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   المرتبطة الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة للترشید للقیم الثقافیة
 بتلوث البیئة الزراعیة

ادل رضوان عبد ع، شریف یحیى محمود فهمي، *عبدالفتاح عمر محمد سالم الجمل
  الرازق الهوارى

  . مصر،معة األزهر جا، كلیة التربیة بالقاهرة،قسم الخدمة االجتماعیة وتنمیة المجتمع
  abdelfattahelgamel85@gmail.com: البرید اإللكتروني*

 
استهدفت الدراسة اختبار فاعلیة برنامج الممارسـة العامـة فـي الخدمـة االجتماعیـة للترشـید للقـیم 

 ًمــستخدما الترشــید للقــیم الثقافیــة، الثقافیــة المرتبطــة بتلــوث البیئــة الزراعیــة فــي المجتمــع الریفــي
وكـذا الترشـید للقـیم الثقافیـة مـن ، من خالل؛ المحافظة على البیئة الزراعیة مـن مخـاطر التلـوث

وتـصنف الدراسـة الحالیـة ، خالل المشاركة الفعلیة للمزارعین في الحد من تلـوث البیئـة الزراعیـة
لــذا اعتمــدت الدراســة المیدانیــة الجمــع بــین مــنهج ، ضــمن بحــوث تقــدیر عائــد التــدخل المهنــي

باســـتخدام نمـــوذج )  البعـــدي–القبلـــي(ســـة الحالـــة والتـــصمیم التجریبـــي الـــذي یـــستخدم القیـــاسدرا
المجموعـــة الواحـــدة لمجتمـــع الدراســـة البـــشرى الـــذي یتكـــون مـــن عینـــة مـــن المـــزارعین التـــابعین 

ومـن خـالل؛ ، ًمـزارع وفقـا لـشروط معینـة) 36(للجمعیة التعاونیة الزراعیـة بمدینـة قهـا وعـددهم 
حلیل الكمي والكیفـي أظهـرت نتـائج الدراسـة قبـول الفـرض الـرئیس األول والمتمثـل المزج بین الت

توجـــد عالقـــة احــصائیة ذات داللـــة معنویـــة بــین التـــدخل المهنـــي والترشــید للقـــیم الثقافیـــة " فــي 
كما أظهرت نتائج الدراسـة قبـول الفـرض ، "المرتبطة بتلوث البیئة الزراعیة في المجتمع الریفي 

توجد عالقة احصائیة ذات داللة معنویة بین التـدخل المهنـي وقـیم "والمتمثل في الرئیس الثاني 
 ".المشاركة الفعلیة في حمایة البیئة الزراعیة

تلــوث البیئــة ، ترشــید للقــیم الثقافیــة، الخدمــة االجتماعیــة،  الممارســة العامــة:الكلمــات المفتاحیــة
  .الزراعیة

  

 
 



 

األزھرجامعة   
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الرابع(، الجزء )187: (العدد

 

 

495 

Public Practice in Social Work to Rationalize the 
Cultural Values Related to the Pollution of the 

Agricultural Environment 
Abd El-Fattah Omar Mohammad Salem Al-Gamal*, Shereef 
yahia, Aadel radwan. 

Social Work and Community Development Department, Faculty 
of Education in Cairo, Al-Azhar University, Egypt. 

*Email: abdelfattahelgamel85@gmail.com 

ABSTRACT: 
The current study aimed at Examining the effectiveness of the general 
practice program in social work in activating the cultural values 
associated with the agricultural environment pollution in the rural 
community activating the cultural values via protecting the agricultural 
environment from pollution risks and through the actual participation 
of farmers in reducing pollution of the agricultural environment. The 
current study is considered a professional intervention return 
assessment study, so the field study adopted a combination of a case 
study approach and the experimental design that uses (pre-post) 
measurement using the one-group model. The participants of the 
current study were (36) farmers in Qaha city. The study results 
revealed that there was a statistically significant correlation between 
the occupational intervention and the activation of cultural values 
associated with agricultural environment pollution in rural society. 
Furthermore, there was a statistically significant correlation between 
the occupational intervention and the values of the agricultural 
environment conservation. Finally, there was a statistically significant 
correlation between the occupational intervention and the values of 
actual participation in protecting the agricultural environment. 
Keywords:  public practice, social service, rationalization of cultural 
values, pollution of the agricultural environment. 
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 :مقدمة الدراسة: ًأوال
التنمیة في الوقت الراهن من أهم القـضایا التـي یـزداد االهتمـام بهـا، حیـث تعتبر قضیة 

یعتبر اإلنسان هو العنصر االیجابي والفعال فیها، فهو غایة عملیة التنمیـة ووسـیلتها، وغـرض 
التنمیـــة تحقیـــق االرتقـــاء والتقـــدم لجمیـــع أفـــراد المجتمـــع فـــي شـــتى مجـــاالت الحیـــاة، وذلـــك مـــن 

البناء االجتماعي والثقافي والسیاسي، وتعتمـد التنمیـة فـي تحقیـق هـذه خالل؛ إجراء تغیرات في 
 .التغیرات على مشاركة المواطنین مشاركة ایجابیة وجادة

مــن ثـــم تعــد جهـــود التنمیــة مـــن الوســائل التـــي تعمــل علـــى إیجــاد عالقـــة متوازنــة بـــین 
ًة استخداما راشـدا، ومـع اإلنسان والبیئة، فهي تنمیة لإلنسان واتجاهاته وسلوكیاته لیستخدم البیئ ً

إال أنـه لـم یحظـى باالهتمـام الكـافي ، أهمیة موضوع التنمیة والبیئة أو ما یعرف بالتنمیة البیئیـة
وبــالرغم مــن أهمیــة وضــرورة التنمیــة للبیئــة إال أنهــا مــا زالــت هنــاك بعــض اآلراء التــي تــرى أن 

 .ًالتنمیة لها آثارا سلبیة على البیئة
بیئــة والمحافظــة علیهــا مــن التلــوث أصــبحت مــن أهــم القــضایا لــذا فــأن قــضیة حمایــة ال

التي تشغل اهتمام المجتمع بأكمله في الوقت الراهن لماله من آثار سلبیة وخطیـرة علـى صـحة 
اإلنــسان والكائنــات الحیــة الموجــودة علــى وجــه األرض، ومــع الزیــادة الــسریعة فــي معــدل نمــو 

بطء فـــي ارتفـــاع مـــستویات المعیـــشة وتزایـــد الـــسكان الـــذي یزیـــد مـــن الـــضغط علـــى المـــوارد والـــ
الزحف العمراني الذي تنعـدم فیـه مرافـق البنیـة األساسـیة، ممـا یـؤدي إلـى تلـوث البیئـة الزراعیـة 

 .وتفاقم المشكالت المرتبطة بالجوانب الصحیة والبیئیة
وبمـا تتــضمنه مهنـة الخدمــة االجتماعیـة مــن طــرق عدیـدة لهــا أسـالیبها ووســائلها الفنیــة 

جهــة الحاجــات اإلنــسانیة، فقــد أصــبحت الیــوم مــسئولة أكثــر المهــن عــن التــدخل فــي مجــال لموا
حمایـــة البیئـــة والمحافظـــة علیهـــا، وذلـــك ألنهـــا تهـــدف إلـــى إحـــداث التغییـــرات االجتماعیـــة فـــي 
المجتمع وتسعى بكل ما تـستند إلیـه مـن أسـالیب ومنـاهج ونظریـات ونمـاذج علمیـة متخصـصة 

عیــة فـي التعامــل مـع قــضایا حمایـة البیئــة فـي إطــار ثقافـة المجتمــع مـستمدة مــن العلـوم االجتما
  . وقیمه، مما یساعد على مواجهة المشكالت البیئیة المختلفة

، وفــي هــذا الــسیاق توجــد عــدة دراســات ذات عالقــة مباشــرة بمــشكلة الدراســة الحالیــة  
 الـسابقة والبحـوث ًحیث ثمة تأكید لواقعیة مالحظة الباحـث ومـستفیدا بـاالطالع علـى الدراسـات

المرتبطـــة بموضـــوع الدراســـة، ممـــا ســـاهم فـــي صـــیاغة المـــشكلة البحثیـــة المرتبطـــة بموضـــوع 
 :دراسة، ومن هذه الدراسات ما یليال
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أكـدت علــى أن أهـم أدوار األهــالي ) 1)(م 1994: محمــد الـسید أبـو المجــد عـامر( ــــ دراسـة 1
فـي التوعیـة البیئیـة وفـي المـشروعات تتمثل في مواجهة مشكالت التلوث من خالل؛ المـشاركة 

 . الخاصة بحمایة البیئة
ـــ دراســة 2 أكــدت علــى أن األجهــزة العاملــة فــي مجــال ) 2)(م 1998: أحمــد حــسني إبــراهیم( ــ

حمایـة البیئــة تقــدم مجموعـة مــن البــرامج والجهــود التـي تــسعى إلــى حمایـة البیئــة ولكنهــا تحتــاج 
المهنــة فــي األجهــزة والهیئــات والجمعیــات العاملــة فــي لزیــادة فاعلیتهــا، وأشــارت ألهمیــة تواجــد 

 . البیئة لتنمیتها ومساعدتها على تحقیق أهداف المهنة بها
أكـدت علـى أن هنـاك أبعـاد لتحقیـق تنمیـة المـسئولیة )Sakiko:2002)(3 سـاكو ( ـــ دراسـة 3

لمختلفــة فــي االجتماعیــة ومنهــا إعــداد وتأهیــل أفــراد المجتمــع للمــشاركة فــي األنــشطة البیئیــة ا
 .المجتمع الریفي

أكـدت علـى أن مـن المعوقـات التـي تواجـه ) 4)(م 2004: محمد نبیـل سـعید سـالم( ـــ دراسة 4
وضــعف المــشاركة الــشعبیة فــي صــنع سیاســة حمایــة البیئــة، وضــعف ، سیاســات حمایــة البیئــة

دم الــوعي البیئــي لــدى بعــض فئــات المجتمــع، وضــعف المخصــصات المالیــة بــوزارة البیئــة، وعــ
 .االنضباط في العمل بالمؤسسات األهلیة والحكومیة العاملة في مجال حمایة البیئة

ـــ دراســة 5 أكــدت علــى ضــرورة الــربط بــین المتغیــرات فیمــا )Leonard: 2004)( 5لــونرد ( ــ
یتصل بالتعامـل مـع قـضیة البیئـة ومـشكالتها، كـالربط بـین اسـتخدام أحـد التكنیكـات فـي طریقـة 

تنمیة االتجاهات االیجابیة نحو البیئة، أو الربط بـین المعـسكرات والتنمیـة خدمة الجماعة وبین 
  .البیئیة، أو ممارسة برنامج وتنمیة الوعي البیئي

أكدت على ضرورة تنمیـة الـوعي البیئـي ) John David: 2006)( 6جون دیفید ( ــ دراسة 6
 البیئــة مــع تحمــل المــسئولیة لــدى األفــراد واكــسابهم القــیم والمعــارف والمواقــف االیجابیــة لحمایــة

 .وااللتزام نحو بیئتهم المحلیة
ـــ دراســة 7 أثبتــت تعــدد مــصادر المعلومــات عــن )7)(م2007: تهــاني نبــوي مــصطفى الــسید( ــ

ٕالتلـوث، وأثبتــت أیــضا وجــود متغیــرات دیموجرافیــة وفیزیقیــة واقتــصادیة وثقافیــة واداریــة مرتبطــة  ً
جـود آثـار اقتـصادیة لتلـوث البیئـة ووجـود تـأثیر للتلـوث ًبتلوث البیئة الـصناعیة، وأثبتـت أیـضا و

 .على صحة اإلنسان
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أثبتـــت أن برنـــامج التـــدخل المهنـــي )8)(م 2009: محمـــد الـــدمرداش أبـــو الفتـــوح( ــــــ دراســـة 8
باسـتخدام طریقــة تنظــیم المجتمــع یـؤدي إلــى مــساعدة قیــادات وأجهـزة المجتمــع المحلــي المعنیــة 

الت المخلفات البیئیة، كما أكدت الدراسة علـى أهمیـة الـدورات بشئون البیئة على مواجهة مشك
 . التدریبیة التي تخص تدویر المخلفات الزراعیة وخاصة قش األرز

أشارت إلى ضـرورة االهتمـام بالمحافظـة ) 9) (م2012: محمود عبد الجواد محمد( ـــ دراسة 9
 توعیـــة النـــاس بأضـــرار علـــى المـــساحات الخـــضراء للتقلیـــل مـــن التلـــوث البیئـــي، والعمـــل علـــى

القمامــة، واالهتمــام بحــضور النــدوات واللقــاءات الخاصــة بالتوعیــة البیئیــة، والمــساهمة فــي ردم 
 .البرك والمستنقعات بالمنطقة

أكــدت ضــعف إدراك الــدعاة لقــضایا ) 10)(م2014: حــسن مهــران عبــد الغفــار( ـــــ دراســة 10
بیئة، وكذلك ضعف إدراكهـم للمهـام التـي البیئة في العصر الحدیث، وأهمیة دورهم في مجال ال

یمكن أن یسهموا بها في مجال البیئة، وكذا دورهـم الفعلـي فـي مجـال البیئـة، وأكـد الـدعاة علـى 
 .وجود معوقات تحد من دورهم في تنمیة وعي المجتمع بالبیئة

ـــــ دراســــة 11 أكــــدت وجهــــة نظــــر ) 11) (م2015: أحمــــد عبــــد اللطیــــف أحمــــد أبــــو عیطــــه( ــ
فــي قلــة إســهام الجمعیــة الزراعیــة فــي االســتفادة مــن المخلفــات الزراعیــة، وكــذا عــدم الفالحــین 

االســـتخدام األمثـــل للمبیـــدات الحـــشریة واألســـمدة الكیماویـــة، وقلـــة إســـهام الجمعیـــة فـــي إمـــداد 
الفالحـین بـاآلالت والمعـدات الزراعیــة الحدیثـة، كمـا أكــدت علـى قلـة إســهام الجمعیـة فـي تقویــة 

  .یة من خالل؛ اللقاءات واالجتماعات والندوات التثقیفیة زراعیةالمشاركة المجتمع
أوصـــت باســـتثارة ســـكان المجتمـــع )12) (م2017: أیمـــن حـــسن محمـــد حـــسن( ــــــ دراســـة 12

للمــشاركة فــي دعــم المــشروعات البیئیــة، والتخطــیط لمــشروعات وبــرامج بیئیــة تحقــق أكثــر مــن 
رشــاد األهـالي بــالطرق الــسلیمة للــتخلص هـدف كالمحافظــة علــى البیئــة، وأشـارت الدراســة إلــى إ

 .من القمامة

  :مشكلة الدراسة: ًثانیا
مــن خــالل؛ الدراســات الــسابقة واســتخدام أســلوب المالحظــة بالمــشاركة فــي المجتمــع   

الزراعـي الــذي ینتمــي إلیــه الباحــث تبــین أن مــشكلة تلـوث البیئــة الزراعیــة فــي هــذا المجتمــع مــا 
 – حطــب القطــن -قــش األرز ( لمخلفــات الزراعیــة مثــلزالــت مائلــة ومــن أهــم مظــاهر ذلــك ا

مـن المحاصـیل التـي یوجـد لهـا مخلفـات ویتخلـصون منهـا بطریقـة ) وغیـر ذلـك ... حطب الذرة
غیر آمنة، إما بالتخزین على حافة الترع والمـصارف ویـؤدي ذلـك إلـى تكـاثر الحـشرات الـضارة 

لــذي قــد یــؤدي إلــى كــوارث بیئیــة ٕالتــي تــضر اإلنــسان والنبــات، وامــا بحــرق هــذه المخلفــات وا
متنوعــة قــام علــى دراســتها بحــوث علمیــة ودراســات متخصــصة فــي هــذا الــشأن، وكــذلك حــرق 
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المــادة العــضویة بالطبقــة الــسطحیة للتربــة والتــي قــد تتــسبب فــي خفــض خــصوبة التربــة وتكــون 
 غیــر صــالحة للزراعــة كمــا یــرى المتخصــصون فــي هــذا الــشأن، وفــي كلتــا الحــالتین یــؤدي هــذا

كلة الدراسـة فـي على ما سـبق یمكـن تحدیـد مـش ق تلوث البیئة الزراعیة، وبناءالسلوك إلى تحقی
  :التساؤل التالي

كیف یمكن استخدام منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیـة للترشـید القـیم 
  ؟ الثقافیة المرتبطة بتلوث البیئة الزراعیة في المجتمع الریفي

  : أهداف الدراسة: ًثالثا
  :تتمثل أهداف الدراسة فیما یلي

ــــــ اختبـــار فاعلیـــة برنـــامج الممارســـة العامـــة فـــي الخدمـــة االجتماعیـــة للترشـــید للقـــیم الثقافیـــة 1
  .المرتبطة بتلوث البیئة الزراعیة في المجتمع الریفي

  .ـــ الترشید للقیم الثقافیة من خالل المحافظة على البیئة الزراعیة من مخاطر التلوث2
الترشـــید للقــیم الثقافیـــة مــن خـــالل المــشاركة الفعلیـــة للمــزارعین فـــي الحــد مـــن تلــوث البیئـــة ـــــ 3

 .الزراعیة

  :فروض الدراسة: ًرابعا
ـــــ توجـــد عالقـــة احـــصائیة ذات داللـــة معنویـــة بـــین التـــدخل المهنـــي والترشـــید للقـــیم الثقافیـــة 1

  .المرتبطة بتلوث البیئة الزراعیة في المجتمع الریفي
عالقــة احــصائیة ذات داللـة معنویــة بــین التــدخل المهنـي وقــیم المحافظــة علــى البیئــة أ ــــ توجــد 

  . الزراعیة
ب ـــ توجد عالقـة احـصائیة ذات داللـة معنویـة بـین التـدخل المهنـي وقـیم المـشاركة الفعلیـة فـي 

  .حمایة البیئة الزراعیة

  :أهمیة الدراسة: ًخامسا
 علـــى اإلرشـــاد الزراعـــي والبیئـــي وتـــوجههم إلـــى ــــــ محاولـــة بنـــاء تـــراث نظـــري یفیـــد القـــائمین1

  .األسباب التي تدعو إلى الحمایة البیئیة
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ـــ قــد یحتــل هــذا البحــث أهمیــة خاصــة فــي التخفیــف مــن حــدة مــشكالت البیئــة الزراعیــة عــن 2 ــ
طریــق إعــادة الترشــید القیمــي لالهتمــام بالبیئــة الزراعیــة موضــوع البحــث ومــن ثــم فــإن هــذا 

  .لمیة لموضوع الدراسةیمثل أهمیة مهنیة وع
ـــ التخفیف من حدة تدخل اإلنسان في اإلساءة للبیئة الزراعیة عن طریق بناء مقومـات قیمیـة 3

  .تساعد على مقاومة هذا التدخل
ـــــ محاولــة وضــع إطــار تــصوري للممارســة العامــة فــي الخدمــة االجتماعیــة قــد یثــري الجانــب 4

 ظـل نـدرة االهتمامـات بالمجـال الزراعـي المعرفي والنظري فـي المجـال الزراعـي خاصـة فـي
  . من الناحیة االجتماعیة

  :مفاهیم الدراسة: ًسادسا
هــو عبــارة عــن الجهــود واألنــشطة التــي یقــوم بهــا الباحــث مــع : ـــــ مفهــوم التــدخل المهنــي1

المـــزارعین بهـــدف تنمیـــة المــــسئولیة االجتماعیـــة لـــدیهم فــــي مواجهـــة مـــشكالت المخلفــــات 
  . الزراعیة

هي األداء المهني أو الممارسة المهنیـة : م الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیةـــ مفهو2
  -:لألخصائي االجتماعي على مستوى وحدات الممارسة العامة وهي

  .وهي الوحدات الصغرى والمتمثلة في الفرد:  وحدات المایكرو-أ
لمـایكرو وقـد وهي وحدات الجوار الصغرى وهـي كـل مـا یحـیط بوحـدات ا:  وحدات المیزو-ب

  .تتمثل الفرد مثل األنشطة
  .وهي وحدات الجوار الكبرى والمتمثلة في المجتمع المحلي:  وحدات االكزو-ج
  .وهي الوحدات العظمى والمتمثلة في المجتمع القومي أو العالمي:  وحدات الماكرو-د
رتبـاط بـین الفـرد هو تعتبر قیمة  من قیم الخدمـة االجتماعیـة وهـي ا: ـــ مفهوم القیم الثقافیة3

والبیئة تـسعى إلـى تعـدیل الـسلوك اإلنـساني ممـا یترتـب علیـه نتـائج ایجابیـة تحـتم علـى كـل 
  . فرد ضرورة االلتزام بها بهدف التقلیل من اآلثار المترتبة على وجود المخلفات الزراعیة

زیقیـة أو هو كل تغیر یؤدي إلى إفـساد خـصائص البیئـة الفی: ـــ مفهوم تلوث البیئة الزراعیة4
الكیمیائیــة أو البیولوجیـــة ویـــؤدي إلــى إلحـــاق األذى والـــضرر بالكائنــات الحیـــة عـــن طریـــق 

  .حرق المخلفات الزراعیة وما ینتج عنه من آثار سلبیة على اإلنسان والبیئة
ـــ مفهــوم المجتمــع الریفــي5 هــو مــساحة جغرافیــة محــددة یــشتغل غالبیــة ســكانها بالزراعــة : ــ

قیم والتي یطلـق علیهـا القـیم والعـادات الریفیـة وتتمثـل فـي مجموعـة وتتوارث مجموعة من ال
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من االعتقادات التي توارثتها األجیال مـن جیـل إلـى جیـل وهـي تحمـل معتقـدات وسـلوكیات 
  .ایجابیة كما تحمل معتقدات وسلوكیات سلبیة

تعتمــــد الدراســـة الحالیــــة علــــى منظــــور النــــسق : الموجهــــات النظریــــة: ًســـابعا
  : األیكولوجیة

  -:أوجه االستفادة من المنظور األیكولوجي في الدراسة الحالیة
 – قیـــادات تنفیذیـــة –ـــــ تحدیـــد بنــاءات القـــوة بالجمعیــة التعاونیـــة مــن قیـــادات شــعبیة 1

  .قیادات سیاسیة ومدى تأثیر هذه البناءات على البیئة الزراعیة بالمجتمع الریفي
لزراعیـة ونوعیـة هـذه المـشكالت وتـاریخ ـــ تحدید أسلوب المـشكالت المرتبطـة بالبیئـة ا2

  .ظهورها في المجتمع الریفي
ـــ تحدیــد الجوانــب التــي یمكــن التركیــز علیهــا فــي البیئــة الزراعیــة لمواجهــة مــشكالت 3 ــ

 .حرق المخلفات الزراعیة وما ینتج عنها من أضرار للمجتمع بأكمله

 :زراعیةلتوعیة من تلوث البیئة الطرق الخدمة االجتماعیة ودورها في ا
یمكـــن أن یكـــون لطـــرق الخدمــــة االجتماعیـــة األساســـیة وهــــي طریقـــة خدمـــة الفــــرد،   

ًوطریقـــة خدمـــة الجماعـــة، وطریقـــة تنظـــیم المجتمـــع، والتخطـــیط االجتمـــاعي أدوارا مهمـــة فـــي 
مواجهة تلوث البیئة الزراعیة وحمایتها من األضرار والمشكالت البیئیة التي تعـاني منهـا والتـي 

ًا مـستقبال، وبنـاءا علــى مـا سـبق یمكـن عــرض طـرق الخدمـة االجتماعیـة فــي یمكـن أن تواجههـ ً
 -:التوعیة من تلوث البیئة الزراعیة فیما یلي

 ) 13 (-:ـــ خدمة الفرد والتوعیة من تلوث البیئة الزراعیة لدى المزارعین1
  .أ ـــ المساهمة في توعیة المزارعین بالمحافظة على البیئة وحمایتها من التلوث

ـــــ دراســة وتــشخیص وعــالج أســباب ودوافــع الــسلوك الــسلبي للمــزارعین تجــاه البیئــة والتغلــب ب 
  .على هذه األسباب والدوافع

  .ج ـــ العمل على تكوین اتجاهات إیجابیة نحو البیئة الریفیة
  .د ـــ المساهمة في توجیه المزارعین لتبني قیم إیجابیة تجاه البیئة الریفیة ومواردها
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ـــ المــس اهمة فــي الــتخلص مــن العــادات الفردیــة التــي تــسهم فــي تلــوث البیئــة الزراعیــة مثــل ه ــ
حـرق المخلفـات الزراعیـة واســتخدام المبیـدات واألسـمدة الكیماویـة والتبــول والتبـرز فـي المیــاه 

  .ٕوالقاء القمامة ومخلفات اإلنسان والحیوان في الشوارع والترع والمصارف
ــــ التوجیـــه والتبـــصیر بالتنـــشئة  االجتماعیـــة اإلیجابیـــة والتـــي منهـــا المحافظـــة علـــى النظافـــة و ــ

  .الشخصیة والبیئة العامة والتي تنعكس على البیئة بصورة إیجابیة
  .ز ـــ االستفادة من امكانیات المزارعین في حمایة البیئة الزراعیة من حرق المخلفات الزراعیة

ن لتبـــادل األفكـــار بـــصورة تـــسمح ح ــــــ تـــدعیم العالقـــة بـــین االخـــصائي االجتمـــاعي والمـــزارعی
  .بتحقیق أهداف علمیة أو عملیة تختص بحمایة البیئة الزراعیة من التلوث

ـــ اســتخدام المقــابالت الفردیــة والجماعیــة فــي التوعیــة بــأمر البیئــة الزراعیــة وأضــرار تلوثهــا  ط ــ
  .وحمایتها

 األفـراد مـن أجـل حمایـة ي ـــ االستفادة مـن مبـادئ طریقـة خدمـة الفـرد المهنیـة فـي التعامـل مـع
 . البیئة الزراعیة

 )14 (-:ـــ خدمة الجماعة والتوعیة من تلوث البیئة الزراعیة لدى المزارعین2
ـــ یمكــن االســتفادة مــن مبــادئ خدمــة الجماعــة مثــل مبــدأ تكــوین الجماعــة، ومبــدأ األهــداف  أ ــ

النفع علـــى البیئـــة المعینـــة، ومبـــدأ اســـتغالل المـــوارد مـــع المـــزارعین وتـــوجیههم بمـــا یعـــود بـــ
  .الزراعیة وكیفیة المحافظة علیها

ب ـــ االستفادة مـن المـزارعین فـي المجتمـع الریفـي فـي تغییـر سـلوكهم واتجاهـاتهم وقـیمهم تجـاه 
البیئـة ومواردهـا خاصـة وأن المجتمـع الریفـي یعـاني مـن انتـشار اتجاهـات سـلبیة تحتـاج إلـى 

ب للجماعـــة، والتمـــسك بالعـــادات والتقالیـــد تعـــدیل أو تغییـــر والتـــي منهـــا التواكـــل، والتعـــص
  .البالیة

ج ـــ االستفادة من بعض مهارات االخصائي االجتماعي وتوظیفها بما یـؤدي إلـى حمایـة البیئـة 
  .الزراعیة وكیفیة العنایة بها

د ـــــ االســتفادة مــن مــداخل خدمــة الجماعــة فــي مواجهــة مــشكالت البیئــة الزراعیــة والتــي منهــا 
  .لبیئي وخاصة المدخل التنظیمي البیئيمشكلة التلوث ا

ــــ یمكـــن أن تفیـــد خدمـــة الجماعـــة فـــي تكـــوین جماعـــات بـــین المـــزارعین فـــي القـــرى والمـــدن  ه ــ
بغرض التوعیة واالهتمام بالبیئة الزراعیة، وتنمیة الـسلوك واسـتخدام األنـشطة الجماعیـة فـي 

  .حمایة البیئة ومواجهة التلوث ومشاكل البیئة الزراعیة
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ـــ  یمكــن االســتعانة بالمــسابقات بــین المــزارعین فــي موضــوعات تــدور حــول اإلهتمــام بالبیئــة و ــ
  .الزراعیة ومصادرها ومواردها وحمایتها من التلوث

ز ـــــ االســتعانة بأنــشطة المعــسكرات فــي خدمــة البیئــة وحمایتهــا وتنمیــة شــعور الــوالء واالنتمــاء 
  . للبیئة الزراعیة والمشاركة في حلولها

ح ـــــ االســـتفادة مــن المناقـــشات واالجتماعـــات للمــزارعین فـــي التوعیـــة البیئیــة والتعریـــف بالبیئـــة 
 .الزراعیة وكیفیة التعامل مع مشكالت تلوث البیئة الزراعیة

  )15 (-:ـــ تنظیم المجتمع والتوعیة من تلوث البیئة الزراعیة لدى المزارعین3
ـــ یمكــن االســتفادة فــي ضــوء الهــدف العــام  لطریقــة تنظــیم المجتمــع فــي المــساهمة فــي إشــباع أ ــ

  .حاجات المجتمع وحل مشكالته البیئیة وتحسین أحواله االجتماعیة والثقافیة والبیئیة
ـــ المــساعدة فــي التنــسیق بــین مختلــف الهیئــات والمنظمــات القائمــة فــي البیئــة ســواء كانــت  ب ــ

 أهدافها خاصـة مـا یتعلـق منهـا أهلیة أم حكومیة وكذا مختلف الفئات والمستویات بما یحقق
  .بحمایة البیئة والمحافظة علیها

ج ـــــ تـــشجیع المـــسئولین علــى القیـــام بخـــدمات جدیــدة یكـــون هـــدفها المباشــر أو غیـــر المباشـــر 
حمایـة البیئــة، وكـذلك بــذل الجهـود لرفــع مــستویات هـذه الخــدمات أو تطویرهـا، والتــي تــؤدى 

  .عن طریق الهیئات الحكومیة واألهلیة
ــــ تنمیــة روح الــوالء واالنتمــاء لــدى المــزارعین بمــا یــسهم فــي المــشاركة فــي مــشاریع وبــرامج د ـ

  .تحسین البیئة وحمایتها
ه ـــ إتاحـة الفرصـة الكتـشاف القـادة فـي البیئـة المحلیـة والتـي تحمـل تبعیـة التـصدي لمـشكالت 

  .وقضایا البیئة وكیفیة التعامل معها
  .لقیم واالتجاهات السلبیة تجاه البیئةو ـــ المساهمة في تعدیل وتغییر ا

ز ـــــ یمكــن االســتفادة مــن المبــادئ واألســس المهنیــة لتنظــیم المجتمــع، وذلــك مــن خــالل حـــق 
المجتمـــع ـفــي تقریـــر مـــصیره، واختیـــار حلــــول لمـــشكالته البیئیـــة واســـتثارة المـــزارعین تجــــاه 

 البیئـة والتخطـیط لهـذه مشكالتهم البیئیة واالعتماد على الحلول الذاتیة في مواجهة مشكالت
  .المشكالت

ـــ دور الطریقــة فــي ضــوء الوســائل المــستخدمة فــي تنظــیم المجتمــع، كمــا یمكــن أن تــشارك  ح ــ
بدور مهم في حمایة البیئة من التلـوث والتوعیـة بمـشكالت البیئـة وحلولهـا وأضـرارها وآثارهـا 
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والزیــارات والمناقــشات مــن خــالل المقــابالت مــع القیــادات الــشعبیة والتنفیذیــة فــي المجتمــع، 
واالجتماعـــات علـــى المـــستوى القـــومي والمحلـــي والریفـــي، والمـــؤتمرات والنـــدوات التـــي تهـــتم 

 .بقضایا البیئة ومشكالتها
  ) 16(-:ـــ التخطیط االجتماعي والتوعیة من تلوث البیئة الزراعیة لدى المزارعین4

ـــ االســتفادة مــن مبــادئ التخطــیط علــى المــستوى القــومي الم حلــي للبیئــة الزراعیــة والتــي تفیــد أ ــ
ًكثیــرا فــي مجــال حمایــة البیئــة الزراعیــة مثــل الواقعیــة والــشمول والتكامــل والمرونــة والتعــاون 

  .والتنسیق والتقدمیة ومراعاة الظروف الداخلیة والخارجیة عند التخطیط للبیئة الریفیة
اسـة مواجهـة مـشكالت البیئـة ب ـــ المساهمة في وضع السیاسة التخطیطیة للبیئة الزراعیة وسی

  .الزراعیة وخاصة مشكلة التلوث البیئي واستنزاف الموارد المادیة والبشریة للبیئة
ج ـــ دور التخطیط االجتماعي وأخذه في االعتبار أثنـاء التخطـیط لتنمیـة البیئـة الزراعیـة والبعـد 

  .جتماعیة والسیاسیةالبیئي للریف وسكانه وثقافته وعمله وظروفه البیئیة واالقتصادیة واال
  .د ـــ اإلسهام في تحدید االحتیاجات الضروریة للبیئة الزراعیة واإلسهام في إشباع بعضها

ه ـــ یفید التخطیط االجتماعي في مواجهة المشكالت البیئیة التي ترتبط بالسلوك اإلنـساني فـي 
  .أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة وضرر على البیئة

ًلى كیفیة التعامل مع مـشكالت البیئـة بأسـلوب علمـي مـنظم وبعیـدا عـن و ـــ تعوید المزارعین ع
  .االرتجال

ز ـــــ دور التخطــیط االجتمــاعي فــي االســتفادة مــن إمكانیــات البیئــة الزراعیــة المادیــة والمعنویــة 
 .واستثمارها وتنمیتها بما یعود بالنفع على المزارعین

 :نیةالتي اتخذتها الدراسة المیدااإلجراءات المنهجیة 
 .تصنف الدراسة الحالیة ضمن بحوث تقدیر عائد التدخل المهني :نوع الدراسة

 تعتمد الدراسة المیدانیة الجمع بین منهج دراسة الحالـة والتـصمیم التجریبـي :المنهج المستخدم
 .باستخدام نموذج المجموعة الواحدة)  البعدي–القبلي(الذي یستخدم القیاس

  :أدوات جمع البیانات
 ) البسیطة وبالمشاركة: (حظةالمال

 .المجتمع البشرى للدراسة المزارعین التابعین للجمعیة التعاونیة الزراعیة: المقابالت
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كأداة لتحدید مواطن الضعف في معارف ومهارات برنامج التدخل المهنـي مـن : استمارة قیاس
لمرتبطـة بتلـوث منظور الممارسة العامة فـي الخدمـة االجتماعیـة للترشـید للقـیم الثقافیـة ا

البیئــة الزراعیــة فـــي المجتمــع الریفــي لـــدى المجتمــع البــشرى للدراســـة مــن خــالل عینـــة 
مـن خــالل؛ ) 36(المـزارعین التـابعین للجمعیـة التعاونیــة الزراعیـة بناحیـة قهــا، وعـددهم 

 .ومن ثم تطبیق القیاس البعدي لتحدید عائد التدخل المهني، تطبیق القیاس القبلي

 :مجاالت الدراسة
یعد تحدید مجاالت الدراسـة المختلفـة مـن الخطـوات المنهجیـة المهمـة، ولقـد اتفـق كثیـر 
مـن المــشتغلین فــي منــاهج البحــث االجتمــاعي علـى أن لكــل دراســة مجــاالت ثالثــة رئیــسة هــي 

، والمجال البشري، والمجال الزمني، وقـد تحـددت المجـاالت الثالثـة )الجغرافي(المجال المكاني 
 -:یما یليلهذه الدراسة ف

 ).الجمعیة التعاونیة الزراعیة بمدینة قها( :ـــ المجال المكاني1
  -:أهم المبررات العلمیة والمنهجیة الختیار المجال المكاني للدراسة كحالة* 

أ ــــ تــم اختیـار الجمعیــة التعاونیــة الزراعیـة بناحیــة قهـا والتابعــة لمحافظــة القلیوبیـة ألنهــا منطقــة 
ًوســطیا للمنــاطق الحــضریة وشــبه الحــضریة والریفیــة علــى حــد ســواء، ًجغرافیــة تمثــل بعــدا 

وكــذلك علــى مــستوى منطقــة الوجــه البحــري بــصفة خاصــة وعلــى المــستوى القــومي بــصفة 
ًعامـة، ومـن ثـم فقــد تمثـل هـذه المنطقــة خـصائص المجتمـع علــى المـستوى القـومي تمثــیال 

 یجرى علیهـا الدراسـة فقـد مثلـت ًصادقا، ولذلك كان اللجوء إلى اختیار هذه المنطقة كحالة
ًهذه الوسطیة بعدا أساسیا قامت علیه الدراسة المیدانیة ً.  

ًب ــــ نظــرا للتوسـط الجغرافــي والطبــوغرافي لمنطقـة الدراســة فقـد ترتــب علــى ذلـك وســطیة أیــضا  ً
فــي البنــاء الثقــافي واالجتمــاعي والقیمــي فــي مجتمــع الدراســة، ویمثــل ذلــك أهمیــة خاصــة 

لجة مشكلة البحث التـي تتعـرض للترشـید للقـیم الثقافیـة المرتبطـة بتلـوث البیئـة بالنسبة لمعا
ًالزراعیــة فــي المجتمــع الریفــي، ومــن ثــم كــان اختیــار هــذا المجــال المكــاني مالئمــا لطبیعــة 

  .الدراسة ومتطلبات المعالجة المنهجیة لمشكلة البحث
ــــ نظـــرا ألن الباحـــث ینتمـــي إلـــى هـــذه المنطقـــة فقـــد انتهـــت  مالحظتـــه بالمـــشاركة إلـــى أهـــم ًج ــ

األضرار التي تقع على البیئة مـن حـرق المخلفـات الزراعیـة، حیـث لـوحظ أن هـذه القـضیة 
ًتتطلب وعیا من جانب المزارعین وهو أكثـر ظهـورا ووضـوحا فـي مجتمـع الدراسـة باعتبـار  ً ً

  .أن الباحث معایش لهذه القضیة بهذه المنطقة
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  :الحالة موضوع الدراسة* 
حالة موضوع الدراسة في الجمعیة التعاونیة الزراعیة بمدینـة قهـا، ومدینـة قهـا تحددت ال

هــي احــدى مــدن محافظــة القلیوبیــة، وهــي تابعــة لمركــز طــوخ، وهــي مدینــة قدیمــة منــذ عهــد 
الفراعنة حیث كانت تتبع مملكـة اتریـب وكـان اسـمها قـاهور واطلـق علیهـا قهـا فیمـا بعـد، وهـي 

مدینـة بـین طریـق مـصر اسـكندریة الزراعـي وطریـق سـكك حدیـد مدینة زراعیة صناعیة وتقـع ال
كــم وتــشتهر 25مــصر الواصــل بــین القــاهرة واالســكندریة علــى شــكل مثلــث وتبعــد عــن القــاهرة 

 .بزراعة الخضر والفاكهة
وقــد تكــشف المالحظــة المباشــرة عــن أن هــذه المدینــة وســط المــدن المجــاورة تــشتهر   

ى مـر األجیـال حیـث تحتفـى مدینـة قهـا بـالزائرین وتهـتم بصفة الكرم وقد توارثت هذه الصفة عل
  .بالغرباء وتقدر الضیوف القادمین إلیها

  : التعاونیة الزراعیة بمدینة قهاأما الجمعیة* 
م، وتتكــون الجمعیــة التعاونیــة الزراعیــة 1962أنــشئت الجمعیــة التعاونیــة الزراعیــة ســنة 

غـرف موزعـة كمـا ) 4( ویتكـون مـن عـدد بمدینة قهـا مـن طـابق واحـد یوجـد بـه المبنـى االداري
  -:یلي

  .مدیر الجمعیة التعاونیة الزراعیة/ أ ـــ غرفة السید المهندس
  .ب ـــ غرفة المهندسین الزراعین

  .ج ـــ غرفة أمین المخازن والحسابات والخزینة
  .د ـــ غرفة االجتماعات

ًهـا أیـضا جـرار مخازن لألسمدة وحـوش كبیـر، ویوجـد ب) 8(ًكما یوجد بها أیضا عدد   
 لتــر، ومكــبس 600ماركــة ناصــر وحفــار لتطهیــر التــرع والمــصارف، وموتــور رش كبیــر ســعة 

  .لقش األرز
  :لزراعیة بمدینة قهااختصاصات الجمعیة التعاونیة ا* 

 .أ ـــ توفیر مستلزمات اإلنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوي ومبیدات
  .ة الصیفي والشتويب ـــ تقوم بعمل ندوات زراعیة خالل موسم الزراع

ج ــــــ تقـــوم بـــرش المبیـــدات الزراعیـــة الخاصـــة باآلفـــات والنـــداوي المتـــأخرة علـــى أي نـــوع مـــن 
  .المحصول
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د ـــ بحث التركیبات المحـصولیة للـدورات الزراعیـة، ومتابعـة تنفیـذ الخطـة التـي یتفـق علیهـا فـي 
  .إطار الخطة العامة للدولة في منطقة عمل الجمعیة

ـــ تخطــیط وتن ًفیــذ المــشروعات المحلیــة االنتاجیــة طبقــا إلمكانیاتهــا االقتــصادیة بمــا فــي ذلــك ه ــ
مــــشروعات التــــصنیع الزراعــــي أو االنتــــاج الحیــــواني أو الــــصناعات الریفیــــة واستـــــصالح 

  .األراضي
ًوـــ المساهمة في تنظـیم زراعـة األرض والنهـوض بالزراعـة وفقـا لألسـس العلمیـة الحدیثـة وذلـك 

   الدولةبالتعاون مع أجهزة
ز ـــــ الحــصول علــى القــروض مــن مختلــف المــصادر لتمویــل مــشروعاتها االنتاجیــة والخدمیـــة 
ًالالزمــة لهـــا بـــصفتها االعتباریـــة وألعـــضائها الـــراغبین فــي التعامـــل معهـــا وكـــل ذلـــك طبقـــا 

  .للقواعد والضوابط والشروط التابعة لالئحة التنفیذیة
ـــ التوســع فــي المیكنــة الزراعیــة بتــوفیر ا آلالت الحدیثــة لمختلــف العملیــات وتــدریب العــاملین ح ــ

  .علیها وتنظیم ادارتها وتشغیلها وصیانتها بأسلوب اقتصادي سلیم
ط ـــ تحسین وسائل الري والصرف والتطهیر الدوري للتـرع والمـصارف وربـط شـبكات الـصرف، 

  .وتقوم الجمعیة الزراعیة باإلشراف علیها
  :ـــ المجال البشري2

جتمـع البــشرى للدراسـة مــن خــالل؛ عینـة مــن المـزارعین التــابعین للجمعیــة وقـد تحــدد الم
  -:ًمزارع وفقا للشروط التالیة) 36(التعاونیة الزراعیة بناحیة قها، وعددهم 

 .أ ـــ أن یكون لدیه حیازة بالجمعیة التعاونیة الزراعیة بناحیة قها
  .  عن خمسة أفدنةب ـــ أن یكون لدیه حیازة ال تقل عن ثالثة أفدنة وال تزید

  .ج ـــ أن یكون دائم الحضور في الجمعیة التعاونیة الزراعیة
  .د ـــ یقرأ ویكتب

) 30(اســتمارات لوجــود أخطــاء بهــن، فأصــبحت العینــة ) 6(وبعــد التطبیــق تــم حــذف 
  .مزارع
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 -:تحدد المجال الزمنى للدراسة في االتي-:ـــ المجال الزمني3 
ٕتغرقها اإلعـداد للدراسـة المیدانیـة واعـداد أدوات جمـع البیانـات الالزمـة أ ــ الفترة الزمنیة التي اسـ

م وحتـــــى 3/7/2019للدراســـــة فقـــــد اســـــتغرقت مـــــا یقـــــرب مـــــن شـــــهرین فـــــي الفتـــــرة مـــــن 
  .م5/9/2019

ب ـــــ الفتــرة الزمنیــة التــي اســتغرقها تطبیــق برنــامج التــدخل المهنــي بجمیــع مراحلــه التمهیدیــة، 
تقویمیة، وعرض وتحلیل وتفـسیر نتـائج الدراسـة المیدانیـة وتقیـیم والتخطیطیة، والتنفیذیة، وال

عائد التدخل المهني، وقد استغرقت هذه الفتـرة مـا یقـرب مـن خمـسة أشـهر وذلـك فـي الفتـرة 
 .م12/3/2020م وحتى 2/10/2019من 

 :أسالیب المعالجة اإلحصائیة
ري للدراســة، تـــم      بعــد تطبیــق القیــاس القبلــي والقیــاس البعـــدي علــى المجتمــع البــش

وفــي محاولــة إلیجــاد ثمــة ،  اإلصــدار التاســع عــشرSPSSتفریــغ المقیــاس باســتخدام برنــامج 
تــم ، تكامــل قــد یمكــن مــن خاللــه؛ التوصــل إلــى تقیــیم موضــوعي لعائــد برنــامج التــدخل المهنــي
  .المزج بین التحلیل الكمي للمعالجات اإلحصائیة وبین التحلیل الكیفي لمنهج دراسة الحالة

 :لعامة للدراسة واختبارات الفروضرض النتائج اع
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة یمكن قبول الفرض الـرئیس والمتمثـل فـي   

توجد عالقة احصائیة ذات داللة معنویة بین التدخل المهني والترشـید للقـیم الثقافیـة المرتبطـة " 
 ".بتلوث البیئة الزراعیة في المجتمع الریفي 

 -:مناقشة ذلك من خالل نتائج اختبارات الفروض الفرعیة كاالتيیمكن 
توجـد عالقـة احـصائیة ذات داللـة " ـــ نتـائج اختبـارات الفـرض الفرعـي األول والخـاص بــ 1

  ".معنویة بین التدخل المهني وقیم المحافظة على البیئة الزراعیة 
د فــروق ذات داللــة أثبتـت نتــائج الدراسـة صــحة نتــائج الفـرض الفرعــي األول حیــث توجـ

إحــصائیة بــین التــدخل المهنــي وقــیم المحافظــة علــى البیئــة الزراعیــة، حیــث اتــضح مــن خــالل 
التحلیل الكمي أن التدخل المهني یساهم في االهتمام بمعرفـة األسـباب التـي تـؤدي إلـى التلـوث 

 والتـي تخـص البیئي بأنواعه بالنسبة لعینة الدراسة، وكذلك االهتمـام بحـضور الـدورات التدریبیـة
ــــد عــــن الــــتخلص اآلمــــن مــــن المخلفــــات  تــــدویر المخلفــــات الزراعیــــة، واالهتمــــام بمعرفــــة الجدی
ــــة، واالهتمــــام  ــــوث الترب ــــاول مــــصادر تل ــــة، واالهتمــــام بحــــضور االجتماعــــات التــــي تتن الزراعی
بحضور الندوات التي تخص التوعیة الزراعیـة، واالهتمـام بقـراءة الكتـب التـي تخـص المحافظـة 
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ئـــة، ومعرفـــة أن حـــرق المخلفـــات فـــي التربــــة یـــؤدي إلـــى قلـــة كفائتهـــا فـــي الزراعــــة، علـــى البی
واالهتمــام بمتابعــة قــضیة حــصة مــصر فــي نهــر النیــل، واالمتنــاع عــن غــسل الخــضروات فــي 

 .میاه الترع، واالهتمام بمشاهدة البرامج التي تتناول أسباب التلوث البیئي
قـد حـصل المتوسـط الحـسابي فـي القیـاس ویؤكد ذلك النتائج اإلحصائیة للفرض األول ف

 ).433,66(، في حین كان المتوسط الحسابي للقیاس البعدي )166,46(القبلي على 
توجـد عالقـة احـصائیة ذات داللـة "ـــ نتـائج اختبـارات الفـرض الفرعـي الثـاني والخـاص بــ 2

 ".معنویة بین التدخل المهني وقیم المشاركة الفعلیة في حمایة البیئة الزراعیة
فقـد أثبتـت نتــائج الدراسـة صـحة نتــائج الفـرض الفرعــي الثـاني، حیـث اتــضح مـن خــالل 
التحلیل الكمي أن برنامج التدخل المهني ساهم في المشاركة فـي تطهیـر التـرع التـي یـستخدمها 
المــــزارعین عینــــة الدراســــة فــــي الزراعــــة، كــــذلك المــــساعدة فــــي ردم البــــرك والمــــستنقعات مــــع 

 فــي حمــالت التوعیـة التــي تخــص ترشــید اسـتخدام المــاء، ارشــاد الجیــران المـزارعین، والمــشاركة
بالطرق السلیمة للتخلص من القمامة، والمـشاركة فـي المـشروعات البیئیـة التـي تقلـل مـن تلـوث 
الهـــواء، والقیـــام بإلقـــاء القمامـــة فـــي الـــصنادیق الخاصـــة بهـــا، والمـــشاركة فـــي حمـــالت التوعیـــة 

معرفــة األســالیب الحدیثــة لالســتفادة مــن المخلفــات الزراعیــة، الخاصــة بالمحافظــة علــى البیئــة، 
والمـــشاركة فـــي تنظیـــف الـــشوارع مـــن أجـــل حمایـــة البیئـــة مـــن التلـــوث، والمـــشاركة فـــي بـــرامج 

 .المحافظة على البیئة، والمشاركة في حمالت التوعیة الخاصة بالتخلص من القمامة
المتوسـط الحـسابي فـي القیـاس ویؤكد ذلك النتائج اإلحصائیة للفرض الثاني فقد حـصل 

 ).033,57(، في حین كان المتوسط الحسابي للقیاس البعدي )500,51(القبلي على 
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 :المراجع
مــشكالت تلــوث البیئــة ودور المــشاركة الــشعبیة فــي مواجهتهــا : محمــد الــسید أبــو المجــد عــامر

رة، جامعـة عـین دراسة مقارنة بین الریف والحضر، رسالة دكتـوراه غیـر منـشورة، القـاه
 .      م1994شمس، معهد الدراسات والبحوث البیئیة، 

تقویم برامج حمایة البیئة في مصر، رسالة دكتـوراه غیـر منـشورة، الفیـوم، : أحمد حسني إبراهیم
                                                                                   .   م1998یة الخدمة االجتماعیة، جامعة القاهرة فرع الفیوم، كل

-1993تحلیـــل سیاســـات حمایـــة البیئـــة فـــي مـــصر فـــي الفتـــرة مـــن : محمـــد نبیـــل ســـعد ســـالم
م، القاهرة، جامعة حلوان، كلیة الخدمة االجتماعیة، مجلة دراسـات فـي الخدمـة 1998

-361م، ص ص2004، )1(، الجــــزء )16(االجتماعیــــة والعلــــوم اإلنــــسانیة، العــــدد
435  . 

مؤشرات تخطیطیة مـن منظـور الخدمـة االجتماعیـة فـي مواجهـة : تهاني نبوي مصطفى السید 
بعــض المتغیــرات المرتبطــة بتلــوث البیئــة الــصناعیة دراســة حالــة، رســالة دكتــوراه غیــر 
ــــة  ــــة التربیــــة، قــــسم الخدمــــة االجتماعیــــة وتنمی منــــشورة، القــــاهرة، جامعــــة األزهــــر، كلی

 . م2007المجتمع، 
التـدخل المهنـي باسـتخدام طریقـة تنظـیم المجتمـع لمـساعدة أجهـزة : أبـو الفتـوحمحمـد الـدمرداش 

المجتمع المحلي على مواجهة مشكالت المخلفـات البیئیـة دراسـة حالـة، رسـالة دكتـوراه 
غیـر منــشوره، القــاهرة، جامعــة األزهــر، كلیــة التربیــة، قــسم الخدمــة االجتماعیــة وتنمیــة 

  .م2009المجتمع، 
التدخل المهني بطریقة تنظیم المجتمع لتنمیة المـسئولیة البیئیـة لـدى : محمدمحمود عبد الجواد 

سكان المناطق العشوائیة، رسـالة دكتـوراه غیـر منـشوره، القـاهرة، جامعـة األزهـر، كلیـة 
  . م2012التربیة، قسم الخدمة االجتماعیة وتنمیة المجتمع، 

لمجتمـع بالمـشكالت البیئیـة دراسـة تقییم دور الـدعاة فـي تنمیـة وعـي ا: حسن مهران عبد الغفار
میدانیة فـي مدینـة القـاهرة، رسـالة دكتـوراه غیـر منـشورة، القـاهرة، جامعـة عـین شـمس، 

  .  م2014معهد الدراسات والبحوث البیئیة، 
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