
 مقدمة بحث عن السلوكيات البيئية

ٌّة، بحٌُث أنها تؤثُر فً نموها، وتترّكز  ٌّة واالصطناعٌة المحٌطة بالكائنات الح ًّ مجموعة من العناصر الطبٌع البٌئُة ه

دراستها على فهم البٌئة المحٌطة باإلنساْن بشكل خاّص دون معزل عن أّي من تفاعالِت الحٌاة األخرى، أما علم 

ٌّة فهو فرع ٌهتم بعالقة ال كائنات الحٌة ومدى تفاعلها مع بعضها البعض، ومع البٌئة الُمحٌطة أًٌضا، وٌمكن السلوكٌات البٌئ

تقسٌمها إلى عّدِة سلوكٌات مْن سلوكٌات تنافسٌة على الموارد، كمنافّسة التدخل مثالً، ومنافسة االستغالِل، والمنافّسة 

هَو سلوكٌات الهجّرة، والرابُع هو سلوكٌات التواصل، الظاهرَة أًٌضا، والقسُم الثانً هو سلوكٌات الغذاء، أما القسُم الثالث 

أما األخٌر فإّنه سلوكٌات التزاوج، ومن خالل بحثنا سنتحدُث بشكل مفصَل عن عناصر السلوكٌات البٌّئة، ومّدى تأثٌرها 

 .على البٌئة الُمحٌطة

 بحث عن السلوكيات البيئية

ٌّة مع بع ًّ ٌشرُح عالقات الكائنات الح ًّ مع البٌئة الُمحٌطة، وفً ذلك السلوُك البٌئ ضها البعض، ومدى تفاعل الكائن الح

 :سنتعُف على عناصر السلوكٌات البٌئٌة تفصٌالً 

 مفهوم البيئة

ٌّة التً ُتحٌط بالكائنات الحٌة، بحٌُث ُتؤثر وتتأثَر بها، وبمعنى أدق  تعرُف البٌئة لُغة بأنها مجموعة من الظروف الخارج

ًّ الوسط، أو اإلطار هً مجموعة من ظروف محٌ ٌُعن ٌّن فً زمان معٌن، أما اصطالًحا فإن مفهوم البٌئة  طة بمكان مع

الذي ٌعٌش وٌسكن فٌه اإلنسان، وٌؤثر فٌه وٌتأثر به، وٌحصل منه على مقومات الحٌاة من غذاء، ومأوى، وغٌرها، كما 

ترة الحمل حتى الوفاة، وتشمل البٌئة على أنواع تعرُف وفًقا لبورٌنغ بأّنها مجموعة المحفزات التً ٌتلقاها الفرد منذ ف

مختلفة من القوى المؤثرة فً الفرد، مثل: القوى المادٌة، والفكرٌة، والعقلٌة، واالقتصادٌة، والسٌاسٌة، والثقافٌة، 

 .[1]واالجتماعٌة، واألخالقٌة، والعاطفٌة

 علم السلوكيات البيئية

ٌّة من إنسان وحٌوان ونبات من حٌّث التأثٌَر على تطورها وُنموها، ومدى هو علم ٌهتم بد راسة سلوكٌات الكائنات الح

ٌّر من سلوكٌات معٌنة موجودة فً الكائنات الحٌة، ومثال ذلك قد ٌقوم عالم  ٌّطة، بحٌُث أنها قد تغ تفاعلها مع البٌئة المح

سر فرٌسته، ثم ٌقوم بالبحث بالطرق المؤدٌة إلى نجاح هذا الطائر أو البٌئة بدراسة الطرٌقة التً ٌصطاد بها الصقر أو الن

فشله فً اصطٌاد فرٌسته، ومن ثم ٌتمّكن عالم البٌئة من توقّع أو افتراض الطرٌقة التً ستتصرف بها هذه الطٌور وكٌف 

ٌّطر على فرٌستها، والهدف من هذا كله هو جمع المعلومات الكافٌة عند محاولة تطوٌر خطط  لحماٌة الحٌوانات تس

ٌّة  .[2]البر

 أنواع السلوكيات البيئية

 :ٌُمكن تقسٌم السلوكٌات البٌئة إلى النقاِط اآلتٌة

 سلوكيات تنافسية على الموارد

ٌّاس مدى تف ٌّة فً ذات الموارِد، وق ًّ على الموارد فً اشتراك الكائنات الح ًّ البٌئ اعلها مع بعضها ٌبحُث السلوك التنافس

البعض، مما قد ٌؤدي إلى حدوث تغٌٌر فً ذلَك السلوك، وغالًبا ما تحدث نتٌجة التنافس نتائج سلبٌة للمنافسٌن األضعف 

 ًّ  :فً نفس الموارد، وٌتم تقسٌم المنافسة إلى ثالثة أشكال رئٌسٌة، وه

 مثال عندما ٌمنع أسد بقٌة األسود تتضمن منافسة التدخل تفاعل نشط أو قتال، على سبٌِل ال :منافسة التدخل

 .بالوصول إلى الفرٌسِة، باستخدام القتال أو االكتفاء بإظهار العنفوانٌة فقط

 تعتمُد المنافسة الظاهرة على التفاعالت السلبٌة غٌر المباشرة بٌن الضحاٌا التً تشترك فً  :المنافسة الظاهرة

نواًعا متعددة من الضحاٌا، وٌؤدي هذا إلى إمكانٌة حدوث عدو طبٌعً واحد، بحٌُث تهاجم هذه األنواع بدورها أ

 .تفاعالت غٌر مباشرة بٌن هؤالء الضحاٌا، سواًءا كانت إٌجابٌة أو سلبٌة



 تحدث منافسة االستغالل عندما ٌتفاعل األفراد بشكل غٌر مباشر أثناء تنافسهم على الموارد  :منافسة االستغالل

عام، وإما أن ٌحدث التعاٌش فٌما بٌنهم أو أن ٌستبعد أحد الطرفٌن الطرف المشتركة كاألرض أو الفرٌسة أو الط

 . اآلخر، مما ٌؤدي إلى استهالك الموارد من قبل فرد وتقلٌل الكمٌة المتاحة لألفراد اآلخرٌن

 سلوكيات الغذاء

وتشمل سلوكٌات الغذاء الغذاء عنصر بٌئً أساسً فً حٌاة الكائنات الحٌة المتنوعة من اإلنسان، والحٌوان، والنبات، 

الحصول على الطعام والموارد الغذائٌة المتنوعة واستهالكها، حٌُث أن ضمان الحٌاة واستمرارٌتها ٌعتمُد بالدرجة األولى 

إمداداٍت مستمرة من المواد الغذائٌة، وفً الكائنات متعددة الخالٌا تعتبر سوائل الجسم المحٌطة بكل  على الحصول على

 .المباشر للعناصر الغذائٌة خلٌة هً المصدر

 سلوكيات الهجرة

تتعلق سلوكٌات الهجرة بالشكل األكبر بالحٌوانات المهاجرة التً تهاجر وتسافر كل عام لثالثِة أسباب، أولهما البحُث عن 

رة، والتً الطقِس األفضل، أما الثانً هو الحصول على الغذاء، والثالُث للتزواج، وتعد الطٌور من أشهر الحٌوانات المهاج

تهاجر غالًبا إلى الجنوب فً الشتاء لتجنب الطقس البارد، وتعود إلى الشمال فً الصٌف لتربٌة صغارها، وُتعد الحٌتان 

 .الحدباء من الحٌوانات المهاجرة أًٌضا

 سلوكيات التواصل

ٌّة من ذات النوع، وفً عالم الحٌوان ٌكوُن التواصل عاّدة بٌن حٌوانات تكون من  دائًما ما ٌكون التواصل بٌَن كائنات ح

فصٌلة واحدة، ولكنه من الممكن أن ٌحدْث بٌَن حٌوانات من فصائل مختلفة أًٌضا، حٌُث أن الحٌوانات تتواصل باستخدام 

ٌّة أو أنها إشارات تعتمد على مواد كٌمٌائٌة تشمل  ٌّة أو إشارات سمع االشارات، والتً تكوُن غالًبا إشارات بصر

د سلوكٌات التواصل على الدفاع عن األرض، وفرض الهٌمنة، ورعاٌة الصغار، وتنسٌق سلوك الفٌرمونات، وتساع

 .المجموعة

 سلوكيات التزاوج

ٌّة المتنوعة، وتتضمن  التزاوج عنصر بٌئً أساسً لضمان التكاثَر وعدم االنقراض للنوع الواحد من الكائنات الح

فردٌة أو ثنائٌة أو بٌن  الت االجتماعٌة، والتً بدورها ٌمكُن أن تكونَ سلوكٌات التفاعل أنواًعا متعددة ومختلفة من التفاع

المجموعات الكبٌرة. وتتضمن سلوكٌات التزاوج اختٌار الشرٌك، والمنافسة الجنسٌة على الرفقاء، والرعاٌة األبوٌة. 

 .وٌمكن أن ٌؤدي اختٌار الشرٌك إلى المنافسة بٌن األفراد من ذات الفصٌلة

 السلوكية البيئيةمفهوم النظرية 

هً نظرٌة علمٌة ُتبنى من خالل عملٌة التعلم، بحٌُث تقوم فً أساسها على مبدأ أن جمٌع سلوكٌات الكائنات الحٌة 

والحصول علٌها ٌكون بقدر تكٌفها من بٌئتها المحٌطة، وٌتم ذلك من خالل التفاعل، إذ ٌقول علماء النفس أو السلوك أن ما 

نا هو التأثر بمختلف المؤثرات البٌئٌة المحٌطة بنا، وتبنى هذه النظرٌة على عدة مبادىء منها أن ٌكّون سلوكٌاتنا وتصرفات

السلوك الذي ٌتم دعمه وتعزٌزه لدٌه قابلٌة للتكرار أكثر من السلوك الذي ال ٌتم تعزٌزه أو دعم، وأن السلوك قابل 

إلضافِة إلى أنه ٌتأثر بالعدٌد من المؤثرات والتغٌرات للمالحظة والقٌاس والتقوٌم ضمن معاٌٌر محددة بشكل إجرائً، با

 .الداخلٌة
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البٌئة هً جمٌع التأثٌرات، والعوامل، والقوى الخارجٌة، والظروف التً ُتؤثُر على حٌاة الكائنات الحٌة المختلفة من 

ٌّة  اإلنسان والحٌوان والنبات، من حٌُث النمو والسلوك والتطور والطبٌعة، وعلم البٌئة هو العلم الذي ٌهتم بالدراسة العلم

محٌطة به، والعالقات بٌن الكائنات الحٌة جمٌعها كالنباتات والحٌوانات، وإٌجاد الروابط لعالقة اإلنسان ببٌئته المادٌة ال

، الذي  ًّ الحٌوٌة فٌما بٌنها، وفٌما بٌنها وبٌن البٌئة المحٌطة بها، وٌوجد منه عّدة فروع، أحدهما علم البٌئة السلوك

ٌّر البٌئة من سلوكٌات معٌنة بدراسة سلوكٌات الكائن الحً وكٌف تؤثر هذه السلوكٌات على  ٌقوُم  تطّوره ونموه، وكٌف تغ

 .موجودة فً الكائن الحً، ولُه عدة عناصر متنوعة ٌمكُن التعامل بناء على أساسها



  

 


