان القابلين للتهديد 

وط الناجمة يعانون من مرض عقلي خطير، ويمكن النظر حلى العواقب المباشرة مثل الضغ
عن  واهر مناخية أكثر تطرفًا أو منا ر طبيعية متدهورة، على أنها آثار شخصية مباشرة 

 .(Page & Howard 2010)لتغير المناخ 
تشمل التأثيرات الجيوفيزياهية لتغير المناخ باختصار زيادة التعرض لظرو  الطقس 

ذلك الجفا  والفيضااااااااااانات، القاسااااااااااية والطبيعية، الكوارث بما في يلك العواصااااااااااث الكبرى وك
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وحراهق الغابات حيث وضااااااااااااااحت الكثير من األبحاث حمكانية تأثير مثل هذه األحداث على 
عرضااة لخطر  أكثر  الصااحة النفسااية، فقد أثبتوا أولئك الذين يختبرون الكوارث الطبيعية أنهم

ا  زيادات في اإلجهاد الالحق للصااااااااادمة واالكتئاب والقلق واالنتحار، كما أنهم يواجهون أيضاااااااااً
الظواهر التي ليساااات هي نفسااااها داهًما، والتي عادًة ما تصاااانث على أنها اضااااطرابات نفسااااية، 
مثل تعاطي المخدرات، اضااطرابات النوم والساالوكيات المحفوفة بالمخاطر، ويصاااب بالضااغط 
النفسااي الحاد الذين هم أكثر اسااتجابة للحدث، حيث أن ضااغط الحدث يعمل على تثبيط أداء 

مناعي، وترك النا  أكثر عرضااااااااة لألصااااااااابة باألمراض، وهكذا نوضااااااااح أن أولئك الجهاز ال
بالمرض والعواقب الصااااااااااااااحة العقلية  الذين هم أكثر تضاااااااااااااارًرا من الكارثة هم أكثر حصااااااااااااااابة

(Fritze, et, al. 2008.) 
تشااااااااامل اآلثار طويلة األجل لتغير المناخ ارتفاع مساااااااااتويات ساااااااااطح البحر، زيادة و 

أنمااااط هطول األمطاااار، وهنااااك القليااال من األبحااااث حول عواقاااب  درجاااات الحرارة، وتغير
الصااااااااحة العقلية لهذه األنواع من التغييرات، ومع يلك تشااااااااير مجموعة متزايدة من الدراسااااااااات 
احتمالية حدوث آثار خطيرة، وقدمت الدراسااات الحديثة ححصاااهية قوية توضااح التأثير الساالبي 

الجفا  وموجات الحر على وجه الخصااااااااااااااو  للحرارة على الصااااااااااااااحة العقلية، وقد ثبت أن 
 (.Williams et, al. 2015تؤديان حلى زيادات كبيرة في االنتحار )

تحليل البيانات على مسااااتوى المقاطعات من الواليات المتحدة والمكساااايك على مدى 
عدة عقود أ هرت عالقة واضحة بين الحرارة ومعدالت االنتحار التي لم يتم احتسابها حسب 

دخل أو اختراق مكيفات الطب النفساااااي كما تزداد حاالت دخول المساااااتشااااافى خالل مساااااتوى ال
 (.Burke et, al. 2008موجات الحر )

هناااك تفاااوت كبير في ماادى تااأثير التغيرات المناااخيااة، ويعتبر أحااد المصااااااااااااااااادر و 
الواضااااااااحة للتفاوت يعود حلى العوامل الجغرافية، حيث أن أولئك الذين يعيشااااااااون في المناطق 

ضااااااااة أو الساااااااااحلية هم الذين بدأوا بالفعل في مواجهة فقدان وطنهم بساااااااابب آثار تغير المنخف
المناخ، من تآكل السااااااااااواحل، وارتفاع البحر مسااااااااااتويات، يوبان التربة الصااااااااااقيعية، أو هبوط 
األرض بسااااااابب نضاااااااوب المياه الجوفية، كما أن هناك مناطق أخرى تواجه تغييرات كبيرة في 

جعل األرض أقل مالهمة لساااااااااااكن اإلنساااااااااااان وزراعته، وعلى كل أنماط هطول األمطار التي ت
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حال تعتبر المجتمعات مشتتة وتفقد األماكن التي قد تكون لها أهمية كبيرة بالنسبة لهم وتشكل 
 (McKenzie-Mohr, 2011) شخصية وثقافية األفراد

تغير المناخ اآلن أمر ال مفر منه، لذلك من المهم التحدث حول التكيف، ومع يلك 
ا من النظر في كيفية التخفيف من يلك، حيث أن درجة تغير  هذا ال ينبغي أن يمنعنا أيضااااااااااااً
المناخ مهم جًدا في تحديد آثاره، كما تم حبرازه في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

درجااة  2.0مقاااباال  1.٥الااذي يحاادد االختالفااات بين زيااادة درجااة الحرارة  2018المناااخ لعااام 
ية، والتي مقابلها يتم تحديد الخيارات الساااااااااالوكية والسااااااااااياسااااااااااات والمواقث الفردية، كما أن مئو 

 للعادات دور مهم في التأثير على السااااااااااياسااااااااااات والممارسااااااااااات التي ساااااااااايتم تبنيها في النهاية
(Fritze, et al., 2008). 
الناتجة من أهم المخاطر التي تهدد حياة اإلنساااااااااان، تلك المخاطر ويمكن القول أنه 

عن محاوالته لتحقيق طموحاته المتزايدة التي تظهر في تفاعالته اليومية مع الحياة، وتزايدت 
تلك المخاطر في اآلونة األخيرة نتيجة للتقدم الهاهل الذي أحدثته الثورة الصاااناعية وتصااارفات 
اإلنساااااااااااااااان الخاااطئااة ونقص وعيااه بمااا يحاادثااه من مخاااطر بيئيااة تهاادد المجتمع ككاال، ويظاال 

 نسان في صراع داهم معها وتجعله يعيش في بيئة غير آمنة.اإل
وتشااااااااااااير النتاهل العلمية حلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على كوكبنا حيث 

في  2007( في عااام IPPCالفريق الحكومي الاادولي المعني بااالتغيرات المناااخيااة ) أصااااااااااااااادر
أكساااااااايد الكربون والميثان وثاني أكساااااااايد تقريرها الرابع، والذي يشااااااااير حلى زيادة تركيزات ثاني 

النيتروجين في الغال  الجوي، والتي بلغت مساااااااتويات غير مسااااااابوقة حيث ارتفع تركيز ثاني 
٪ منذ فترة ما قبل الثورة الصااااناعية  ٤0أكساااايد الكربون الناتل عن األنشااااطة البشاااارية بمعدل 

من انبعاثات ٪  ٣0وامتصاااااااااااااات المحيطات  19٥8٪ منذ عام  20، وبأكثر من 17٥0عام 
البشااااارية المصااااادر، وتعد األساااااباب الرهيساااااية لتلك اإلرتفاع حرق الوقود  ثاني أكسااااايد الكربون 

 األحفوري وإزالة الغابات وصناعة األسمنت.
لااذا تزايااد حهتمااام العااالم بظاااهرة التغيرات المناااخيااة في الساااااااااااااانوات األخيرة من القرن 

ن جوانااب الحياااة، ورغم أن التغيرات الماااضااااااااااااااي ممااا لهااا من تااأثيرات كااارثيااة على العااديااد م
المناخية  اهرة عالمية فغن تأثيراتها محلية تختلث من مكان حلى مكان على الكرة األرضاااااااااااية 

 .نظًرا لطبيعة وحساسية النظم البيئية في كل منطقة
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تشااير التغيرات في المناخ حلى التغيرات في الوساااهل والتقلبات، على ساابيل المثال: و 
تساااااقط األمطار، والرياح على مدار شااااهور حلى ماليين الساااانين، وعلى نطاق درجة الحرارة، و 

أوسااااااااااااع، يشااااااااااااير المناخ حلى التغيرات في الغال  الجوي )الغال  الغازي المحيط باألرض(، 
والغال  الماااااهي )الماااااء على سااااااااااااااطح األرض(، والغال  الجلياااادي )الثلل والجليااااد والتربااااة 

(، والمحيط الحيوي )النظم البيئية والكاهنات الصااااااااااقيعية على وتحت سااااااااااطح األرض والمحيط
الحية التي تعيش في الغال  الجوي واألرض والمحيطات(، ومن هنا يمكن توضااايح أن تغير 
المناخ العالمي هو في األساا   اهرة بيوفيزياهية، ومع يلك فغن التغيرات األخيرة والمتساارعة 

وتتوساااااااااااط آثاره عمليات نفساااااااااااية  لمناخ األرض ُيعزى حلى حد كبير حلى النشااااااااااااط البشاااااااااااري،
 واجتماعية ويمكن أن يحد منها في المقام األول النشاط البشري.

هناك بعا االسااااااااااتنتاجات الخاصااااااااااة بفريق العامل الثاني للهيئة الحكومية كما أن 
 67( بشااااأن االحتمال الكبير )االحتمال بنساااابة IPCC, 2007الدولية المعنية بتغير المناخ )

 بأن يؤدي تغير المناخ حلى ما يلي: في الماهة( 9٥حلى 
  يؤدي ارتفااااع درجاااات الحرارة القصااااااااااااااوى حلى زياااادة الوفياااات واألمراض المرتبطاااة

 بالحرارة.
 .تؤثر الحرارة على الثروة الحيوانية والحياة البرية والزراعة 
 .ارتفاع درجات الحرارة يساهم في توسيع نطاق بعا نواقل اآلفات واألمراض 
 ر الشاااديدة حلى زيادة الفيضاااانات واالنهيارات األرضاااية والطينية يؤدي هطول األمطا

 وتآكل التربة.
  يؤدي زيادة الجفا  الصاااااااااااااايفي والجفا  المرتبط بانخفاض غلة المحاصاااااااااااااايل وفي

 نوعية الموارد الماهية وكميتها يعمل على زيادة مخاطر اندالع حراهق الغابات.
  األمطار حلى زيادة المخاطر يؤدي زيادة رياح األعاصاااااااااااير المدارية وشااااااااااادة هطول

على صاااااااااااااحة اإلنساااااااااااااان، وخطر انتشاااااااااااااار األوبئة واألمراض المعدية، وتآكل 
الساااواحل واألضااارار التي تلحق بالساااواحل، باإلضاااافة حلى تآكل البنية التحتية، 

 واألضرار التي تلحق بالنظم اإليكولوجية الساحلية.
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 دور علم النفس البيئي في ظل التغيرات المناخية:
تغير المناخ يؤثر على مختلث الموارد و يشكل خطًرا مهددًا لسبل العيش ل فراد  حن

وصحتهم وأمنهم مما بدي من تأثير حجم زيادة االنبعاثات الغازية وتفاقم  اهرة االحتبا  
الحراري في  واهر بيئية سليمة انعكست على حضعا  االستدامة البيئية والحد من الكفاءة 

 (.2م،  2017ة االجتماعية في توزيع الموارد )الشي : االقتصادية والعدال
تعد األزمة البيئية العالمية واحدة من أكثر األزمات حلحاًحا، وتتنوع اآلثار الصحية 
المرتبطة باألزمة البيئية، حيث تتراوح من الخسارة والضيق والحزن والشعور بالقلق حلى المشاكل 

لوك البشري هو أحد األسباب الرهيسية للعوامل البيئية من المعرو  أن السالعاطفية والسلوكية، 
المختلفة ومشاكلها، لذا أصبح من الضروري االهتمام المستمر والمتزايد لعلم النفس البيئي من 
خالل حيجاد طرق لتغيير سلوك النا  لعكس المشاكل البيئية، مع الحفاظ في نفس الوقت على 

المفهوم الواسع لالستدامة والذي يشمل البيئة أيًضا  رفاهية اإلنسان وجودة الحياة، وهذا هو
 World Commission on)كالجوانب االجتماعية واالقتصادية على نطاق واسع

Environment and Development, 1987). 
( كيف يمكن لعلم APAيصث تقرير فرقة عمل الجمعية األمريكية لعلم النفس )

تغير المناخ بشكل أفضل ويمكن أن يساهم في النفس أن يساعد في فهم أسباب وعواقب 
استجابة البشرية للعملية المستمرة لتغير المناخ العالمي، حيث أن هناك عدد من الصفات 
المرتبطة بعلم النفس، فنجد علماء النفس قاموا بتقديم مساهمات يات مغزى لمعالجة تغير 

ت أخرى أيًضا، ال سيما العلوم المناخ وتأثيراته، ويمكن العثور على هذه الصفات في مجاال
االجتماعية األخرى، ومع يلك فغنهم يشيرون حلى أنواع المساهمات التي يمكن أن يقدمها علم 

في التقدم  -بما في يلك علم النفس-النفس، وضرورة مساهمة العاملين في العلوم االجتماعية 
ية للمساهمة في الجهود في معالجة تغير المناخ، لهذا قاموا علماء النفس بتحمل المسؤول

 .(Miller, 1969; Clayton, et, al. 2005المبذولة لمعالجة تغير المناخ )
ومن هنا يمكن توضيح أن علماء النفس قاموا بتقديم فهًما نظرًيا وتجريبًيا للسلوك 
البشري على المستوى الفردي، هذا المستوى من التحليالت مناسب لفهم األسباب البشرية لتغير 

 ,Gifford)خاخ ألنه يوضح التأثير الجماعي للسلوكيات البشرية التي تساهم في تغير المناالمن
2008). 
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ومن هذا المنطلق أصبحت قضية البيئة والمحافظة عليها من التلوث من أهم القضايا 
التي تشغل المجتمع العالمي، حي أن حدراك الجميع لما تمثله المشاكل البيئية والتلوث البيئي 

لحياة البشرية والتنمية على المستوى القصير والطويل جعل من عملية الحفاظ على البيئة على ا
بعدا استراتيجيًا لألدارة الرشيدة للموارد الطبيعية ألنها شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة 

 (.٤م،  201٥)أعمر: 
ارد حن حماية البيئة ال تعني التوقث عن االستثمار وعدم استهالك المو حيث 

واستغاللها أو عدم حنشاء المؤسسات وال انعدام التلوث، وإنما يتطلب األمر من الدولة 
م، 2012واألشخا  الرشادة البيئية واألخذ بالتدابير والسياسات المحلية والوطنية )حسين: 

  100.) 
 التوصيات واملقرتحات البحثية

الجوانبالنفسية والمزاجية في البيئة االهتمام بدراسات علم النفسي البيئي وتأثيرها على  -1
 الكوايتية.

التوسع في الدراسات التي تحاول تفسير االضطرابات النفسية بالجوانب البيئية والمناخ في  -2
 البيئة العربية والكوايتية بشكل خا .

التوسع في دراسات تأثير البيئة من مناخ وضوضاء وحرارة وزحام على الحالة النفسية  -٣
 النفسي.والهناء 

 تأثير العيش في المجتمعات الصحية على الجوانب النفسية والعقلية. -٤
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 قائمة املراجع:
م(، مقاربة تحقيق العدالة المناخية، مجلة كلية السياسة 2020أبو سكين، حنان كمال )
 (، جامعة القاهرة.8واالقتصاد، العدد )
التغيرات المناخية على النشاط السياحي في ( دراسة تأثير 2010أحمد مختار، هبة هللا )

 مصر، رسالة دكتوراه، كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان.
 م(، الثقافة البيئية بعد استراتيجي لحماية البيئة، جامعة ورقلة، الجزاهر.201٥أعمر، عزاوي )

في ريف (: وعي وإدراك المزارعين بالتغير المناخي وآثاره 201٥آية رشدي عبد العاطي )
محافظة دمياط، ماجستير في العلوم الزراعية قسم االجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي، 

 كلية الزراعة، جامعة القاهرة.
م(، التغيرات المناخية كمصدر لتهديد األمن العالمي بالتطبيق على الحالة 201٤بشير، هشام )
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The role of environmental psychology in light of 
climate changes and its psychological and social 

effect on human behavior 
(A theoretical view) 

Summary: 

Environmental psychology plays an important role in 

effecting on the psychological, mood and social aspects, which  

reflects as a result on daily human behavior, which makes climate 

changes such as high temperatures, and pollution has a great 

impact that makes people live in an unsafe environment, which 

affects psychological aspects such as: depression, anxiety and 

disorders psychosomatics, , and also social interactions and the 

formation of successful relationships, and therefore, the issue of 

climate is not a new issue in the world, as the most developed 

countries have paid attention to it for decades with the beginning 

of noticing changes in temperatures, and they have already begun 

to work on improving and developing their infrastructure to face 

the effects of climate changes in the coming years. It makes us in 

the Arab region pay great attention to this aspect due to its great 

impact on psychological and social health. 

Keywords: 

environmental psychology, climate change, psychological and 

social impact. 
 


