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 بحث بعنوان  ملخص 

كومية على تحقيق أهدافها في حماية البيئة  مدى قدرة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الح
 من التلوث في ظل وباء كورونا 

دراسة من منظور طريقة تنظيم المجتمع )محاولة تحديد مدى قدرة الجمعيات األهلية قيد الدراسة 
ة في حماية البيئة بشكل عام والتخلص اآلمن من النفايات المنزلية على تحقيق أهدافها المتمثل

ايات ، من ناحية أخرى ، باإلضافة إلى تحديد المعوقات التي تواجه تحقيق هذه وغيرها من النف
 األهداف ، فقد تم تحديد المقترحات الالزمة لتفعيل قدرتهم على تحقيق هذه األهداف(.

 أهداف الدراسة

 بيئة من التلوث على تحقيق أهدافها في المجتمع المحليجمعيات حماية التحديد مدى قدرة 

 اسة:أسئلة الدر 

 ما مدى قدرة جمعيات حماية البيئة من التلوث على تحقيق أهدافها في المجتمع المحلي؟ 

 االستراتيجية المنهجية للدراسة

 نوع الدراسة: تقويمية -1

 الشامل  جتماعي االمسح النوع المنهج: -2

 مفردة  95المجال البشري  -الدراسة: أالت مجا-3

لعاملة في مجال حماية البيئة من التلوث بمحافظة  المجال المكاني: الجمعيات والمؤسسات ا -ب 
 ( جمعية. 15كفر الشيخ وعددها )

2020/ 12/ 12إلى  2020/ 15/ 9الزمني: من المجال  -ج
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Research summary titled 

The extent to which NGOs and government institutions are able to 

achieve their goals in protecting the environment from pollution in light 

of the Corona epidemic 

 A study from the perspective of the way society is organized 

(Attempting to determine the extent to which the civil associations under 

study can achieve their goals of protecting the environment from 

pollution in general and the safe disposal of household and other waste on 

the other hand, as well as identifying the obstacles facing the achievement 

of these goals, the necessary proposals have been identified to activate 

their ability to achieve these goals) . 
Objectives of the study 

Determining the extent to which environmental protection associations 

from pollution are able to achieve their goals in the local community 
Study questions : 
What is the ability of environmental protection associations from 

pollution to achieve their goals in the local community? 

The methodological strategy of the study 

1-Type of study: evaluative 

2-Type of curriculum: comprehensive and sample social survey 

3-Fields of Study : A- Human domain 95 single 

B- Spatial domain: associations and institutions working in the field of 

environmental protection from pollution in the Kafr El-Sheikh 

Governorate, and their number is (15) associations 
C- Time range: from 9/15/2020 to 12/12/2020 . 
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 أواًل: مدخل لمشكلة الدراسة:
يجعل اإلنسان من هذا الكوكب بيتًا صالحًا لحياته واستمراره ، كان عليهه أن يتعامهل   يلك 

 .(1)اآلتيةمع المكونات األساسية للبيئة 
ذي يمههده باألفكههار، وبدرجههة الحههرارة الماليمههة والههذي يهههدده فههي نفهه  الوقهه  وى الههف الجههالغههال -1

 بالعواصف واألنواء.
 ري: أو اليابسة التي ينشأ عليها البي  ويزرعها ويتجول عليها.خالغالف الص -2
الغهههالف الحيهههوي: أي مجموعهههات النباتهههات والحيوانهههات التهههي تهههوفر لهههه الغهههذاء، كمههها أنهههه يههههدده  -3

 ض واألوبئة الفتاكة في نف  الوق .ألمراًا باأيض
 إلهىري عامة، النزوع من أهم خصايص المكون االجتماعي واالقتصادي للمجتمع المصو  

االستقرار والتكيف مع الظروف البيئية سواء كان ظروف تلوث هواء أو سمعي أو شعبي، وكهذل  
مههراض خاصههة مههع انتشههار ن األديههد مههقلههة النظافههة، و يههاب الميههاه النأيههة ممهها أدى إلههى انتشههار الع

لمسهتعملة فهي القرقهات تراكم القمامة والفضالت في الشارع، أو سلوكيات البصق وإلقهاء المناديهل ا
 .(2)خقيرة وانتشار شراء الغذاء الرخيص الذي يكثر فيه الملح مما يجعل له آثار صحية

ابتهًا تقريبهًا عنهد ظهل ث لعهالموعالميًا أثبت  معظم الدراسات السكانية أن تعهداد السهكان فهي ا 
زايهدة لنمهو بسهرعة متالتعهداد فهي ا منذ بدء تهاريخ اإلنسهانية، ثهم بهدأ  رقم أقل من نصف بليون نسمة

سهنويًا  (%2)حهوالي  –علهى ييمهة لهه ألمنذ حوالي مايتي عهام فقه ، ويبهدو أن ههذا المعهدل وصهل 
وصهل  1990م في عاو  1970%( سنويًا عام 1.9نحسر ليصل إلى )ي، ثم بدأ 1960خالل عام 

ومهن ( مليهار نسهمة، 5.3) 1990%(، حيث بلغ سهكان العهالم عهام 1.75هذا المعدل إلى حوالي )
( مليهون نسهمة 859المتوقع أن يصهل تعهداد سهكان منققهة الشهرس األوسه  وشهمال أفريأيها حهوالي )

 .(3)%( من إجمالي صكان العالم8.6م( أي )2100م )عا
اسههتخدامات القاقههة النظيفههة فههي إعههداد القعههام، لتقليههل  ،ةلحديثههومههن التوجهههات العالميههة ا 

 .(4)المخلفات المنزلية الضارة
وكانه  وال تههزال  ،تهأثر بههايو  ،نسهان فهي تفاعهل مهع البيئهة يهؤثر فيههاخليقهة واإلمنهذ بهدء الو  

لهى نظر إعالقة اإلنسان بالبيئة وموقفه منها قضية تثير جداًل كبيرًا. وبناءًا على ذل  فإنه يمكن ال
كمها يمكهن النظهر  ،ية تتضمن تفاعاًل بين كل مكوناتهالمستمرة، نشقة، وكبيئة على أنها عملية  ال
 .(5)ه كل متكامل ال ينفصلى أن اإلنسان وبيئتإل

 -تفاعل العالم مع المشكلة وقد بذل  في صورة:تؤكد وهناك جهود  
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لجههان او مجههال   ت، أوتحههاداإنشههاء هيئههات حكوميههة أو غيههر حكوميههة أو جمعيههات علميههة أو ا -
 ى تهدهور البيئهة.خاصة بشئون البيئة، تهتم أساسًا بدراسهة مشهكالت البيئهة والعوامهل التهي تهؤدى إله

وكهههذل  وضهههع الخقههه  التهههي مهههن شهههأنها صهههيانة والمحافظهههة علهههى البيئهههة. وكهههذل  عقهههد االتفاييهههات 
 الدولية الخاصة بحماية البيئة وعدم االعتداء عليها.

بعقهههد المهههؤتمرات  NGOة والمنظمهههات العلميهههة والرسهههمية وغيهههر الرسهههمية لدوليهههافهههل ااهتمهههام المح -
ه األزمهة علهى الحيهاة البيئهة وأبعهاد األزمهة فيهها بوجهه خهار، وأثهر ههذ والندوات التي تتناول قضايا  

، مههؤتمر 1972االجتماعيههة بوجههه عههام. وكههان مههن أهههم هههذه المههؤتمرات مههؤتمر أخقههار البيئههة عههام 
 .(6)1994ريودي جانيروا سنة  قد فيلذي ع"قمة األرض" ا

ظهة علهى البيئهة فقهد تعرضه  ونظرًا الفتقاد الوعي بالعالقة التهي تهرب  بهين التنميهة والمحاف 
ومههع تقههدم وتههدخل اإلنسههان ومحاولههة السههيقرة علههى  ،لبيئيههةالبيئههة منههذ القههدم لكثيههر مههن المشههكالت ا

ممهها ترتههب علههى هههذا توجيهههه  ايههداً  وتز القبيعههة بههدأت تظهههر هههذه المشههكالت بصههورة أكثههر وضههوحاً 
 .(7)دراسات وبحوث تهتم بهذه المشكالت 

يحههدث اإلصههالال واالزدهههار  كيههزة األساسههية التههي مههن خاللهههاوتعههد التنميههة البشههرية هههي الر  
فههي أي مجتمههع مههن المجتمعههات وفههي كافههة المجههاالت، مههن خههالل إكسههاب أفههراد المجتمههع مفهها يم 

ل بنههاءًا لمسههتقبل أفضههل تتوافههق فيههه كافههة الجهههود مههن لتمثهه فيههها صههحيحة عههن البيئههة التههي يعيشههون 
 .(8)يئي الذي بدأ يسود العالمأجل النهوض بالبيئة والبعد عن التدهور الب

ويعتبههههر االهتمههههام بالبيئههههة والتربيههههة البيئيههههة والههههوعي البيئههههي مههههن أبههههرز اهتمامههههات الخدمههههة  
يههة متوازنههة بههين اإلنسههان فههي إيجابالقههة االجتماعيههة فههي الوقهه  الحههالي والتههي تركههز علههى إيجههاد ع

التهههي يعهههي  وبهههين بيئتهههه  –كعضهههو فهههي مجتمهههع  –كعضهههو فهههي جماعهههة  –كفهههرد  -مختلهههف صهههوره
 .(9)هافي

اهتمامًا  الماضي  حيث شهد العالم في الفترة األخيرة والتي بدأت في السبعينات من القرن  
مههههن جههههراء هههههذه ن إلنسههههاصههههيب امتزايههههدًا بمشههههكالت البيئههههة واستشههههعار للمخههههاطر التههههي يمكههههن أن ت
 المشكالت ولقد انصب اهتمام اإلنسان على مشكلتين أساسيتين:

 .ضخم لموارد البيئةتعلق باالستنزاف الالمشكلة األولى: ت 
المشههكلة الثانيههة: وهههي نتيجههة المشههكلة األولههى فمههع بحههث اإلنسههان عههن أنمهها  اسههتهالكية  

 .(10)ئة وامتدت يده لتلوثهاالبي توازن بجديدة واتجاهه الستخراج موارد وتصنيعها أخل 
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والناميههة علههى حههد  ويههزداد االهتمههام فههي الوقهه  الحاضههر بههين مختلههف المجتمعههات المتقدمههة 
رضها البيئة نتيجة للتقدم التكنولهوجي، ومها يتبهع ذله  سواء بعمليات البيئة، نظرًا للتحديثات التي تف

يقهة بهين العنصهر البشهري والبيئهة الوث عالقهةمن إحداث مشكالت بيئية تهؤثر علهى اإلنسهان نتيجهة لل
علههى  ة التههي تسههتهدف السههيقرةإحههداث التغيههرات البيئيههبالمجتمعههات تهههتم  لالمحيقههة بههه، ممهها يجعهه

 .(11)البيئة وتنميتها
الصهناعي والعهالم النهامي، ففهي الهدول الصهناعية ويختلف مفههوم الشهأن البيئهي بهين العهالم   

دم يههرب  بههين التلههوث واإلنتههاج لعههالم الصههناعي المتقههكههون اذلهه  لو  ،يتركههز االهتمههام علههى الملوثههات 
ظهر لهه النظر بخصور الشأن البيئهي، ففهي حهين ينأما في الدول النامية، فتتفاوت وجهات  ككل،  

فههي بعههد بلههدان العههالم النههامي علههى أنههه عمههل مههرتب  بالرفا يههة، يههرى الههبعد اآلخههر أنههه نتيجههة 
ن هنههاك ضههرورة إلعههادة النظههر فههي أو  ،لتلههوث الت اة معههد طبيعيههة لتسههارع عمليههات التصههنيع وزيههاد 

بههار، علمهها بههان نسههبة كبيههرة مههن المصههانع عمليههات اإلنتههاج التههي لههم تأخههذ البيئههة مههن قبههل فههي االعت
 .(12)تفتقر إلى الحد الكافي من معدات الحماية

 ومهنهههة الخدمهههة االجتماعيهههة إحهههدى المههههن اإلنسهههانية التهههي تههههتم بالبيئهههة التهههي يعهههي  فيهههها 
كمهها يرتكههز أيضههًا علههى مههدى تفاعههل األفههراد  ،وكونههه تلهه  البيئههة صههحية أو غيههر صههحية ،سههاناإلن

مشههكالت وكههذا  تمعههات مههع بيئههتهم وكيايههة تعههاملهم معههًا وقههدرتهم علههى اكتشههافوالجماعههات والمج
 .(13)على التعامل مع ت  المشكالت 

ئههههي البي الههههوعيويمكههههن تحديههههد أهههههداف الخدمههههة االجتماعيههههة فههههي محههههي  البيئههههة فههههي نشههههر  
ميهق واكتساب اإلنسان االتجاهات البيئة، واكتساب المهارات لمواجهة المشكالت البيئية، وكذل  تع

سهتهدف البيئهة تمفهوم المشاركة البيئية ومسهاعدة األفهراد للتخقهي  وتنفيهذ بعهد المشهروعات التهي 
 .(14)واإلبقاء عليها نظيفة

تنقلههههق وتتههههوالى مههههن  تحههههذيرر والومنههههذ أكثههههر مههههن عقههههدين مههههن الزمههههان وصههههيحات الخقهههه 
اء لتحهذر سهكان العهالم المؤسسات العلمية والتربوية في شتى بقاع العالم المتقدم والنامي على السهو 
 .(15)ان على األرض من مخاطر تفاقم التلوث البيئي وما يتبع ذل  من مشكالت تهدد حياة اإلنس

و أكثههر شههمواًل لههى نحههيئههة عاالهتمههام بحجههم التلههوث مههدخل طبيعههي لبحههث قضههايا الب ويعههد  
مهع المهوارد  وتأصياًل. فكما ينبئ الصداع عهن ارتفهاع ضهغ  الهدم، يشهير التلهوث إلهى سهوء التعامهل

حمل معينة يختل النسق إذا جاوزها الناس فهي تالقبيعية التي تشكل انساقًا محكمة لكل منها قدرة 
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اء الههذي نستنشههقه حههين الهههو  إفسههاد اسههتخدام المههوارد. والتلههوث الجههوى لههي  فههي التحليههل األخيههر إال 
 .(16)نعامله كمزبلة ترمى فيه المواد الضارة

بح لهها دورًا بهارزًا فهي ههذا يهة مهن أههم التخصصهات التهي أصهولما كانه  الخدمهة االجتماع 
الشأن ذل  لما لها من دور في نشر الهوعي البيئهي والعمهل علهى إكسهاب اإلنسهان المعهارف البيئيهة 

ات وااللتههزام بالعمههل بقريقههة فرديههة، جماعيههة، ومجتمعيههة نحههو حههل دافعيت والههوالمهههارات واالتجاههها
 .(17)على اآلتين ظهور مشكالت جديدة لذا فإنها تركز المشكالت الموجودة والحيلولة دو 

 المعرفة البيئة ونشر الوعي البيئي. -1
 إكساب المواطنين االتجاهات البيئية السليمة. -2
مههههن خههههالل غههههرس المسههههئولية الجماعيههههة لههههدى مجتمعيههههة ة واللبيئيههههتعميههههق مفهههههوم المشههههاركة ا -3

 المواطنين.
  لهههسهههوء اسهههتخدام المهههوارد ولهههي  فهههي نهههدرة توتعهههد جهههوهر المشهههكلة فهههي مصهههر تكمهههن فهههي  

الموارد، وهو ما يقودنا إلى مسئولية نم  التنمية الذي عمل على التركيز الشديد علهى السهكان فهي 
ديموجرافيههههة للميههههاه أو الهههههواء أو الخصههههايص الههههق باد تتعمنههههاطق معينههههة سههههواء كانهههه  هههههذه المههههوار 

 .(18)للسكان
 -وث هذه القضية نعرض بعضها فيما يلي:وقد تناول  العديد من الدراسات والبح 
 الدراسات السابقةثانيًا: 

 : (19) (1990دراسة نبيل إبراهيم أحمد ) -1
 -وقد توصل  إلى نتايج عديدة أهمها: 

 حو البيئة من التلوث إيجابية. عية ن جتما اتجاهات طالب الخدمة اال -
هاتهم نحو حماية البيئة من  ال توجد فروس معنوية ذات داللة إحصايية بين الجنسين في اتجا   -

 التلوث. 
توجد فروس معنوية ذات داللة إحصايية بين القالب الذين درسوا مادة حماية البيئة من التلوث  -

 و حماية البيئة من التلوث.هم نح جاهاتوالقالب الذين لم يدرسوا المادة في ات
2-  ( رضوان  فاروق  محمد  تناول   :  (20) (1992دراسة  الوقد  التدخل  للخدمة  أثر  مهني 
ل حيث توصل  إلى  الجتماعية مع عمال صناعة األسمن  في مواجهة مخاطر تلوث بيئة العما

 -النتايج التالية: 
 ة واالجتماعية للتلوث.لنفسيية وايتعرض عمال صناعة األسمن  للعديد من المخاطر الصح -
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 .يؤدي تلوث الهواء في شركات األسمن  إلى زيادة تكلفة الخدمات الصحية -
وجود    - إلى  يرجع  أحدهما  األسمن   شركات  في  الهواء  تلوث  لمشكلة  رييسيين  سببين  هناك 

 عيوب واألخر تكمن في سلوك العامل في عمله.
دورًا    - العامل في شركات األسمن   أول في خ   هاماً يلعب  أنه  الهواء كما  تلوث  فد معدالت 

 المستفيدين. 
ز   - في  االجتماعية  لخدمة  المهني  التدخل  األسمن  يسهم  صناعة  عمال  مواجهة  درجة  يادة 

 التلوث. لمخاطر
عمل الفريقي بين األخصايي االجتماعي وبأية المهنيين في المصنع في زيادة فاعلية  ليسهم ا  -

 . عمله من مخاطر تلوث الهواءبيئة امل و دوره في مجال حماية الع
 -التالية:حيث توصل  إلى النتايج  :(21)(1995دراسة أحمد حسني إبراهيم ) -3
وبرامج    - مشروعات  في  مشاركتهم  من حجم  يزيد  الريفي  الشباب  مع  المهني  التدخل  استخدام 

 ية.الريا بيئة خدمة البيئة وبالتالي يزيد من مواجهة الكثير من المشكالت التي تواجه ال
تلعب دور هام في عملية إكساب وصقل   - الخدمة االجتماعية كمهنة  الدراسة على أن  أكدت 

 رات وخاصة مهارات حل المشكلة وذك من خالل األدوات واألساليب الفنية لها. المها
تكوين    - بالتالي  عليهم  نسبيًا  جديدة  أنها  يشعرون  التي  الجوانب  في  مشاركة  الشباب  أكثر  أن 
 م لديهم أكر من أي جانب أخر لديهم دراية به.لتعلي عية اواق
 تثمار وتعبئة جهود الشاب لحماية البيئة. التدخل المهني للخدمة االجتماعية يؤدي إلى اس -
انته  الدراسة بوضع إطار تصوري للممارسة المهنية لخدمة االجتماعية مع الشباب لحماية    -

 البيئة في المجتمعات الرياية.
مهدى مها تحققهه بهرامج حمايهة تحديهد  إلىالتي سع   (22)(1998ى إبراهيم )د حسنة أحمدراس  -4

 ج التالية:هداف خاصة بجهاز شئون البيئة حيث توصل  إلى النتايبرامج حماية البيئة من أ 
ن قدرة برامج حماية البيئة على تحقيق أههداف الجههاز متوسه  فهي النهواحي االجتماعيهة وقويهة أ  -

 ة.قبيعيفي النواحي ال
تواجهههه بهههرامج حمايهههة البيئهههة مجموعهههة مهههن المعوقهههات تهههدور حهههول النهههواحي الماديهههة والتخقيقيهههة  -

 ة وأخرى خاصة بالمجتمع.واإلداري
الخدمههة االجتماعيههة كمهنههة تسههاهم بإيجابيههة فههي مراحههل تصههميم تلهه  البههرامج مههن حيههث تحديههد  -

 .ت المتابعة والتقويمعمليانين و األهداف ودراسة الواقع وتحديد األولويات واستثارة المواط
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 حيث سع  إلى :(23) (1998دراسة لمياء جالل الدين محمد فراج ) -5
   لحمايههة البيئههة مههن أضههرار التلههوث ات سههكان المعههادي نحههو المشههاركة فهي التخقههياتجاههه ييهاس -
تحقيههههق أهههههدافها التنمويههههة البيئيههههة،  معرفههههة المشههههكالت التههههي تواجههههه جمعيههههة محبههههي األشههههجار فههههيو 
 النتايج التالية:إلى  توصل  و 
إبداء الهرأي عنهد  وجود اتجاهات إيجابية لدى أهالي منققة المعادي نحو التعاون والمشاركة في  -

 وضع الخ  التنموية البيئية.
زادت هذه الدراسة من نسهبة وعهي األههالي بخقهورة التلهوث البيئهي وبهان تهرك ههذا التلهوث يبشهر   -

تهههها، وبضهههرورة تضهههافر جههههود األههههالي مهههع جههههود مواجهحهههرك لبحلهههول كارثهههة قادمهههة البهههد مهههن الت
ل تفادي خقهر ههذه الكارثهة ومحاولهة الحهد المتقوعين في الجمعيات األهلية مع المسئولين من أج

  .منها
 -:حيث سع  إلى: (24) (2000دراسة عبدالنبي عبدالحى شلبي ) -6
البيئههههة الريايههههة تلههههوث شههههكلة ييههههاس اتجههههاه المههههواطنين نحههههو المشههههاركة فههههي التخقههههي  لمواجهههههة م -

 -بالنفايات الصلبة، حيث توصل  إلى النتايج التالية:
بلههي والبعههدي والتتبعههي( للتههدخل المهنههي متوسهه  درجههات الأيههاس )القتوجههد فههروس جوهريههة بههين  -

لزيادة اتجاه المواطنين نحهو المشهاركة فهي عمليهة اإلعهداد لمشهروعات مواجههة مشهكلة تلهوث البيئهة 
 بة.الصل فايات الرياية بالن

التى تناول  "العالقة بين المنظمات االجتماعية غير    (25)   م(2000دراسة )تومادر مصطفى    -7
 لحماية البيئة وتحقيق األهداف"  الحكومية
مجال   فى  العاملة  الحكومية  غير  المنظمات  عالقة  على  التعرف   .. الدراسة  استهدف  

لمستوى األفقى والرأسى وأثر ذل  فى  على اهلية  تلوث البيئة بغيرها من المنظمات الحكومية واأل
 . قدرتها على تحقيق أهدافها فى حماية البيئة

الوقد    عأكدت  المنظمات دراسة  بين  فيما  والتنسيق  التعاون  من  نوع  إحداث  لى ضرورة 
غير الحكومية حتى تحقق أهدافها التنموية والمنشودة فى مجال حماية البيئة من التلوث وخقر 

  .النفايات 
 -حيث استهدف  إلى:، ( 26)  (2002فيق عبدالجبار توفيق شعيب )دراسة تو  -8
ا  - خدمة  وبرامج  مشروعات  استخدادراسة  وكياية  بالمدرسة،  دور  لبيئة  لمعرفة  كنماذج  مها 

بحماية البيئة والتنمية البيئية،    األخصايي االجتماعي في تربية التالميذ من خالل غرس االهتمام
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المعوقاو  عن  التالكشف  توج ت  واألساليب  ي  المهنة  خدمة  مجال  في  االجتماعي  األخصايي  ه 
 لمعوقات.المهنية اتي استخدمها للتغلب على تل  ا

أن لألخصايي االجتماعي دور نش  في معرفة التالميذ لنشا  جماعة خدمة البيئة  وتوصل  إلى  
 بالمدرسة.

 فصول.يل الي تجممشروعات وبرامج خدمة البيئة الدور في مشاركة التالميذ فل -
 عدم وجود نشا  ملحوظ لجماعة خدمة البيئة بالمدرسة. -
منظمة غير حكومية أعضاء فى    280تى أجري  على  لا  Obitain, 2002”  (27)“دراسة    -9

المنظمات  قدرات  دعم  فى  الشبكات  أهمية  نتايجها  أوضح    ، باليابان  بالبيئة  مهتمة  شبكات 
، وكذل  دعم قدراتها المالية لتتمكن من وضع  بيئة  يا الاألعضاء بها وذل  حتى تدافع عن قضا

 . وتنفيذ األنشقة البيئة
وضرورة    Dumoulin, 20  (28)“”03دراسة    -10 الشبكات  تكوين  أهمية  أوضح   التى 

بصفة   البيئية  القضايا  مواجهة  فى  منها  العاملة  وخاصة  بها  الحكومية  غير  المنظمات  انضمام 
ا هذه  نتايج  أوضح   حيث   ، أهملدراسعامة  تبنى  ة  فى  أعضايها  قدرات  دعم  فى  الشبكات  ية 

  .للمشاركة فى مواجهة هذه القضايا قضايا البيئة والدفاع عنها ، وأهمية حث المواطنين 
رشوان  -11 أحمد صادق   ( التنظيمية    (29)   (2004دراسة  المحددات  بين  العالقة  تناول   التى 

البيئ حماية  شبكة  فى  األعضاء  األهلية  وتحللمنظمات  اة  قدم   قيق  حيث   . ألهدافها  لشبكة 
 -مجموعة من المقترحات والتوصيات العامة أهمها :

ساند تواجه المشكالت والظواهر المجتمعية المعاصرة ، والتى  ة الشبكات التى تالتوسع فى إقام  -
 وتدعم المنظمات العاملة فى المجاالت النوعية المتعددة .

 التركيز على المحاور أآلتية : خالل ت من العمل على تقوير مثل هذه الشبكا -
 * محور التأهيل واإلعداد :

األ  - المنظمات  تزويد  خالل  من  و وذل   الفنية  بالمهارات  الشبكة  فى  والأيادية  عضاء  اإلدارية 
 الالزمة للعمل التقوعى.

والتي سهع  إلهى تحديهد دور الجههاز ، (30) (2004ة مصطفي محمود مصطفي أحمد )دراس  -12
وتوصهل   بههالل وجهود أخصهايي اجتمهاعي مهن خه هالتعهرف علهى مهدى فاعليهة دور و   جتمهع،في الم

 -إلى عدة مستخلصات أهمها:
 إمكانية ييام األخصايي االجتماعي بالدور اإلداري بالجهاز. -
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 إمكانية ييام األخصايي االجتماعي بتنمية الوعي البيئي لألهالي. -
 ي في برامج البيئة.ألهالركة اإمكانية ييام األخصايي االجتماعي بمشا -
 إمكانية ييام األخصايي االجتماعي بتدعيم العمل الفريقي بالجهاز. -
 ايي االجتماعي برفع كفاءة الجهاز.ييام األخصانية إمك -

 تعليق عام على الدراسات السابقة
  تناول  بعهد الدراسهات ييهاس اتجاههات الشهباب نحهو حمايهة البيئهة مهن التلهوث، حيهث أثبته  -1
نظافههة عامههة  هاابيههة وكههان ذلهه  نتيجههة أن بعضهههم درس مههادة حمايههة البيئههة وبعضهههم يعههد ا إيجأنههه

 (.1998لدين، ، لمياء جالل ا1990براهمي )دراسة نبيل إ
تناول  بعد الدراسات أسباب تلهوث البيئهة خاصهة بسهبب بعهد الصهناعات وأهمهها صهناعة   -2

 (.1992األسمن  )محمد فاروس، 
سات دور بعد األجهزة المجتمعية مثل مركز الشباب خاصة بهالريف الدراد من تناول  العدي  -3

، أحمههههد رشههههوان، Dumoulin, 2003، 2000لحي، ، عبههههدالنبي عبههههدا1995)أحمههههد حسههههن، 
 م(.2004

تناول  بعد الدراسات مدى تحقيق جهاز حماية البيئة ألهدافه والمعوقات التي تواجههه مثهل   -4
م، 2000، تومههههادر مصههههقفى 1998أحمههههد حسههههن الههههخ) ي ...التمويههههل، ضههههعف الههههوعي المجتمعهههه

 (.2004مصقفى محمود مصقفى، 
أو  التحاليهههلأو مخلفهههات معامهههل  ث البيئهههة بالمخلفهههات المنزليهههةمهههن المالحهههر أن دراسهههات تلهههو  -5

ظهل وبهاء المستشايات قليلهة وتكهاد تكهون نهادرة، ممها دفهع الباحهث إلجهراء ههذه الدراسهة خاصهة فهي 
 كورونا.
 (31)نظرية للدراسةات اللموجها  ثالثًا:

دافهه، من المعروف أن المنظم االجتمهاعي فهي مسهاعدته للمجتمهع المحلهي علهى تحقيهق أه 
ت فهي إطهار مهنهة فإن ذل  يتقلهب ضهرورة العمهل مهن خهالل منظمهات ولهذل  فهإن دراسهة المنظمها

 -االجتماعية تفيد في اآلتي:الخدمة 
الدراسهة جمعيهات تنميهة المجتمهع المحلهي ههذه  ها فيويقصد ب ،فهم طبيعة المنظمات وأهدافها  -1

التلهوث عامهة والهتخلص اآلمهن مهن  والمؤسسهات الحكوميهة التهي تعمهل فهي مجهال حمايهة البيئهة مهن
على وجه الخصور طبقًا لاليحة النظام األساسي لها، وبالتالي البد المخلفات المنزلية والمعملية  

 ا تسعى الدراسة الحالية لتحأيقه(.هذا مها، و من دراسة أهدافها ومدى قدرتها على تحأيق



   عة الفيوممجا -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

446 

 عشرون وال  الثالثالعدد 

واجهتههها. وهههذا أيضههًا مهها تسههعى التعههرف علههى المشههكالت التههي تعههاني منههها المنظمههة وكيايههة م -2
 الدراسة الحالية لتحأيقه وهو

 تحديد المعوقات التي تواجه جمعيات حماية البيئة من التلوث في تحقيق أهدافها. -
ه المعوقههات مههن ناحيههة، والتههي تسههاعد علههى تفعيههل دورههها هههة هههذ لمواجتحديههد المقترحههات الالزمههة  -

 .في حماية البيئة من التلوث من ناحية أخرى 
 استخدام المنظمات كأداة للتأثير في سلوك األفراد بالمنظمة وتوجيهها في نواحي إيجابية. -3

ات لجمعيههوهههذا أيضههًا مهها تسههعى الدراسههة الحاليههة لدراسههته مههن خههالل التعههرف علههى أدوار ا 
 توعوية للمجتمع المحلي حول التخلص اآلمن من المخلفات.ال

 ظريههههة والدراسههههات والبحههههوث السههههابقة وكههههذل بنههههاءًا علههههى العههههرض السههههابق مههههن أدبيههههات ن 
الموجهات النظرية للدراسة فإن الباحث يمكن أن يحدد ويصوغ مشكلة الدراسة في )محاولهة تحديهد 

هههدافها الخاصههة بحمايههة البيئههة مههن التلههوث اسههة ألالدر  مههدى قههدرة تحقيههق الجمعيههات األهليههة محههل
ناحيههة أخههرى، وكههذل  تحديههد المعوقههات  عامههة والههتخلص اآلمههن مههن المخلفههات المنزليههة وغيرههها مههن

مههة لتفعيههل قههدرتها علههى تحقيههق هههذه التههي تواجههه تحقيههق هههذه األهههداف، تههم تحديههد المقترحههات الالز 
 .(األهداف

 : أهمية الدراسة:رابعاً 
البيئية التي تعاني منها غالبية محافظات مصر تتقلب تضافر كافة الجههود كالت  المش  حجم  -1

ة البيئههههة ومشهههاركة كافههههة أفهههراد المجتمههههع فهههي المحافظههههة علهههى البيئههههة والمؤسسهههات مهههن أجههههل حمايههه
 وتنميتها.

تركيهههز االهتمهههام علهههى العالقهههة المتبادلهههة بهههين اإلنسهههان وعناصهههر بيئتهههه مهههن جههههة وبهههين ههههذه  -2
تقهوير ظهروف البيئهة جهة أخرى وتنمية المهارات والمعارف للمسهاهمة فهي ا من وبعضهالعناصر  

 على نحو أفضل.
المجتمع تتوقف على العالقة الوثيقة بين التنميهة والمحافظهة علهى البيئهة، تنمية في  إن حدوث   -3

 مهههن المخلفهههات المنزليهههة لهههذا البهههد مهههن إجهههراء دراسهههات متنوعهههة تركهههز علهههى أهميهههة الهههتخلص اآلمهههن
 ها.وغير 

ن  ياب الوعي بالتخلص اآلمن للقمامة يعتبر سببًا رييسيًا في تدهور الصحة العامة وتهأخر أ  -4
تنمية مما يتقلب إجراء دراسات تستهدف نشر الهوعي بهالتخلص اآلمهن مهن المخلفهات لهدى كافهة ال
 د المجتمع.أفرا
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هها فهي االسهتخدام ا أثر ك ولههيعد نشر ثقافة حماية البيئة من التلوث تسهم فهي ترشهيد االسهتهال  -5
 األمثل للموارد القبيعية.
 خامسًا: أهداف الدراسة

 لمتقلبات ييام العاملين بدورهم.لتوفير احماية البيئة من التلوث تحديد مدى قدرة جمعيات   -1
 تحقيق أهدافها بالمجتمع الحضري.على تحديد مدى قدرة جمعيات حماية البيئة من التلوث  -2
ت حماية البيئههة مههن التلههوث علههى تحقيههق أهههدافها بههالمجتمع جمعياقدرة  تحديد مدى    -3

 الريفي.
المتعلقههة  ق أهههدافهايههة البيئههة مههن التلههوث علههى تحقيهه تحديههد مههدى قههدرة جمعيههات حما -4

 بالتوعية المجتمعية.
تقبيههق أسههاليب وإجههراءات  علههيتحديد مدى قدرة جمعيات حماية البيئة من التلوث   -5

 الضبقية القضايية.
 المعوقات التي تواجه جمعيات حماية البيئة من التلوث.  حديدت  -6
 جمعيات حماية البيئة من التلوث.  تحديد المقترحات الالزمة لتفعيل دور -7

 -سادسًا: تساؤالت الدراسة:
 ما مدى قدرة جمعيات حماية البيئة من التلوث على توفير متقلبات ييام العاملين بدورهم؟ -1
 ية البيئة من التلوث على تحقيق أهدافها بالمجتمع الحضري؟ت حماجمعياما مدى قدرة  -2
 مجتمع الريفي؟ة من التلوث على تحقيق أهدافها بالما مدى قدرة جمعيات حماية البيئ -3
مههها مهههدى قهههدرة جمعيهههات حمايهههة البيئهههة مهههن التلهههوث علهههى تحقيهههق أههههدافها المتعلقهههة بالتوعيهههة  -4

 المجتمعية؟
لبيئههة مههن التلههوث علههى تقبيههق األسههاليب واإلجههراءات الضههب  ايههة اات حممهها مههدى قههدرة جمعيهه -5

 القانوني؟
 التلوث؟ دور جمعيات حماية البيئة منما المعوقات التي تواجه  -6
 ما المقترحات الالزمة لتفعيل دور جمعيات حماية البيئة من التلوث؟ -7
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 مفاهيم الدراسةسابعًا:  
 مفهوم الوعي البيئي: -1

ك الشهههخص لذاتهههه ومههها يحهههي  بهههه إدراكهههًا مباشهههرًا وههههو أسهههاس كهههل إدرا بأنهههه يعهههرف الهههوعي 
عناصهر ههي: اإلدراك، المعرفهة، الوجهدان وههذه العناصهر   معرفة. ويمكهن إرجهاع الهوعي إلهى ثالثهة

قق الوعي الكامل بالبيئة وكافة المكونات الخاصهة تتصل ببعضها كل االتصال وتتفاعل بشكل يح
 .(32)بها

 (33)يي التالي للوعي البيئيإلجراريف اويمكن وضع التع 
 إدراك الفرد للمخاطر المتعلقة لتلوث البيئة المحيقة به. -
 لى البيئة من مخاطر التلوث بإتباع السلوكيات المرغوبة التي ال تؤدي إلي التلوث.فاظ عالح -
 حماية الفرد نفسه من الخاطر الصحية الناتجة عن تلوث البيئة. -
اهم فهي تلهوث البيئهة بضهرورة التخلهي عهن الممارسهات التهي تهؤدى مهن يسهع كهل  السرعة في إقنا  -

 للتلوث.
تي تضر بالبيئة التخاذ اإلجراءات الالزمة لين عن ممارسات التلوث الالشرعة في إبالغ المسئو  -

 نحو مكافحتها.
 التعاون مع المحيقين في الحفاظ على نظافة البيئة التي يعي  فيها الفرد. -
 مات الصحية والوقايية التي تعالج سلبيات التلوث أو تقي الفرد من التلوث.الخد  دة مناالستفا -
 
 مفهوم البيئة -2

تعهههرف البيئهههة علهههى أنهههها كهههل مههها يحهههي  باإلنسهههان مهههن طبيعهههة ومجتمعهههات بشهههرية ونظهههم  
ههههي المهههؤثر الهههذي يهههدفع بالكهههاين إلهههى الحركهههة والنشههها   والسهههعي و  ،اجتماعيهههة وعالقهههات شخصهههية

والفرد واألخذ والعقاء مستمد ومتالحق، ويوضح هذه التعريف أن البيئة تتكون  لبيئةمع ا فالتعامل
 (34) من عنصرين هما:

ويمثههل جميههع العناصههر القبيعيههة التههي ال دخههل لدنسههان فههي وجودههها مثههل  العنصررر الطبيعرري: -
ة كالغابات قبيعيات الالهواء والماء والتربية والنباتات والحيوان وتفاعالتها وتشمل أيضًا على الثرو 

 والمراعي والمصايد والمعادن والبترول.
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دها اإلنسهان لتغيهر البيئهة عية والمؤسسات التي شيويتضمن النظم االجتما  العنصر االجتماعي:  -
الماديههة لخدمهههة حاجاتهههه مثهههل اسهههتعماالته لألراضهههي الزراعيهههة والسهههكن والمهههدارس والقهههرس والمهههواني 

 والمصانع.
ال الذي تحدث فيه اإلثارة والتفاعل لكل وحدة حية، وههي كهل لمج" اا  كما تعرف على أنه 

بشرية ونظم اجتماعية وعالقات شخصهية. وههي المهؤثر ما يحي  باإلنسان من طبيعة ومجتمعات 
 .(35)الذي يدفع الكاين إلى الحركة والنشا  والسعي

الحية ونات المك بأنها " هي كل شئ يحي  باإلنسان ويشمل بينما يعرفها يعقوب الشراح: 
 .(36)وغير الحية جميعها وتوجد في صورة التفاعل بالشكل الذي يحفر توازن البيئة"

األمههم المتحههدة للبيئههة فيعرفههها بأنههها" العمليههة التعليميههة التههي تهههدف إلههى تنميههة رنههامج أمهها ب 
ل وتحمه جاههات وعي المواطنين بالبيئة والمشكالت المتعلقة بها وتزويدهم بالمعرفهة والمههارات واالت

المسههئولية الفرديههة والجماعيههة تجههاه حههل المشههكالت المعاصههرة والعمههل علههى منههع ظهههور مشههكالت 
 .(37)جديدة" بيئية

 مفهوم تلوث البيئة -3
تغيهههر مههههن الخههههوار القبيعيههههة أو  دخيلههههة: " وجهههود أي مههههواد يعرررررف تلرررروث البيئررررة ب نرررر  

ون من صهنع القبيعهة، ويتوقهف قد تكن أو ، وهذه المواد قد تكون من صنع اإلنساالكيميايية للبيئة
 .(38)ضررها على مدى تركيزها وقوة تأثيرها على الكاينات الحية"

 .(39)" تدخل غير مقبول في أشياء لها استخدامات نافعة كالهواء والماء" عرف ب ن يو  
" حهههدوث تغيهههر فهههي الصهههفة القبيعيهههة للبيئهههة عهههن طريهههق عوامهههل كيمياييهههة  ويعررررف ب نررر  
 (40)ة"ولوجيأو بيوفيزيأية 
: وجههود مههواد غريبههة تسههمى الملوثههات، وهههي ذات طبههايع مختلفههة كههالحرارة أو ويعرررف ب نرر  

 .(41)ذبات واإلشعاعات واألتربة والغازات الذب
: " تغيههر فههي خههوار البيئههة نتيجههة تغيههر كيفههي أو كمههي ب نرر  ابررارة عررنأيضررًا ويعرررف  

هههو كههل تغيههر كمههي أو و  بيئههة".مههل الل عواتتعههرض لههه، ويحههدث هههذا التغيههر بفعههل اإلنسههان أو بفعهه
على اسهتيعابه دون أن يختهل ية كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحية، وال تقدر األنظمة البيئ

توازنههها، ولقههد طغههى تههأثير التلههوث علههى كههل مجههاالت الحيههاة البشههرية الماديههة والصههحية والنفسههية، 
ألسههباب وتشههاب  آثارههها وأهميتههها عههدد ابة لتاالجتماعيههة، فالحههديث عههن التلههوث ال يخلههو مههن صههعو 

 .(42)وعدم القدرة على تحديد ماهيتها
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جود مواد غريبة وجديدة على البيئة أو حدوث تغيرات في و    بأنهويعرف تلوث البيئة أيضاً  
 .(43)البيئة

ويركهههز الباحهههث فهههي ههههذه الدراسهههة علهههى المخلفهههات المنزليهههة والمعامهههل الخاصهههة بالتحاليهههل  
يات ومههها تحدثهههه مهههن انتشهههار للهههروايح الكريههههة والغهههازات السهههامة وكهههذل  مستشهههاات الوكهههذل  مخلفههه

 انتشار وباء كورونا. في ظلكروبات وتزداد خقورتها أيضًا انتشار الذباب وكثير من الم
 اإلستراتيجية المنهجية للدراسة:ثامنًا: 

 نوع الدراسة: تقويمية -1
 -:لعينةنوع المنهج: المسح االجتماعي الشامل وبا -2
العهههاملين بهههإدارة البيئهههة الشهههامل لجميهههع المسهههئولين اإلداريهههين وكهههذل  عمهههال تجميهههع المخلفهههات  -أ

 .(95عددهم )عيات والمؤسسات محل الدراسة و بالجم
( جمعية أهلية وجهاز حكومي يعملون في مجهال حمايهة البيئهة مهن التلهوث 15بالعينة: عدد )  -ب 

 دراسة بمحافظة كفرالشيخ.اء الى إجر وهي الجمعيات واألجهزة التي وافق  عل
لة في مجال حماية البيئة أداة جمع البيانات: مأياس حول مدى قدرة الجمعيات واألجهزة العام  -3

 .بتحقيق أهدافهامن التلوث على ييامها 
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 مجاالت الدراسة  -4
 المجال البشري  -أ

 ( يوضح المجال البشري للدراسة1جدول رق )

  وظفينعدد الم اسم الجمعية  م
 ئولينالمس

عدد 
 العمال

مقر 
  الجمعية

 10 حضر  7 3 جمعية تنمية المجتمع المحلي بمدينة كفرالشيخ 1
 8 حضر  5 3 جمعية أصدقاء البيئة ونهضة المجتمع بكفرالشيخ -2

 13 حضر  8 5 إدارة البيئة –مجلس مدينة كفرالشيخ  3
 5 ريف 3 2 جمعية تنمية المجتمع المحلي ب ريمون  4
 8 حضر  5 3 المجتمع المحلي ببيال تنميةمعية ج 5
 6 حضر  4 2 جمعية تنمية المجتمع المحلي ببلطيم 6
 4 حضر  3 1 المجتمع المحلي بمطوبستنمية جمعية  7
 5 حضر  3 2 الحامولبجمعية تنمية المجتمع المحلي  8
 5 حضر  4 1 جمعية تنمية المجتمع المحلي بقلين 9
 6 حضر  4 2 ق بدسو لمحليجمعية تنمية المجتمع ا 10
 8 ريف 6 2 جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الورق  11
)حديقرة المحلي بسيدي سالم    جمعية تنمية المجتمع 12

 الطفل(
 4 حضر  3 1

 4 ريف 3 1 سيدي سالم –تنمية المجتمع برزقة جاويش  جمعية 13
 4 ريف 3 1 الرياض  -جمعية تنمية المجتمع بالفيروز  14
هليرررة للاررردمات والمسررراعدات اإلنسرررانية يرررة األالجمع 15

 السنديون ب
 5 ريف 4 1

 95  65 30 المجموع

 -المجال البشري للدراسة ينقسم إلى :ول السابق أن يتضح من الجد  
مسهههئول إداري بالجمعيهههات محهههل الدراسهههة وههههم عبهههارة عهههن فئتهههين )  (30المسهههئولين وعهههددهم ) -1

 (.23الحضر وعددهم )يين بإلدار ( وا7اإلداريين بالريف وعددهم )
بههالريف وعههددهم  ( وينقسههمون إلههى العههاملين65العههاملين سههواء العمههال أو المشههرفين وعههددهم ) -2
 (.46( والعاملين بالحضر وعددهم )19)
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: بعههد الجمعيههات والمؤسسههات العاملههة فههي مجههال حمايههة البيئههة مههن التلههوث المجررال المكرراني -ب 
( 10( جمعيهههات تعمهههل بهههالريف و )5نقسهههمون إلهههى )يهههة وي( جمع15بمحافظهههة كفرالشهههيخ وعهههددها )

 جمعيات وأجهزة تعمل بالحضر.
وحتهههى  15/9/2020مهههدة جمهههع البيانهههات ثالثهههة أشههههر تقريبهههًا مهههن  لغههه  : بالمجرررال اليمنررري -جهههه
12/12/2020. 

 : النتائج الميدانية للدراسة: تاسعاً 
 ( يوضح توزيع المبحوثين تبعًا للسن2جدول رقم )

 الفئة العمرية لسن( ير )االمتغ م
 المتوسط العاملين  المسئولين

 الترتيب
 % ك % ك % ك

 2 27 26 27 18 27 8 سنة 30أقل من  1
 1 55 52 54 35 57 17 سنة 40 - 30 2
 3 18 17 18 12 17 5 سنة ف كثر 40 3

    100 65 100 30 المجموع
عمهال جهاء علهى النحهو ن والسهئولييتضح مهن الجهدول السهابق أن توزيهع المبحهوثين مهن الم 
 بالنسبة للمسئولين اإلداريين. :التالي

سهنة(  30العمريهة الثانيهة )أقهل مهن  الفئهة%(، ثهم 57بنسهبة )  سنة(40  -30الفئة العمرية األولى )
 %(17سنة فأكثر( بنسبة ) 40%(، وأخيرًا الفئة العمرية )27بنسبة )

 ه.و نفسوبالنسبة للعاملين أو العمال جاءت على النح
 30%(، ثم أقل من 55سنة( بنسبة ) 40  –  30أي بشكل إجمالي جاءت الفئة العمرية ) 
 %(.18سنة فأكثر( ) 40رًا الفئة )%(، وأخي27سنة )

وقد يرجع ذل  إلى ندرة التوظيف في هذا المجال من زمن بعيد، أما بعد زيادة مقابل ههذا  
 عقد مؤق .ولو بوظيف العمل من األهالي بدأ االهتمام إلى حد ما بالت

 ( يوضح توزيع المبحوثين تبعًا للدخل3جدول رقم )
 فئة الدخل  م

 متوسطلا العاملين  المسئولين
 الترتيب

 % ك % ك % ك
 3 27 26 28 18 27 8 جني  1500أقل من  1
 1 41 39 34 22 57 17 جني   2400 – 1500 2
 2 32 30 38 25 17 5 جني  ف كثر 2400 3

  100 95 100 65 100 30 المجموع
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جههدول وتبههين اآلتههي ارتباطهها بال ،بق توزيههع المبحههوثين تبعههًا للههدخلايتضههح مههن الجههدول السهه 
وههي  الفئهةئة العمرية يتبين أن الدخل له عالقة بتكرار الذين يقعهون فهي ههذه ( الخار بالف2رقم )

بة ي بنسهههإجمههال%( و 34%( بينمهها للعههاملين )57جنيههه(، بنسههبة ) 2400 – 1500الوسههقى مههن )
(41.)% 

%(، 38جنيهههه( فهههي المركهههز األول بنسهههبة ) 2400بينمههها بالنسهههبة للعهههاملين جهههاءت الفئهههة ) 
إلهى أن غالبيهة الجمعيهات كانه  تحجهم ذل  %( فق  وقد يرجع 17نما جاءت للمسئولين بنسبة )بي

 %(.32عن توظيف إداريين بهذا المجال وإجمااًل نسبة المسئولين والعاملين )
%( ألن غالبيهههههة 27جنيهههههه( بنسهههههبة ) 1500)ركهههههز الثالهههههث أقهههههل مهههههن ي المجهههههاء فهههههبينمههههها  

 لمههها سهههبق وطبقهههًا لمالحظههههات رضهههه الحقهههًا. وإجمهههاالً وههههذا مههها سهههوف يهههتم ع ،المبحهههوثين مهههؤقتين
 عالجه.في المبحوثين فإن هذا الدخل يعد ضعيف جدًا خاصة في ظل وباء كورونا المكلف جدًا 

 لنواية عقد العملبعًا ثين ت( يوضح توزيع المبحو 4جدول رقم )

 طبيعة عقد العمل م
 المتوسط العاملين  المسئولين

 الترتيب
 % ك % ك % ك

 2 36 34 34 22 40 12 بالمكاف ة سنوياً  1
 1 45 43 38 25 60 18 معين ومؤمن علي  2
 4 5 5 8 5 - - بالمكاف ة اليومية 3
 3 14 13 20 13 - - بالمكاف ة الشهرية 4

  100 95 100 65 100 30 عالمجمو 
البيههة حيههث تبههين أن غ ،يوضههح الجههدول السههابق توزيههع المبحههوثين تبعههًا لنوعيههة عقههد العمههل 
تتجه إلى إبرام عقود بالمكافأة اليوميهة أو الشههرية ولمهدة سهنة واحهدة وتجهدد أو ال تجهدد   الجمعيات 

 حسب ميزانية كل جمعية.
من ضعف الموارد المالية خاصة   تعانيفعال  ومن المالحر للباحث أن غالبية الجمعيات   

 كان  تدر دخل لها. في ظل وباء كورونا حيث أغلق  الكثير من مشروعات الجمعيات التي
وبالنسهههبة لههههذا الجهههدول جهههاءت النتهههايج مؤكهههدة لههههذا الكهههالم حيهههث جهههاءت نسهههبة المعينهههين  

مالحهر أن مهن ال%(، و 45%( وبنسهبة إجماليهة قهدرها )38%(، وللعهاملين بنسهبة )60للمسئولين )
ن أو العهاملين هؤالء كانوا معينين قبل وباء كورونا، وأن غالبية العاملين بالمكافهتت سهواء للمسهئولي

 ظهرت بعد انتشار وباء كورونا.
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ثهههم جهههاءت نسهههب جميهههع العهههاملين بالمكافهههأة سهههواء السهههنوية أو الشههههرية أو اليوميهههة تباعهههًا  
 محل الدراسة.عيات الجم عف الموارد المالية لغالبيةخاصة بعد ض

 ( يوضح توزيع المبحوثين تبعًا للوظيفة 5جدول رقم )

 الوظيفة  م
 المتوسط ن العاملي المسئولين

 الترتيب
 % ك % ك % ك

 2 32 30 - - 100 30 موظف إداري بالجمعية )مسئول بيئي( 1
 3 16 15 23 15 - - مشرف على عمال النظافة 2
 1 53 50 77 50 - - عامل نظافة )تجميع( 3

     65  30 المجموع
حيههث تنوعهه  إلههى  ،يوضهح الجههدول السههابق توزيههع المبحهوثين تعبههًا للوظيفههة التههي يقهوم بههها 

 ثالث فئات.
 ( من إجمالي المبحوثين.%53األولى: عمال النظافة بنسبة )

( 1)( انظهههر جهههدول رقهههم 30%( وعهههددهم )32الثانيهههة: المسهههئولين اإلداريهههين بالجمعيهههات بنسهههبة )
 البشري للدراسة. لمجالا

 %(.16الثالثة: عمال النظافة بنسبة )
بههل لمشههرفين يشههاركون فههي تجميههع القمامههة مقاومههن مالحظههات الباحههث تبههين أن غالبيههة ا 

 مكافأة أكبر وأحيانًا لعجز العمال أو  ياب بعضهم أو إصابتهم بكورونا.
 مااية ( يوضح توزيع المبحوثين تبعًا للحالة االجت6جدول رقم )

 الحالة االجتمااية م
 المتوسط العاملين  المسئولين

 الترتيب
 % ك % ك % ك

 3 %16 15 %15 10 %17 5 لم يتيوج 1
 2 %23 22 %23 15 %23 7 متيوج وال يعول 2
 1 %61 58 %62 40 %60 18 متيوج ويعول 3

  %100 95 %100 65 %100 30 المجموع
جههاءت النتههايج علهههى و للحالههة االجتماعيههة بعهههًا ثين تيوضههح الجههدول السههابق توزيههع المبحههو  

 -النحو التالي:
 ملين.لنسبة للفئتين فئة المسئولية وفئة العاجاءت جميع النسب للثالث فئات واحدة با 
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%( للعاملين وإجمالية بنسبة  62%( للمسئولين و)  60المرتبة األولى: )للمتزوجين ويعول( بنسبة )
(61.)% 

%( 22%(، وبالنسهبة للعههاملين بنسههبة )23ل( للمسهئولين بنسههبة  ) يعههو وج والالمرتهب الثانيههة: )متهز 
ستة أشهر وعامين فق  علهى بين هم متزوجين حديثًا غالبيتهم %( ، ومن المالحر أن23وإجمااًل )
 األكثر.

ثر لم يمر عليه أك مالمرتبة الثالثة: فئة الذين لم يتزوجوا وهم المعينين أو المتعاقدين حديثًا غالبيته
سنوات بالجمعية خاصة في فتهرة انتشهار وبهاء كورونها. خاصهة بسهبب توقهف العديهد مهن   ثالث   من

 .صة بالجمعيات المشروعات الخا
 لمقر عمل الجمعية ( يوضح توزيع المبحوثين تبعًا 7دول رقم )

 الموطن األصلي  م
 المتوسط العاملين  المسئولين

 الترتيب
 % ك % ك % ك

 1 %73 69 %71 46 %77 23 الحضر 1
 2 %27 26 %29 19 %23 7 الريف 2

  %100 95 %100 65 %100 30 المجموع
 لمقر عمل الجمعيهة مهن حيهث البيئهة الريايهة توزيع المبحوثين تبعاً يوضح الجدول السابق   

 -أو الحضرية، حيث جاءت النتايج على النحو التالي:
بالنسهههبة للمسهههئولين بنسهههبة  جهههاءت  ن حيهههث بهههين المسهههئولين والعهههاملي متقاربهههةالفئهههة األولهههى: جهههاءت 

( جمعيات في 10%( عدد )73%( وبنسبة إجمالية قدرها )71%( وبالنسبة للعاملين بنسبة )77)
 ( موظفين تقريبًا لكل جمعية.7البيئة الحضرية بنسبة عدد )

 %(29%( للمسهههئولين ، )23الفئهههة الثانيهههة: جهههاءت الجمعيهههات العاملهههة فهههي البيئهههة الريايهههة بنسهههبة )
( مهوظفين بكهل جمعيهة 5( جمعيهات بواقهع )5%( عهدد الجمعيهات )27وبنسبة إجمالية )  ملين،للعا

 تقريبًا.
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 للدورات التدريبية ( يوضح توزيع المبحوثين تبعًا 8جدول رقم )

 العاملين  المسئولين اسم الدورة التدريبية م
 المتوسط

 الترتيب
 % ك

 2 %40 38 35 3 كيفية فرز النفايات ب نواعها. 1
 5 %21 20 18 2 التعامل اآلمن مع المالفات الحادة 2
 5 %21 20 17 3 التعامل اآلمن مع المالفات السائلة. 3
 3 %36 34 31 3 المالبس المناسبة للعمل في تجميع المالفات 4
 6 %18 17 15 2 كيفية تصنيف المالفات على وسيلة النقل 5
 7 %16 15 12 3 ة.التعامل اآلمن مع المالفات الطبي 6
 1 %45 43 15 18 اإلجراءات اإلدارية لتجميع المالفات. 7
 4 %32 30 15 15 طرق وأوقات تجميع المالفات. 8

  %27  20 6 المتوسط
التي حصلوا ونوعيتها  يوضح الجدول السابق توزيع المبحوثين تبعًا لعدد الدورات التدريبية   

تجميع القمامهة خاصهة حيهث جهاءت علهى النحهو و  ،مةوث عاعليها في مجال حماية البيئة من التل
 -التالي:
%( فقههه  بحهههد 6الحاصهههلين علهههى دورات تدريبيهههة مهههن المسهههئولين )متوسههه  جهههاءت نسهههبة  

تدريبيههة مههن العههاملين الحاصههلين علههى دورات متوسهه  أو دورتههين، بينمهها جههاءت نسههبة  ةأقصههى دور 
الجمعيههات محههل الدراسههة،  ين فههيلعههامل%( فقهه  مههن إجمههالي ا27%( فقهه ، وبنسههبة إجماليههة )20)

لدى العاملين وكذل  وهذا يدل على ضعف األداء المهني والوعي الخار بالعمل في هذا المجال 
 اإلداريين.
 -بينما جاء ترتيب الدورات التدريبية التي تم تنفيذها على النحو التالي: 

خلفههات أو النفايههات ز الميههة فههر %( ، ثههم )كيا45)اإلجههراءات اإلداريههة لتجميههع المخلفههات( بنسههبة )
%(، 36فههي تجميههع المخلفههات( بنسهههبة )المالبهه  المناسهههبة للعمههل )%(، ثههم 40بأنواعههها( بنسههبة )

%(، )التعامههل اآلمههن مههع المخلفههات الحههادة، التعامههل 32))طههرس وأوقههات تجميههع المخلفههات( بنسههبة 
النقهل( بنسهبة سهيلة علهى و %(، )كياية تصنيف المخلفات 21اآلمن مع المخلفات السايلة( بنسبة )

 %(.16%( وأخيرًا )التعامل اآلمن مع المخلفات القبية( بنسبة )18)
ومن المالحر أن هذه النتايج ضعيفة جدًا في ظل وباء كورونا، مما يؤكد أهمية وضرورة  

 االهتمام بزيادة كفاءة األداء المهني الواعي للعاملين في هذا الققاع.



   عة الفيوممجا -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

457 

 عشرون وال  الثالثالعدد 

 حول مدى توفر المتطلبات المناسبة لجمع المالفاتوثين المبح( يوضح توزيع 9جدول رقم )

 العاملين  المسئولين  مواصفات المالبس م
 المتوسط

 الترتيب
 % ك

 6 %25 24 17 7 يتم توزيع أحذية مناسبة لتجميع المالفات 1
 4 %38 36 25 11 يتم تسليم كل واحد الكمامات الواقية. 2
 10 %4 4 1 3 الجسميتسلم كل واحد بدلة تحفظ   3
 9 %8 8 5 3 يرتدي كل واحد جوانتي مناسب للعمل 4
 12 %1 1 - 1 يتوفر للجميع غطاء للرأس آمن 5
 7 %11 10 5 5 يتم التالص اآلمن من المالبس القديمة 6
 5 %36 34 28 6 توجد متابعة جادة اللتيام جميع العاملين 7
 8 %9 9 7 2 ستتحمل الجمعية أو المؤسسة تكلفة المالب 8
 11 %3 3 2 1 تتوافق مالبس العمال بالمعايير العالمية 9
 9 %8 8 5 3 تصرف لجميع العاملين المالبس بصفة دورية 10
 1 %76 72 51 21 توفر الجمعية اآلالت المناسبة لتجميع القمامة 11
 2 %75 71 48 23 السيارات والجرارات مجهية تمامًا لتجميع القمامة 12
 3 %48 46 35 11 بكل سيارة صندوق إسعافات أولية جمعيةفر التو  13

  %25.1 17.6 %7.5 المتوسط
يوضهههح الجهههدول السهههابق آراء المبحهههوثين حهههول مهههدى تهههوافر أدوات ومتقلبهههات العمهههل فهههي  

 مجال حماية البيئة من التلوث عامة وتجميع المخلفات خاصة.
مههن إجههراءات خههذه الدولههة مهها تت مههع حيههث جههاءت النتههايج ضههعيفة جههدًا ال تتناسههب إطالقههاً  

احترازيههة ضههد وبههاء كورونهها، وحمايههة المههواطنين عامههة والعههاملين فههي الققاعههات التههي يقلههق عليههها 
وغيرها من الققاعات التي تتعامل مباشرة مع الجايحة حيهث الصف األول مثل األطباء والمعامل  

%(، وللعهاملين 7.5)ولين المسهئجاء متوس  من يرون أن ههذه المتقلبهات متهوفرة مهن وجههة نظهر 
 %( هذا من ناحية.25.1%( بمتوس  إجمالي )17.6بلغ المتوس  )

 أما من ناحية نوعية المتقلبات المتوفرة وترتيبها جاءت على النحو التالي: 
 خاصة المتقلبات التي حصل  على نسبة موافقة عالية وهي  
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وخاصهههة المقهههاطف والفهههأس  %(76)نسهههبة تهههوفر الجمعيهههة اآلالت المناسهههبة لتجميهههع القمامهههة ب -1
والكري ، ولكن يالحر الباحث أن هذه األشياء أصبح  غيهر ظهاهرة ويقهوم العمهال باسهتخدام ورس 

 كرتون ويحمل بيده األخرى بدون أي مالب  وايية أو جوانتي.
%( ولكههن جميعههها مكشههوفة وال 75السههيارات والجههرارات مجهههزة تمامههًا لتجميههع القمامههة بنسههبة ) -2

لق على القمامة مما يعرضها للتقاير والنزول من علهى سهقح السهيارة أو الجهرار أثنهاء م الغتستخد 
سههرعتهما ممهها يسههاعد علههى انتشههار القمامههة فههي الشههوارع، خاصههة مخلفههات النظافههة الشخصههية مههن 

 مناديل وكمامات وغيرها من األشياء خايفة الوزن والخقيرة في نشر العدوى.
%( وهههذه نسههبة ضههعيفة جههدًا 48س إسههعافات أوليههة بنسههبة )صههندو  سههيارةتههوفر الجمعيههة بكههل  -3

وغالبيههههة السههههيارات والجههههرارات غيههههر موجههههود فيههههها أساسههههًا هههههذا الصههههندوس ويعتمههههدون علههههى وجههههود 
 الصيدليات.
وجههاءت بههاقي المتقلبههات ضههعيفة وغالبههًا غيهههر موجههودة وغيههر متههوفرة للعمههال ممهها يجعهههل  

 ورونا.باء كظل و  هؤالء العمال في حالة خقر دايم في
( يوضح مدى تحقيق أهداف الجمعية المرتبطة بحماية البيئة من التلوث 10جدول رقم )

 69بالمجتمع الحضري   ن  
 العاملين  المسئولين  األهداف  م

 المتوسط
 الترتيب 

 % ك
 10 % 29 20 15 5 التنبي  على العيادات بالتالص اآلمن لمالفاتها 1
 9 % 33 23 17 6 اآلمن لمالفاتهاتالص ل بالالتنبي  على المعام 2
 9 % 38 26 21 5 التنبي  على المستشفيات بالتالص اآلمن لمالفاتها 3
 8 % 45 31 28 3 بيئي للمشروعات والمحالت التجاريةدوري عمل تقييم   4
 11 % 24 17 15 2 غلق الورش المقامة داخل الكتلة السكنية 5
 1 % 100 69 46 23 الغلقاعيد ة بمو إليام الورش بالمدينة الصنااي 6
 4 % 78 54 31 23 منع عملية الذبح خارج السلاانة 7
 5 % 71 49 28 21 الحفاظ على الموارد المائية 8
 7 % 61 42 31 11 زراعة األشجار الصديقة للبيئة 9
 2 % 93 64 41 23 العمل على رش الشوارع لمقاومة الناموس والحشرات 10
 6 % 64 44 31 13 يئةة البحماي عمل مسابقات حول 11
 1 % 100 69 46 23 توفير صناديق آمنة لتجميع القمامة 12
 3 % 87 60 43 17 تفعيل مبادرة حي نموذجي نظيف   13
 1 % 100 69 46 23 المرور المنتظم على أماكن تجميع القمامة 14

  % 45.1 % 31.4 % 14.1 المتوسط
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لعاملههة فههي مجههال حمايههة البيئههة يههات االجمعيوضههح الجههدول السههابق األهههداف التههي تسههعى  
ومهههدى قهههدرتها علهههى تحأيقهههها مهههن وجههههة نظهههر المبحهههوثين مهههن الحضهههر  ،مهههن التلهههوث فهههي الحضهههر

 -جاءت النتايج على النحو التالي:
%( وهههي نسههبة ضههعيفة جههدًا حيههث يشههير بعههد 14.1متوسهه  اسههتجابات المسههئولين بنسههبة )جههاء 

حة النظام األساسي للجمعيهة أو ضهمن برنهامج ي اليودة فالباحثين أن هذه األهداف قد تكون موج
األجهههزة الحكوميههة ولكنهههها حبههر علههى ورس فقههه  وال ينفههذ منههها إال تجميهههع القمامههة فقهه  وبشهههكل ال 

 يحافر إطالقًا على صحة وسالمة العاملين فيه.
وأشههار بعههد  ،%( وهههي نسههبة ضههعيفة جههداً 31.4بينمهها بلغهه  نسههبة اسههتجابات العههاملين ) 

ألهداف وال أحد يتحدث معنا حولها وال نعرف منها غير أننا ال يعرفون غالبية هذه اأنهم  ملين  العا
 مسئولين عن تجميع القمامة وإفراغها في المكان المخصص لهذا الغرض.

وإجمههههااًل بلههههغ نسههههبة اسههههتجابات المبحههههوثين حههههول تنفيههههذ الجمعيههههة ألهههههدافها سههههالفة الههههذكر  
 فة.%( وهي أيضًا بالتالي ضعي45.1)

لمالحر أن أهم األهداف التي يدركها الجميع أو الغالبية هي )إلهزام الهورب بالمدينهة ومن ا 
%( وعلهى حهد قهول 100الصناعية بمواعيهد الغلهق، تهوفير صهناديق آمنهة لتجميهع القمامهة( بنسهبة )

 البعد أن الهدف األول الذي يقوم به هي الشرطة وليس  الجمعيات أيضاً 
ديق بكههل مكهان ولكنههها مفتوحهة طههوال الوقه  ويعههج بههها ك صههنان هنهاأمها الهههدف الثهاني فههإ 

الههذباب والققهه  وسههاكني العشهه  العشههوايية للبحههث عههن علههب بالسههتي  للتجههارة فيههها، أمهها الهههدف 
الخار بالمرور المنتظم على أماكن تجميع القمامة هذا هو الهدف الوحيد أننا ملتزمون بهه تقريبهًا 

 وفي المواعيد المتفق عليها.
%( فإنها موجودة 93ة الثانية )رب الشوارع لمقاومة الناموس والحشرات( بنسبة )لمرتبثم ا 

 بالفعل ولكنها غير منتظمة.
أما المبادرات الخاصة بحي نموذجي نظيف لم يحقق فيها إال مكان أو مربع سكني واحهد  

 وهو )حي يباء( غرب مدينة كفرالشيخ.
 نتظم بشأنها.رور موجد مباقي األهداف تتم ولكن ال ي معظمثم  
إجمهههااًل لمههها سهههبق نالحهههر أن أههههداف ههههذه الجمعيهههات األهليهههة وكهههذل  األجههههزة الحكوميهههة  

 غالبيتها معقل حتى في ظل وباء كورونا مما يزيد من خقورة انتشار العدوى وانتشار األمراض.
 م(1992ومن الدراسات التي تؤكد بعد نتايج هذا الجدول )محمد فاروس،  



   عة الفيوممجا -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

460 

 عشرون وال  الثالثالعدد 

ضح مدى تحقيق أهداف الجمعية المرتبطة بحماية البيئة من التلوث ( يو 11قم )جدول ر 
 26بالمجتمع الريفي   ن=   

 المسئولين  األهداف  م
7 

 العاملين 
23 

 المتوسط
 الترتيب

 % ك
 7 %54 14 12 2 منع اختالط مياه الصرف بالمياه العادية 1
 6 %62 16 13 3 منع استادام مياه الصرف لري األرض اليرااية 2
 4 %73 19 17 2 منع تشوين روث المواشي داخل الكتلة السكنية 3
 5 %69 18 15 3 منع إلقاء القمامة بالطرق العامة أو شواطئ المجاري المائية 4
 3 %77 20 15 5 منع عملية حرق قش األرز 5
 8 %38 10 8 2 منع إقامة ميارع السمان والدواجن داخل الكتلة السكنية 6
 11 %23 6 5 1 زراعة األشجار الصديقة للبيئة ل علىالعم 7
 10 %27 7 5 2 عدم إلقاء المواد الكيميائية في المجاري المائية 8
 10 %27 7 6 1 عمل مسابقات حول حماية البيئة 9
 9 %35 9 7 2 التالص اآلمن من المالفات اليرااية عديمة الفائدة 10
 2 %88 23 18 5 كل مفيدية بشليراااالستادام األمثل للمالفات ا 11
 1 %100 26 19 7 المرور المنتظم الستالم القمامة من المنازل 12
 2 %88 23 18 5 استادام أساليب آمنة لتجميع القمامة 13

  %15.2 %12.1 %3.1 المتوسط
البيئههة مههن التلههوث ألهههدافها يوضههح الجههدول السههابق مههدى تحقيههق أهههداف جمعيههات حمايههة  
 -ر المبحوثين حيث جاءت النتايج ضعيفة على النحو التالي:هة نظمن وجبالريف 
جاء متوس  استجابات المسئولين حول مهدى تحقيهق الجمعيهات العاملهة فهي مجهال حمايهة  

%( وههذه نسهبة ضهعيفة جهدًا وقهد يرجهع ذله  كمها جهاء 3.1البيئة من التلوث فهي المجتمهع الريفهي )
لجمعيهههات لهههي  لهههديهم الضهههبقية القضهههايية مهههن ين بالعهههاملعلهههى لسهههان العديهههد مهههن المبحهههوثين أن ا

والوحدة المحلية ال تقهوم بتنشهي  اإلدارة البيئيهة بالوحهدة مهن ناحيهة أخهرى، وقهد يكهون نشها    ،ناحية
 نذ انتشار وباء كورونا.الوحدة المحلية في هذا الشأن متوقف تمامًا خاصة م  

بة ضهعيفة جهدًا أيضهًا ههي نسه%( و 12.1بينما جاء نسهبة العهاملين علهى جمهع المخلفهات ) 
 م ال يعلمون أساسًا بهذه األهداف وال يوجد دافعية لتحأيقها أساسًا.ويقولون أنه
 -ومن المالحر أن أهم األهداف التي تسعى الجمعية لتحقيها ويستشعرها المواطنين هي: 
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 %(.100المرور المنتظم الستالم القمامة من المنازل بنسبة ) -
%( خاصهة قه  األرز مهن خهالل 88لفهات الزراعيهة بشهكل مفيهد بنسهبة )للمخ  ألمثهلاالستخدام ا  -

%( وذلهه  88بيعههه لشههركات الههورس، وكههذل  اسههتخدام أسههاليب آمنههة لتجميههع القمامههة أيضههًا بنسههبة )
يستلمون المخلفات في أكيهاس محكمهة الغلهق، وبسهبب آخهر وههو عهدم وجهود تجهار   فألن في الري

 الخردة للعبث فيها.
%( حيث مازال موجود هذا السلوك في الريف بين عدد 77ق  األرز بنسبة )حرس   عمليةمنع    -

رسهمية، فهي  يهاب جهازات والعقهالت الاللي  بالقليل من المزارعين، وينفذوا هذا السلوك في أيهام ا
، 1995تام من المسئولين، ومن الدراسات التي تؤكد ما توصل إليه هذا الجهدول ) أحمهد حسهني، 

 (.2004، أحمد رشوان، 2000حي، عبدالعبدالنبي 
( يوضح مدى تحقيق أهداف الجمعية المرتبطة بالتواية لحماية البيئة من  12جدول رقم )

 95التلوث   ن=  

 العاملين  المسئولين  األهداف  م
 المتوسط

 الترتيب
 % ك

 6 %59 56 31 25 حث الشباب على التطوع في مبادرات حماية البيئة من التلوث 1
لمررواطنين علررى المشرراركة فرري جمعيررات حمايررة البيئررة جيع اتشرر 2

 من التلوث
21 28 49 52% 7 

 4 %74 70 45 25 التواية باطورة تلوث البيئة على الصحة العامة 3
 3 %78 74 48 26 استادام وسائل التواصل االجتماعي في التواية السريعة 4
 12 %34 32 17 15 تنفيذ المؤتمرات الجماهيرية في كل مربع سكني 5
 2 %80 76 48 28 عمل ندوات بالمدارس ومراكي الشباب وغيرها 6
 11 %36 34 21 13 التواية األسرية باألساليب الحياتية المحافظة على البيئة 7
 1 %39 37 25 12 التواية األسرية باألساليب الحياتية الموفرة للمياه 8
 5 %73 69 41 28 اهللمي تواية الميارعين ب ساليب الري الموفرة 9
 8 %44 42 25 17 التواية باستادام المواد القابلة للتدوير في تجميع القمامة 10
 9 %43 41 28 13 عمل فرق للتواية من المتطوعين 11
 11 %36 34 23 11 حث األسر على استادام مواد التنظيف القابلة للتحلل 12
 1 %83 79 51 28 ئةاألوبي ظل  نشر ثقافة التالص اآلمن من المالفات ف 13

  %53.3 %33.2 %20.2 المتوسط
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يتضح من الجدول السهابق آراء المبحهوثين حهول مهدى تحقيهق األههداف الخاصهة بالتوعيهة  
المجتمعيههة وكهههذل  اآلليههات التهههي تسههتخدمها فهههي نشههر الهههوعي البيئههي وجهههاءت النتههايج علهههى النحهههو 

 -التالي:
(، ألن كههل جمعيههة لههها أسههلوب معههين %20.2سههبة )جههاء متوسهه  اسههتجابات المسههئولين بن 

فههي التوعيههة األرخههص واألسهههل مههن وجهههة نظرههها، وال تسههتقيع جمعيههة تقبيههق كههل األسههاليب أو 
 األهداف التوعوية لضعف التمويل من ناحية ونقص القدرة البشرية من ناحية أخرى.

بة ههي نسه%(، و 33.2بينما جاء متوسه  اسهتجابات العهاملين فهي جمهع المخلفهات بنسهبة ) 
ضهعيفة أيضهًا ومههن وجههة نظههرهم أن الجمعيهة أهههم شهئ أو ههدف لههها ههو تجميههع المخلفهات مقابههل 

 مبلغ مالي محدد فق  ال غير وال تسعى ألي أهداف أخرى.
%( حيههث يشههير غالبيههة المبحههوثين أن 53.3وجههاء المتوسهه  اإلجمههالي للمبحههوثين بنسههبة ) 

فهات فهي المواعيهد المتفهق عليهها مقابهل أجهر المخلجميهع ما يشغل بال الجمعيات ههو قهدرتها علهى ت
 محدد متفق عليه، أما باقي األهداف ال تسعى الجمعيات أساسًا لتحأيقها.

 -لذا جاءت األهداف المرتبقة بتجميع المخلفات هي األقرب إلى التحقيق ومنها: 
ن شههر  مهههههذا  %( وألن83نشههر ثقافههة الههتخلص اآلمههن مههن المخلفههات فههي ظههل األوبئههة بنسههبة ) -

 شرو  تجميع القمامة من المستفيدين.
 %( وغالبيتها بالمجان.80عمل ندوات بالمدارس ومراكز الشباب بنسبة ) -
%( خاصههههة الاههههي  78اسههههتخدام وسههههايل التواصههههل االجتمههههاعي فههههي التوعيههههة السههههريعة بنسههههبة ) -

 والوات  آب.
 أما باقي األهداف جاءت بنسب متوسقة وضعيفة. 
، مصقفى  2000بعد نتايج هذا الجدول )تومادر مصقفي،  تؤكد  التي ومن الدراسات  

 (. 2004محمد مصقفى، 
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 95( يوضح األساليب المتبعة لمحاربة تلوث البيئة   ن=   13جدول رقم )

 % ك الترتيب المتوسط العاملين  المسئولين  اإلجراءات  م
 2 %69 66 38 28 عمل محاضر للميارع الذي يقوم بإحراق قش األرز 1
 7 %56 53 25 28 مل محاضر لكل من يشون ما يضر السكانع 2
 9 %44 42 21 21 اإلبالغ عن الذين يستادمون الصرف الصحي في ري األرض 3
 8 %54 51 28 23 عمل محاضر لكل من يلقى القمامة في الشوارع 4
 6 %62 59 38 21 عمل محاضر لكل من يسئ استادام المياه النظيفة 5
 4 %64 61 38 23 قاء القمامة خارج الصناديقنع إلبة وممحار  6
 10 %41 39 21 18 عمل تقييم مستمر للمحالت والورش 7
 1 %89 85 57 28 الحرص على تحديد مواعيد ثابتة الستالم القمامة 8
 3 %65 62 41 21 إليام الجميع بوجود حافظة بغطاء أمام كل شقة 9
 5 %63 60 35 25 حكمة الغلقياس مفي أكإليام الجميع بوضع مالفاتهم  10
 7 %56 53 25 28 عمل حمالت دورية على المصانع والعيادات والمعامل 11

  %57.4 %33.4 %24.0 المتوسط
يوضح الجدول السابق آراء المبحوثين حول األساليب واإلجراءات التهي تنفهذها الجمعيهات  

ات قانونيههة أو إجههراءات توعويههة أو إجههراءكانهه  واألجهههزة الحكوميههة فههي مقاومههة تلههوث البيئههة سههواء 
 -إجراءات تعاقدية مع األهالي حيث جاءت النتايج على النحو التالي:

%( وقد يرجع ذل  إلى أن كل هذه 24بالنسبة للمسئولين جاء متوس  استجاباتهم بنسبة ) 
ن علهى اثنهي حهد أواألساليب ال يتم تنفيذها أو تحأيقها ولكهن التركيهز مهن الجمعيهات علهى إجهراء وا

 األكثر.
 %(.33.4بينما كان متوس  استجابات العاملين في تجميع القمامة بنسبة ) 
أن  وتفسههر هههذه النسههبة %( 57.4وإجمههااًل كههان المتوسهه  العههام لجميههع المبحههوثين بنسههبة ) 

 هناك إجراءات تقوم بها األجهزة محل الدراسة بعينها وتؤكد عليها.
ي تحرر الجمعيات على الأيام بهها مهن وجههة نظهر ب التساليومن أهم اإلجراءات أو األ 

 -المبحوثين هي:
%( وتعد  هذه أهم اآلليات ألن 89)الحرر على تحديد مواعيد ثابتة الستالم القمامة( بنسبة )  -

مرتب  بها استمرار التعاقد بين الجمعية والمستفيدين، ومرتبقة أيضًا باألجر المتفق عليه ثم تهأتي 
 ساليب بنسب متوسقة ثم ضعيفة وضعيفة جدًا.واأل راءات باقي اإلج
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 ( يوضح المعوقات التي تواج  جمعيات حماية البيئة من التلوث 14جدول رقم )

 العاملين  المسئولين  المعوقات  م
 المتوسط

 الترتيب
 % ك

 7 %88 84 56 28 ضعف الدعم الحكومي للجمعيات 1
 3 %96 91 61 30 ضعف المييانية الماصصة لهذا النشاط 2
 2 %98 93 63 30 النظرة الدونية لجميع العاملين بهذا المجال 3
 6 %91 86 61 25 ضعف الجهاز اإلداري الااصة بحماية البيئة بالجمعيات 4
 5 %94 89 91 28 ضعف إرادة تطبيق الغرامات القانونية 5
 2 %98 93 65 28 ضعف البرامج التوعوية الموجودة بكل جمعية أو مؤسسة 6
 6 %91 86 61 25 العاملين بهذه اإلدارات غير متاصصة في مجال البيئة 7
 2 %98 93 63 30 ندرة الدورات التدريبية 8
 1 %100 95 65 30 ضعف المساندة المجتمعية في حماية البيئة من التلوث 9
عرررردم االلترررريام المجتمعرررري باألسرررراليب الصررررحية فرررري تجميررررع  10

 المالفات
30 65 95 100% 1 

دم التريام المعامرل والعيررادات باألسرلوب األمثرل للررتالص عر 11
 من المالفات

30 65 95 100% 1 

 2 %98 93 65 28 عدم وجود األدوات الالزمة لحماية العاملين من العدوى  12
 4 %95 90 65 25 سيارات نقل المالفات ال تمنع العدوى باألوبئة واألمراض 13
 7 %88 84 61 23 العاملة في نفس المجالعيات الجم عدم تعاون المحليات مع 14
 4 %95 90 62 28 عدم التيام الميارعين باألساليب الصحية 15
 1 %100 95 65 30 عدم إقبال المتطوعين على هذا المجال لاطورت  16
 1 %100 95 65 30 تحتوى المالفات على مواد خطيرة 17
 8 %87 83 58 25 سهمة أنفليس لدى العاملين الوعي الكامل لحماي 18
 2 %98 93 65 28 عدم توافر الرعاية الطبية للعاملين 19
 4 %95 90 65 25 ضعف المرتبات ومنهم بعقد مؤقت 20
 7 %88 84 63 21 عدم توافر صناديق القمامة بالريف 21

  90.3 %62.9 %27.5 المتوسط
ة فهي مجهال حمايهة لعاملهيهات ايتضح من الجدول السابق أهم المعوقات التي تواجهه الجمع 

 -البيئة من التلوث حيث جاءت النتايج على النحو التالي:
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%( مههن 100%( وهههي قريبههة جههدًا مههن )27.5جههاء متوسهه  اسههتجابات المسههئولين بنسههبة ) 
المسئولين مما يؤكد حأيقة المعوقات التي تواجه ههذه الجمعيهات، ويقهر بهها غالبيهة المبحهوثين مهن 

ر درايهههة بإمكانههههات وقهههدرات هههههذه الجمعيهههات علههههى تحقيهههق أهههههدافها م أكثههههألنهههه المسهههئولين بالههههذات،
 الخاصة بحماية البيئة من التلوث.

القمامهههة بنسهههبة عاليهههة جهههدًا قهههدرها وكهههذل  جهههاء متوسههه  اسهههتجابات العهههاملين فهههي تجميهههع  
%( ممههها يؤكهههد االتفهههاس التهههام بهههين جميهههع العهههاملين والمسهههئولين علهههى وجهههود تلههه  المعوقهههات 62.9)
 اضح على تحقيق أهداف هذه الجمعيات.ا الو أثيرهوت

 %(90.3وجاءت نسبة المتوس  الكلي لجميع المبحوثين ) 
 -وجاءت أهم هذه المعوقات على اإلطالس:

 ضعف المساندة المجتمعية في حماية البيئة من التلوث. -
 عدم االلتزام المجتمعي باألساليب الصحية في تجميع المخلفات. -
 لعيادات باألسلوب األفضل للتخلص من المخلفات.مل واالمعاعدم التزام  -
 عدم إيبال المتقوعين على هذا المجال لخقورته )خاصة في ظل وباء كورونا(. -
 احتواء المخلفات على مواد خقيرة. -

 %(.100بنسبة واحدة )
 -%( أهمها:98ثم جاءت بعد المعوقات بنسبة )

 مجال.ذا الالنظرة الدونية لجميع العاملين في ه -
 ضعف البرامج التوعوية الموجودة بكل جمعية. -
 ندرة الدورات التدريبية بسبب ضعف الموارد المالية. -
 عدم توافر األدوات الالزمة لحماية العاملين من العدوى. -
 عدم توافر الرعاية القبية للعاملين. -

أتي بهاقي ثهم ته رونها.ومن المالحر أن ههذا الققهاع لهم يتوقهف حتهى فهي قمهة أزمهة وبهاء كو  
 المعوقات تباعًا وبنسب عالية جدًا.

، تومههادر مصههقفى 1998وثمههة دراسههات تؤكههد بعههد هههذه المعوقههات منههها )أحمههد حسههني  
 م(.2004، مصقفى محمود مصقفى 2000
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( يوضح مقترحات المبحوثين لتفعيل دور الجمعيات في حماية البيئة من  15جدول رقم )
 التلوث

 ين لعاملا لين المسئو  المقترحات  م
 المتوسط

 الترتيب
 % ك

زيادة الدعم الحكومي للجمعيات العاملة في مجرال حمايرة  1
 البيئة من التلوث

30 65 95 100% 1 

 3 %96 91 61 30 تفعيل التشريعات والغرامات بكل حيم 2
 1 %100 95 65 30 زيادة ماصصات برامج التواية في الحضر والريف 3
 3 %96 91 63 28 لمسئولي البيئةائية القض تفعيل الضبطية 4
 1 %100 95 65 30 زيادة المرتبات والحوافي للعاملين   5
 6 %91 86 61 25 التدوير السريع للمالفات   6
 1 %100 95 65 30 الصرف المنتظم ألدوات ومالبس العمال 7
محاربررررة سرررراكني العشرررروائيات البرررراحثين عررررن مررررا بررررداخل  8

 المالفات
30 65 95 100% 1 

 1 %100 95 65 30 تنفيذ الدورات التدريبية الالزمة لمقاومة األوبئة 9
 5 %93 88 60 28 تشجيع المتطوعين من خالل الحوافي 10
 1 %100 95 65 30 إجراء الفرز من المنبع لحماية العاملين من األذى 11
 1 %100 95 65 30 تنفيذ مبادرة حي نظيف لمنع ظاهرة الصناديق 12
 4 %95 90 62 28 ناديق بشكل كافر الصتوفي 13
 2 %98 93 65 28 احتواء سيارة النقل على شنطة اإلسعافات األولية 14
 7 %88 84 61 23 إليام العاملين باليي الواقي من العدوى  15
 8 %83 79 58 21 تعاون المحليات مع الجمعيات 16
 1 %100 95 65 30 إقامة مصانع كافية لتدوير المالفات 17
 1 %100 95 65 30 أن يكون مقلب القمامة مطابق للمواصفات الصحية 18
نشررررر الرررروعي البيئررررري علررررى مسرررررتوى جميررررع المررررردارس  19

 والجامعات ومؤسسات الدولة
28 65 93 98% 2 

  %91.8 %63.5 %28.4 المتوسط
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ة يوضههح الجههدول السههابق مقترحههات المبحههوثين حههول كيايههة تفعيههل دور الجمعيههات األهليهه 
ت الحكومية في حماية البيئة من التلوث، حيث جاءت المقترحات بنسبة عاليهة جهدًا ممها مؤسساوال

 يؤكد على أهمية دعم هذه الجمعيات سواء بالقدرات المالية أو القدرات البشرية والمادية.
 -وجاء نسب متوسقات االستجابات على النحو التالي: 
(. 30ة تقتههرب مههن إجمههالي العينههة )عاليهه نسههبة %( وهههذه28.4)بالنسههبة للمسههئولين بنسههبة  

 مما يعني وجود إقرار بضرورة هذه المقترحات وأهمية تنفيذها.
%( وهههذا أيضههًا إقههرار مههنهم 63.5وجههاءت نسههبة متوسهه  العههاملين فههي تجميههع المخلفههات ) 

 بأهمية هذه المقترحات في تفعيل تل  المقترحات خاصة في ظل وباء كورونا.
%( وههذا يفسهر اتفهاس جميههع المبحهوثين علهى أهميههة 91.8) الكلههيتوسه  وجهاءت نسهبة الم 

 تل  المقترحات.
 النتائج العامة للدراسةعاشرًا:  
من خالل تحليل النتايج الميدانية السابقة يمكن عرض النتايج العامة للدراسهة علهى النحهو  
 التالي:

 -بالنسبة لاصائص عينة الدراسة: -1
ر عدد من المبحوثين وهم الذين مر على توظيفهم أكثر ي أكبسنة ه( 40-  30الفئة العمرية ) -أ

 %.55سنوات أما الحديث كلهم بعقود مؤقتة وليس  مستديمة بنسبة  10من 
جنيهههه( ههههم أكبهههر فئهههة غهههالبيتهم مهههن المعينهههين بعقهههود  2400 -1500جهههاء أصهههحاب الهههدخل ) -ب 

 %(.41مستديمة بنسبة )
أكبر فئة ولكنها أقل من النصف ألن الذين وهي    %(45)بلغ  نسبة المعينين ومؤمن عليهم   -جه

 %(.55يعملون بشكل مؤق  أو بعقود مؤقتة بلغ  )
%( والبهاقي إمها 53بلغ  نسبة العاملين في جمع القمامة بالفعل من المجال البشهري للدراسهة )  -د 

 إداري مسئول بالجمعية أو مشرف تنفيذي.
 ما يقرب من ثلثي المبحوثين %( أي61ة )بلغ  نسبة المتزوجين ويعول أطفال نسب -هه
%( حيهث أن عهدد الجمعيهات محهل الدراسهة بالحضهر 73بلغ  نسبة المبحوثين من الحضهر )  -و
 ( جمعيات ومؤسسات حكومية.10)
%( هههي اإلجههراءات اإلداريههة 45أهههم دورة تدريبيههة حصههل عليههها غالبيههة المبحههوثين ونسههبتهم ) -ز

 غيرها التي تمنع العدوى أو الحفاظ على النف . ية أوة ذاتلتجميع المخلفات ولي  دورات حماي
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 النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة واإلجابة عليها. -2
كان أهم اآلليات أو المتقلبات المتوفرة هي قدرة الجمعية علهى تهوفير اآلالت المناسهبة لتجميهع   -أ

%( 25.1قهدرة )توسه  اًل م%(، وجهاء نسهبة مهدى تهوفير المتقلبهات إجمها76القمامة حيهث بلغه  )
 وهي نسبة ضعيفة جدًا.

كههان أهههم األهههداف التههي تحققههها الجمعيههات العاملههة فههي الحضههر هههي )إلههزام الههورب بالمدينههة  -ب 
%(، وإجمهااًل 100الصناعية بمواعيد الغلهق وكهذل  تهوفير صهناديق آمنهة لتجميهع القمامهة( بنسهبة )

ة أيضهًا تههدل علهى الضههعف ي نسهبوههه%( 45.1بلغه  نسهبة متوسهه  مهدى تحقيهق األهههداف نسهبة )
 الشديد في حماية البيئة من التلوث.

جههاء أهههم ههدف يتحقههق بالجمعيههات العاملههة فهي المجتمههع الريفههي ههو المههرور المنههتظم السههتالم  -جهه
سهههبة ن%(. وجهههاءت نسهههبة متوسههه  اإلجابهههة علهههى ههههذا السهههؤال ب100القمامهههة مهههن المنهههازل بنسهههبة )

(15.2)%. 
يقه هو نشر ثقافة التخلص اآلمن من المخلفات في ظل األوبئة م تحأوي يتجاء أهم هدف توع -د 

 %(.53.3%(، وإجمااًل جاء نسبة متوس  تحقيق هذه األهداف التوعوية )83بنسبة )
ممهها يؤكههد إلههى حههد مهها التههزام المههواطنين بغلههق أكيههاس القمامههة عنههد تسههليمها ولكههن سههاكني  

 وموا بفتح هذه األكياس ورميها في الشارع.ن ويقلكرتو العشواييات يمرون بحثًا عن البالستي  وا
مهههن أههههم األسهههاليب واإلجهههراءات التهههي تنفهههذها الجمعيهههات محهههل الدراسهههة لمواجههههة تلهههوث البيئهههة  -ههههه

%(، وجهاء نسهبة متوسه  اإلجابهة 89)ثابتهة السهتالم القمامهة( بنسهبة مواعيهد  )الحرر على تحديد  
 %(.57.4على هذا السؤال )

واجهههه جمعيهههات حمايهههة البيئهههة مهههن التلهههوث وجهههاء مهههن أهمهههها وبنسهههبة لتهههي تقهههات اتعهههددت المعو  -و
 -%( المعوقات التالية:100)

 * ضعف المساندة المجتمعية في حماية البيئة من التلوث.
 * عدم االلتزام المجتمعي باألساليب الصحية في تجميع المخلفات.

 فات.المخلص من * عدم التزام المعامل والعيادات باألسلوب األمثل للتخل
 * عدم إيبال المتقوعين على هذا المجال لخقورته.

 * تحتوى المخلفات على مواد خقيرة.
%( ممههها يهههدل أن ههههذه 90.3وإجمهههااًل جهههاءت نسهههبة متوسههه  اإلجابهههة علهههى ههههذا السهههؤال ) 

 المعوقات ذات تأثير قوي على فاعلية هذه الجمعيات.
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ملهة فهي حمايهة البيئهة مهن التلهوث وفيمها العا  معيهات تعددت المقترحات الالزمهة لتفعيهل أداء الج  -ز
 %(.100يلي أهم هذه المقترحات والتي جاءت نسبتها )

 * زيادة الدعم الحكومي.
 * زيادة مخصصات برامج التوعية.

 * زيادة المرتبات والحوافز.
 * الصرف المنتظم ألدوات ومالب  العمال اآلمنة.

 لفات.المخ * محاربة ساكني العشواييات من العبث في
 * االهتمام بالدورات التدريبية.

 * إجراء الفرز من المنبع.
 * تنفيذ مبادرة حي نظيف لمنع وضع القمامة بالشوارع.

 * إقامة مصانع كافية لتدوير المخلفات وفي أماكن بعيدة عن المساكن.
 * أن يكون مكان تجميع القمامة مقابق للمواصفات الصحية.

الجمعيات األهلية والمؤسسات الحكومية لحمايرة البيئرة دور    تفعيلحادي عشر: تصور مقترح ل
 من التلوث.

 األسس التي يرتكي عليها التصور -1
 النتايج التي أسفرت عنها الدراسة. -أ
 األدبيات النظرية لقريقة تنظيم المجتمع. -ب 
 النظريات العلمية وخاصة نظرية المنظمات. -جه
مههن التلههوث عامههة والههتخلص اآلمههن مههن المخلفههات بيئههة يههة الالدراسههات السههابقة فههي مجههال حما -د 

 المنزلية والمعملية خاصة.
 األهداف -2
 نشر ثقافة التخلص اآلمن من المخلفات المنزلية. -أ
 تكوين مهارات الفرز والمخلفات من المنبع. -ب 
 خلفههات بنههاء القههدرات المؤسسههية والبشههرية للجمعيههات والمؤسسههات العاملههة فههي الههتخلص مههن الم -جههه
 زلية وغيرها.المن

 األدوات المقترحة -3
   المؤتمرات المجتمعية. -ب      الندوات. -أ
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 وسايل التواصل االجتماعي  -د  االتصال بالأيادات الرسمية والشعبية  -جه
 االجتماعات  -و     الزيارات  -هه
 المقابالت  -ال     اللجان -ز
 األدوار المهنية المقترحة  -4
  لموضحا -ب      المعلم  -أ
 المفسر  -د      المخق  -جه
 البرامج واضع -هه
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 ثاني عشر: المراجع
وتقبيقههات عالميههة ومحليههة(،  ت عبههدالحليم رضهها عبههدالعال: السياسههة االجتماعيههة )أيههديولوجيا -1

 .294 – 293، ر ر 1999الثقافة المصرية للقباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
قافههة الفقههراء )دراسههة فههي بنيههة وجههذور النظافههة المصههرية(، يههة: ثلثقافمركههز دراسههات قنههاة النيههل ا -2

 .173 – 157، ر ر 2007سلسلة العلوم االجتماعية، مكتبة األسرة، القاهرة، 
محمهههود يسهههري طهههه: ترشهههيد القاقهههة وإدارة القلهههب عليهههها، سلسهههلة العلهههوم التكنولوجيهههة، مكتبهههة  -3

 .12-11، ر ر 2007األسرة، القاهرة، 
ز العمهههار: مبهههادق القاقهههة الشمسهههية الكهروضهههويية، بحهههث منشهههور، عهههالم العزين عبهههد عصهههام بههه-4

، ر 2013(، 3(، العهدد )41الفكر، المجل  الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويه ، المجلهد )
 .68-41ر 

5- Holaron " Environment and Behavior" (N.Y., Plenum Press, 1978. PP 
10-11. 

ن: السهههكان والبيئهههة، )مفههها يم وقضهههايا(، مركهههز نشهههر وتوزيهههع وآخهههرو كهههاوي عهههاطف مصهههقفى م -6
 .200 -199، ر ر 2000الكتاب الجامعي، جامعة حلوان، 

محمههد السههيد أبههو المجههد عههامر: دور الخدمههة االجتماعيههة فههي حمايههة البيئههة، اإلسههكندرية، دار  -7
 .11م، ر 1996المعرفة الجامعية، 

)8- Bronfen Brenner Urie (2014): The Ecology of human development, 

Harvard University  press, USA, p 34. 

جمهههال شهههحاته حبيهههب: السهههلوك اإلنسهههاني والبيئهههة االجتماعيهههة، المكتهههب الجهههامعي الحهههديث،  -9
 .242، ر 2010اإلسكندرية، 

وطني ل  الرشيد الحمد محمد سعيد صباريني: البيئة ومشكالتها، سلسلة عالم المعرفة، المج -10
 .27، ر 1979(، 22للثقافة والفنون واآلداب، الكوي ، العدد )

محمههد ظريههف سههعد محمههد: اتجاهههات األخصههاييين االجتمههاعيين نحههو العمههل مههع جماعههات  -11
النشا  المدرسية في مجال التنمية البشرية، بحهث منشهور، مجلهة دراسهات فهي الخدمهة االجتماعيهة 

 .59، ر 1998ية، جامعة حلوان، العدد الرابع، جتماعة االوالعلوم اإلنسانية، كلية الخدم
محمهد مصههقفى الخيهها : القاقههة لعبههة الكبههار ) مها بعههد الحضههارة الكربونيههة(: مكتبههة األسههرة،  -12

 .165-161، ر ر 2013الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
13- Kevin M. Eorey, environmental health (Race and social economic 
factors) in richardr. Edwards (ed.) enevclopedia of social work, 19" 
edition woshington dc., M.A.S.W. press, 1995, p. 868. 
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محمد نجيب توفيق: الخدمة االجتماعية فهي مجهال حمايهة البيئهة مهن التلهوث، القهاهرة، مكتبهة  -14
 .487 :485، ر ر 1990األنجلو المصرية، القاهرة، 

منههال عيهد أحمههد عبهدالرحمن: اسههتخدام المهدخل التنظيمههي البيئهي فههي خدمهة الجماعههة لتفعيههل  -15
مشههاركة التالميههذ فههي تنميههة البيئههة، بحههث منشههور، مجلههة دراسههات فههي الخدمههة االجتماعيههة والعلههوم 

 .173، ر 2015، الجزء الرابع، 39اإلنسانية، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، العدد 
اعيل صههبري عبههدل: ألفههاظ ومعههاني التنميههة الشههاملة، مكتبههة األسههرة، الهيئههة المصههرية إسههم -16

 .72، ر 2010العامة للكتاب، 
محمههد نجيههب توفيههق: الخدمههة االجتماعيههة فههي مجههال حمايههة البيئههة مههن التلههوث، مكتبههة كليههة  -17

 .486 -485، ر ر  1998الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، 
بدالوهاب: مياه النيل في السياسهية المصهرية )ثالثيهة التنميهة والسياسهة والميهراث سيد عمن الأي -18
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