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 المتغيرات االجتماعية والبيئية المرتبطة بالصبية المتسربين  
 من التعليم العاملين بجمع وتدوير المخلف ات

 حي منشأة ناصردراسة ميدانية على  
 

 (3)محمد سيد أحمد -(2)ارسهير عادل العط -(1)شيماء أحمد عبد الرحمن
عهد العالي للخدمة الم( 3 جامعة عين شمس، كلية البنات( 2إدارة الوايلي التعليمية  (1

 القاهرة االجتماعية، 
 

 مستخلصال
على المشكالت االجتماعية والبيئية ، للصبية المتسربين من التعليم هدف البحث التعرف 

، وتحقيًقا ألهداف الدراسة تم اختيار عينة بحي منشأة ناصر المخلفات، العاملين بجمع وتدوير
سربين من التعليم العاملين بجمع وتدوير مفردة موزعه على الصبية المت 200بلغ حجمها 

المخلفات بحي منشأة ناصر، تلك العينة كانت موزعة على الصبية العاملين مابين الورش، 
والمصانع بالحي، وفيما يتعلق باالجراءات المنهجية فقد استعان الباحثون بنظريات البنائية 

لباحثون المنهج الوصفي باستخدام الوظيفية، والتبعية ، والنظرية الماركسية، كما استخدم ا
المسح االجتماعي، وكانت األداة استمارة مقابلة للتعرف على طبيعة المشكالت االجتماعية 
البيئية التي يتعرض إليها هؤالء الصبية بعد تسربهم واالتجاه للعمالة بجمع وتدوير المخلفات 

عوامل تكن الدافع األول في  بحي منشأة ناصر .وقد خلصت نتائج الدراسة إلى  أنه هناك عدة
التسرب من التعليم منها: الفقر،وعدم ربط التعليم بفرص دخل ألسر المتسربين، وتعرض بعض 
الطالب للتنمربسبب تأخرهم الدراسي،وتوارث مهنة جمع وتدوير المخلفات بحي منشأة ناصر، 

ات . ويوصي بوغياب الدور المدرسي بالمناطق العشوائية عند تكرارغياب الطالب والطال
: تفعيل الدور المدرسي في اتخاذ تدابير مناسبة إلعادة المتسربين للمدرسة مرة البحث باآلتي

 آخرى.
البد من أن تولي الدولة اهتماًما بصناعة جمع وتدوير المخلفات من خالل استحداث 

ت الشعبية هيئة خاصة بها داخل وزارة البيئة، كذلك االهتمام بمبادرات المجتمع المدني والحمال
الخاصة بحماية المتسربين من االنحراف واإلدمان، كما أوصت الدراسة بأهمية الحفاظ على 
الدور الذي يلعبه نواب مجلس الشعب والنقابات في رعاية الحمالت الخاصة بتحقيق مستقبل 
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أفضل بعد إلتحاق المتسربين من التعليم بسوق العمل وخاصة العمالة  في جمع المخلفات 
 يرها . وتدو 
 

 مقدمة
ا تمثمل تحمديً  وإن مشكلة التسرب من التعليم تعد من أهمم المشمكالت المجتمعيمة الخطيمرة، 

 مممن المتسمربون أنمور، العزيممز عبمد دعماء) .ا للمجتمعمات التمي تريممد لنفسمها، التنميمة والتقممدمصمعبً 
 (أولى /ط 2017 ، 9 ص للكتاب، العامة الهيئة ميدانية، دراسة التعليم،

من ميثاق االمم المتحدة لحقوق الطفل)أن له الحق في نوع التعليم الذي  29دة تنص الما
يساعد على تطور شخصيته وقدراته ألكبر قدر ممكن وتشجيعه على احترام حقوق اآلخرين 

 األولى الطبعة العبيكان، مكتبة الرياض الطفل، سلسة التعليم، فصل كاتي، دوركورث) أيًضا
2007) 

ة على المستويين الفردي، والمجتمعي،حيث يحرم الفرض من فرص والتسرب مسألة خطير 
كثيرة بالحياة، كما يحدد منها درجة الحراك االجتماعي والذي يؤثر سلبا في التنمية البشرية 

 بهذا المجتمع .
باالضممممافة إلممممى أن قممممرار التلميذ/مممممة بالتسممممرب سممممواء كممممان بممممدافع مممممن نفسممممه أواهلممممه، كممممما 

 ،المممممدخل التمممممي تخمممممرو ابنائهممممما ليتجهممممموا للعمالمممممة وزيمممممادة المممممدخلهمممممو الحمممممال باالسمممممرة منخفضمممممة 
هممممممذا التسممممممرب هممممممو سممممممببا فممممممي التممممممأخر الدراسممممممي وانخفمممممماض نسممممممب التحصمممممميل التممممممي تممممممؤدي 

حممممممممود عليممممممممات، المشمممممممكالت االجتماعيمممممممة، الشمممممممركة العربيمممممممة  للتنمر،واالنحرافمممممممات السممممممملوكية
  333ص  2009المتحدة بالتعاون مع و القدس،

ق الطفمممممل فمممممي حمايمممممة الدولمممممة لمممممه ممممممن كافمممممة اشمممممكال التمييمممممز واالهممممممال والقسممممموة كمممممما ابمممممرز االعمممممالن حممممم
واالسمممممتاالل داخمممممل العممممممل اذا التحمممممق الطفمممممل بمممممه  قبمممممل الحمممممد األدنمممممى المعلمممممن عنمممممه قانوًنممممما، كمممممما اليجممممموز بأيمممممة 

عمممممل يضممممر بصممممحته حممممال مممممن االحمممموال، أن يحمممممل علممممى العمممممل، أو يسمممممح لممممه باالشممممتاال بممممأي حرفممممة أو 
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موقمممممممع األممممممممم المتحمممممممدة،اليوم  ا يعممممممموق نمممممممموه الجسمممممممماني والنفسمممممممي والعقلممممممميأو تعليممممممممه ، ممممممممم
 2020حزيران/يونيه 12العالمي لمكافحة عمل األطفال،

أهميمممممممة الحمممممممديث عمممممممن عمالمممممممة االطفمممممممال كجمممممممزء رئيسمممممممي ممممممممؤثر فمممممممي  تمممممممأتيوممممممممن هنممممممما 
التايممممممرات الحادثممممممة لممممممبعض األطفممممممال الممممممذين يقطنممممممون حممممممي منشممممممأة ناصممممممر مجتمممممممع الدراسممممممة، 

الظممممممماهرة بالتسمممممممرب ممممممممن التعلممممممميم وهمممممممما ممممممممن اخطمممممممر الظمممممممواهر االجتماعيمممممممة  والرتبممممممماط تلمممممممك
 .  الواضحة جلًيا بالحي، ومحاولة تقديم  تصور مقترح للحد من تلك الظاهرة مستقبليا

 

 مشكلة البحث
هنمممماك إشممممكالية فيممممما يتعلممممق برصممممد المتايممممرات االجتماعيممممة، والبيئيممممة المرتبطممممة بالصممممبية 

وير المخلفمات، حيمث تعمددت الدراسمات فمي التسمرب ممن التعلميم ، المتسربين العاملين بجممع وتمد
كممذلك تعممددت فممي عمالممة األطفممال لكممن هنمماك نممدرة فيممما يخممص ربممط الظمماهرتين باالتجمماه لجمممع 
وتممدوير المخلفممات، خاصممة باألحيمماء التممي تنتشممر فيهمما تلممك المهنممة، وهممو مممادفع البمماحثون بالقيممام 

قة"حي الزبالين" إلعادة التمدوير، والتصمنيع، والتعمرف بدراسة استطالعية بحي منشأة ناصر منط
من خالل تلك الزيارة على الطبيعة الجارافية والديموغرافيمة لهمذه المنطقمة،حيث وجمدوا أن الحمي 

وحتمى  1970قد تلقى منًحا تنموية من البنك المدولي والوكالمة األلمانيمة للتعماون المدولي منمذ عمام
عممممادة واحممممدة ب و ( فممممي التنميممممة وتعلمممميم األطفممممال، 2ت،)جمعيمممما 5ويوجممممد بالمنطقممممة  2010عممممام 
طفمال المتسمربين ممن التعلميم، وتمدريبهم علمى على محو أمية األ يطلق عليها مدرسة تعملالتدوير 

المدرسمة بمربط  تلمك تقمومكمما فمي تعلميم الصماار.  مونتيسموريوُتطِبق ممنهج ،استخدام الكومبيوتر
 .والشباب ،بتنمية المهارات الفنية لدى األطفال يضاً أ. كما تقوم المدرسة  الدخلبالتعليم 

كما استفاد البماحثون ممن الدراسمة االسمتطالعية فمي التوصمل لعمدد الممدارس بمالحي، والتمي 
مدرسة للتعليم األساسي، والتعرف على مدى اسمتيعابها للكثافمة السمكانية بمالحي ، كمما 45بلات 

، والتممي تقمموم بمبممادرات لممربط 2004عممام تممم التواصممل مممع الجمعيممات األهليممة التممي انشممئت منممذ 
التعليم بمدخل شمهري ثابمت ل سمر الفقيمرة التمي تعمرض أوالدهما للتسمرب، وضمياع فرصمة التعلميم، 
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وبنمماءا علممى ممما تقممدم يمكممن أن نحصممر مشممكلة هممذه الدراسممة فممي رصممد المتايممرات االجتماعيممة، 
ي المخلفممات فممى السممؤال الرئيسمموالبيئيممة للصممبية المتسممربين مممن التعلمميم، العمماملين بجمممع وتممدوير 

 التالى: 
ممما المتايممرات االجتماعيممة والبيئيممة التممي تحممدث للصممبية الممذين تسممربوا، واتجهمموا للعمالممة بجمممع -

 وتدوير المخلفات؟
 

 الدراسة  أسئلة
 :التالية الفرعية التساؤالت الرئيسي السؤال هذا عن انبثق وقد
واتجهموا للعمالمة بجممع  لمذين تسمربوا ممن التعلميمما التايرات االجتماعية التي تحدث للصمبية ا-1

 وتدوير المخلفات؟ 
بجمممممع وتممممدوير  مممما التايممممرات البيئيمممة التممممي تحمممدث للصممممبية المتسممممربين ممممن التعلمممميم العممماملين-2

 المخلفات ؟ 
 ؟ عند هؤالء الصبية من التعليم الدافعة للتسرب سباباألما -3
 ؟ ناصر منشأة بحي رةھحد من انتشار تلك الظالل ما الرؤية المستقبلية التي يقدمها البحث-4

 

 أهمية الدراسة  
ظاهرتي  تناقش حيث، ومتايراتها هدافهاأو  ،مشكلتها من اهميتها الحالية الدراسة تستمد

التسرب من التعليم وعمالة األطفال في جمع وتدوير المخلفات بحي منشأة ناصر مجتمع 
 البحث 

 :النظرية هميةاأل
لظممماهرة التسمممرب ممممن التعلممميم ممممن خمممالل التمممراث النظمممري أن تضممميفه إلمممى تتضممح فيمممما يمكمممن -1

 . بتلك الظاهرةعرضها للدراسات السابقة الخاصة 
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تقديم دراسة أكاديمية تستفيد منه بعض الجهات المعنية كوزارة التربية والتعليم، ووزارة البيئة، -2
لمممة وسمممن العممماملين وطبيعمممة وزارة القممموى العاملمممة عنمممد التقمممدم بمممبعض القممموانين الخاصمممة بالعما

عملهمممم، كمممذلك منظممممات المجتممممع الممممدني فمممي تطممموير وتبنمممي بعمممض المشمممروعات التنمويمممة 
 . بالمناطق األكثر فقرا وأشد احتياًجا

 : التطبيقية هميةاأل
والبيئيمممة المرتبطمممة بالصمممبية المتسمممربين ممممن التعلممميم  المتايمممرات االجتماعيمممة رصمممدفمممي  تتمثمممل-1

شممموائية ، كحمممي منشمممأة ناصمممر ، والمممذين اتجهممموا للعمالمممة بجممممع وتمممدوير باالحيممماء الفقيمممرة والع
 .مجتمع الدراسة الميدانية طبيعة النشاط االقتصادي السائد بتلك المنطقة ،و المخلفات ، 

 .  انتشار تلك المهنة بهذا الحي مع التعرض للمردود البيئي على السكان ،-2
 انتشار من الحد خاللها من يمكن التى زمةالال التدابير واتخاذ التوصيات ببعض التقدم-3

 لة األطفال دون السن القانوني.تي التسرب وعماظاهر 
 

 أهداف الدراسة
طة والبيئية المرتب، المتايرات االجتماعيةتسعى الدراسة الحالية في محاولة التعرف على 

ا الهدف ، العاملين بجمع وتدوير المخلفات، ويشتق عن هذبالصبية المتسربين من التعليم
 :هداف الفرعية كاآلتيمجموعة من األ

 ية من التعليمالصب هؤالءالتعرف على األسباب الدافعة لتسرب  -1
 ي المباشر لجمع وتدوير المخلفات التأثير البيئ  -2
واتجهممموا للعممممل  المممذي يحمممدث للصمممبية المممذين تسمممربوا ممممن التعلممميم والبيئمممي التايمممر االجتمممماعي -3

 بجمع وتدوير المخلفات 
 سرب من التعليم، وعمالة األطفالمستقبلية للحد من انتشار الظواهر السلبية كالتطرح رؤية  -4
 واهردور المجتمع المدني في التعامل مع تلك الظالتعرف على  -5
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 الدراسة  مف اهيم
وعدم حضورهم يوميا أ ،ويعرف التسرب بأنه عدم انتظام التالميذ :: التسرب من التعليمولا أ

طويلة بدون عذر أو سبب يعودون بعده لالنتظام ، أي هو انقطاع  للمدرسة االبتدائية، ولفترة
محمود السيد رسالن ،مشكلة تسرب التالميذ من المدرسة االبتدائية ،رسالة . )طويلة فترات ىعل

وهو أيضا النقص في  (12، ص  1969ماجيستير غير منشورة ، تربية جامعة عين شمس 
على الحضور ،كما يعرف محمود قمبر" كلمة  تسجيل التالميذ بالمدرسة ،وعدم مواظبتهم

التسرب بحسب المفهوم التربوي هو ذلك االنقطاع الجزئي أوالتام، بالشكل الذي ال يستطيع 
محمود ) المتسرب معه انهاء دراسته بنجاح محققا األهداف المنوط بها في التعليم االلزامي، 

الجهاز العربي  -مؤثرة فيها بالبالد العربيةقمبر،ظاهرة التسرب في التعليم االبتدائي والعوامل ال
 إجرائيا الدراسة هذه في التسرب من التعليم  مفهوم ويحدد، (1976لمحو األمية وتعليم الكبار

مجموعة الصبية الذين تكرر غيابهم عن المدرسة ، أو انقطعوا عن الحضور التام لها : بأنهم
دهم داخل سجالت المدارس بحي منشأة مما أدى لحرمانهم من فرصة التعليم بالرغم من قي

 ناصر، واتجاههم للعمل بجمع وتدوير المخلفات في الشريحة العمرية للتعليم األساسي. 
عادة معالجة المخلفات:  جمع وتدوير ثانيا إن مفهوم إعادة التدوير يطلق على استعادة، وا 
وير المخلفمات بمالخطوات ترتبط عملية جممع وتمدحيث الستخدامها في المنتجات الجديدة.  المواد

 .بيع وشراء المواد المعاد تدويرها و التالية : عملية الجمع والمعالجة ، عملية التصنيع ، 
Schlesinger, environmental protection2006)) 

يقصد بمه جممع الممواد التمي يمتم اسمتخدامها كأسماس  :المخلفات جمع وتدوير التعريف الجرائي 
رة آخمرى عمن طريمق منتجمي وتجمار تلمك الممواد فمي أمماكن مخصصممة للتصمنيع ، وتحويلهما لصمو 

وورش خاصممة بالعمممل فيهمما ، كحممي منشممأة ناصممربالقاهرة الكبممرى المعممروف بتعممدد المنمماطق التممي 
تعمممممل بمهنمممممة جممممممع وتمممممدوير المخلفممممات المعتممممممدة علمممممى نفمممممس المممممواد الخمممممام كالزجممممماو والمممممورق 

 والبالستيك 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون شيماء أحمد عبد الرحمن
 

 2021 مايو، خامس، الجزء الالخامسالمجلد الخمسون، العدد 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

125 

ياسر الهيول في تناوله لمفهوم البيئة االجتماعية أنها أكد  :ثالثا: المتغيرات الجتماعية
مجموعة العوامل التي تشكل االطار العام للمجتمع، ومنها العادات، والتقاليد والتايرات 
السكانية، والمعتقدات والثقافة، ومستوى النمو كذلك التوزيع السكاني )ياسر الهيول ، تحليل 

 ( . 2015بن عبد العزيز ديسمبر البيئة الخارجية للمنظمة، جامعة سلمان
ونرى تعريف عبد الوهاب محمد " بأنها ذلك اإلطار من العالقات الذي يحدد حياة 
اإلنسان مع غيره، وهو األساس في تنظيم أي جماعة من الجماعات سواء بين أفرادها 

،  وجماعات متباينة" )عبد الوهاب محمد، المسؤولية عن االضرار الناتجة عن تلوث البيئة
 (  20، و القاهرة ص 1994رسالة دكتوراه منشورة 

المحيط الذي تحدث فيه اإلثارة يقصد بها ذلك  :المتغيرات الجتماعية اجرائياا مفهوم تعريف -
داخل حي منشأة ناصر مجتمع الدراسة، وبين مجتمعهم األسري مما  بين المتسربين والتفاعل

 الطبيعة االجتماعية للحي ككل. يؤثر على
علمم المنفس التقليمدي البيئمة بأنهما تلمك المفماهيم الشخصمية بعاا: مفهوم المتغيرات البيئيةة: را

وهى تختلف بتاير األفراد، وتناولهما بمالتعريف علمم  ل فراد عما يحيط بهم من ظروف ومتايرات
المممنفس االيكولممموجي بأنهممما كافمممة الظمممروف ، والمكونمممات ، والقممموى الخارجيمممة التمممي يتعاممممل معهممما 

، البماب الثماني، دار النمور السلوك اإلنسماني ، والبيئمة االجتماعيمة ،أحمد محمد عوض)ان اإلنس
 . (2017للنشر 

بالدراسة الراهنة هو دراسة العوامل، والمتايرات البيئية باالماكن  :التعريف الجرائي للبيئة
عن نشاط العشوائية من خالل المفهوم الشامل للبيئة،والمنظومة المصنوعة وهي التي نتجت 

للعمالة بجمع، وتدوير  االنسان مع عناصر تلك البيئة، والتي دفعته للتسرب ثم اإلتجاه
 المخلفات.
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التعريف اللاموي لكلممة صمبية همو اسمم  :EarlyAdolescence  : مفهوم الصبيةخامساا
وهمممممممي الشمممممممريحة العمريمممممممة التمممممممي عرفهممممممما جممممممممع صمممممممبي ومؤنثمممممممة صمممممممبايا ) همممممممو فمممممممي صمممممممبية( 

ا بدايمممة خمممروو اإلنسمممان ممممن الطفولمممة إلمممى عالممممه الخمممارجي حيمممث يبمممدأ ( بأنهمممhorrex)هممموركس
االندماو والتفاعل ،ويمكن تعريف تلك الشمريحة التمي تعمرض لهما البحمث فمي الفتمرة مما بمين سمن 

( المرحلمممة الخاصمممة 2004عاًمممما ، ونعنمممي بهممما لامممة واصمممطالًحا) ابمممن منظمممور  16وحتمممى  12
وتعممرف  ،12وعنممد الممذكور  10عنممد البنممات مممن سممن بالمراهقممة أي قممارب مممن البلمموت والتممي تبممدأ 

، أممما التعريممف االجرائممي لكلممممة عمممام  18اتفاقيممة حقمموق الطفممل أن البممالغ همممو مممن تخطممى سممن 
فهممو ممما ينطبممق علممى عينممة الدراسممة بمجتمممع البحممث، وهممي الشممريحة العمريممة مممن البنممين "صممبية" 

ممن التعلميم واتجهموا للعممل بجممع  عاًما الذين تسمربوا 16: 12والبنات دون سن البلوت  أي سن 
وتممدوير المخلفممات، ويتعامممل معهممم القممانون المصممري علممى انهممم فاقممدوا األهليممة طبقًمما لنصمموص 
القانون المدني وهنا كلمة الصبية تنطبق على كال من الجنسين، حيث القانون والدستور وكذلك 

 القواعد. اعالن الطفل ، يالب صياة المذكر في خطابه لمن تنطبق عليهم تلك
 

 الدراسات السابقة
 :متسربين من التعليمال الدراسات التي تناولت

فاعلية برنامج مقتةر  فةي الريااةيات مةائم علة  " ( بعنوان 2011شيماء مهران دراسة ) -1
التعليم اإلليكتروني للتالميذ المتسربين من الصف الثالة  البتةدائي فةي تنميةة التحصةيل  

فممي بنمماء  حيممث تتمثممل أهميممة تلممك الدراسممة م2011م النظةةامي والميةةل نحةةو مواصةةلة التعلةةي
برنممامج اليكترونممي مقتممرح للمتسممربين مممن الصممف الثالممث االبتممدائي لتنميممة التحصمميل والميممل 
لمواصلة التعليم  النظامي. حيث ناقشت الدراسمة فعاليمة البمرامج اإلليكترونيمة فمي  فهمم ممادة 

، موعممة الواحممدة مممع تطبيممق أدوات قبليمما وبعممدياواسممتخدم المممنهج التجريبممي للمج، الرياضمميات
عينمممة البحمممث كممماآلتي: عمممدد ممممن المتسمممربين بالصمممف الثالمممث اإلبتمممدائي تبعممما  وقمممد تمممم اختيمممار

 ألسباب تتعلق بصعوبة تعلم مادة الرياضيات .
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إعممممداد اختبممممار تحصمممميلي للصممممف الثالممممث وقممممد اسممممتخدمت الدراسممممة ادوات البحممممث األتيممممة: 
 ل نحممو مممادة الرياضمميات للتالميممذ المتسممربين الصممف المرحلممة اإلبتدائيممةمقيمماس الميمم، و اإلبتممدائي

 برنامج إليكتروني مقترح لمساعدة تالميذ الصفوف الثالثة االولي.  لمواصلة التعليم النظامي
منماهج الرياضمميات، وأسمماليب  طممويربتفممي ضموء تحليممل نتممائج البحمث كمما أوصممت الدراسمة 

، فادة مممن تكنولوجيمما الوسممائط المتعممددة والتعلمميم اإللكترونممياالسممت، مممن خممالل تدريسممها، وتقويمهمما
عمممادة بنممماء المقمممررات و التكاممممل بمممين التعلممميم الصمممفي ليسممماعد علمممي تحسمممين جمممودة التعليم.كمممذلك  ا 
، وأوصمت كمذلك بالقيمام بصورة الكترونية متكاملمة وتحديمد االسماليب التدريسمية المناسمبة الدراسية

البرمجيات التعليميمة الجيمدة ،وتتفمق همذه الدراسمة ممع الدراسمة  تدريب المعلمين على التعامل معب
الراهنممممة، فممممي أنهمممما تركزعلممممى تأثيربيئممممة الممممتعلم لممممدى األطفممممال مممممن خممممالل اسممممتخدام التكنولوجيمممما 
التعليمية، التي تخلق بيئة جاذبة تحد من ظاهرة التسرب في الحاالت المتعلقة، بالتسرب النماجم 

 عن البيئة المدرسية.
ي المنهج المستخدم حيث استخدمت تلمك الدراسمة الممنهج التجريبمي، وهمو ممنهج وتختلف ف

مختلف عن الدراسة الراهنة ،كذلك اختيمار العينمة، والتمي ركمزت علمى أطفمال الصمف الثالمث أي 
 12صفوف صارى أما الدراسة الخاصة بالباحثة تركزعلى أطفال وصبية بالصفوف العليا سمن 

وكممذلك تختلممف فممي تطبيممق ، حتممى الصممف الثمماني اإلعممدادي، و السممادسأي مممن الصممف  61إلممى 
 . األزهري المجال  الجارافي ،ونظام التعليم وهو

ناقشممت تلممك : (  dropping out 2011بعنةةوان )   ورومبرجةةر دبليةةو راسةةلدراسةةة  -2
انجلترا حيث  له بمدينة لوس أنجلوس، ةالدراسة ماهية التسرب من التعليم ،واألسباب المؤدي

النتممائج  أسممباب التسممرب مممن التعلمميم ومممن أهمهمما الفقممر، والرسمموب وكانممت أهممم حممثرصممد البا
التي توصل إليها الباحث أن الفقر االسمري يمؤدي للتسمرب لمدفع األسمر الفقيمرة أبنائهما للعممل 
في سن الصف السادس ،كذلك الرسوب المستمر بسبب تكرار الاياب والعمل سمبًبا للتسمرب 

وسممط أقرانمممه.وتتفق هممذه الدراسممة ممممع الدراسممة الراهنمممة فممي سمممن إلحسمماس التلميممذ بممماالغتراب 
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العينة التي طبقت عليها الدراسة ، كذلك تشمابه أسمباب التسمرب بمالرغم ممن اخمتالف المدول. 
وتختلممف فممي عممدم تنمماول نوعيممة العمالممة التممي يتجممه إليهمما األطفممال فممي هممذا السممن وأيًضمما هممل 

الحضممارية باعتبممار انمه التوجممد هنمماك منمماطق االنتشمار األكبممر يكممون فممي الريمف أم المنمماطق 
، حيممث اجابممت الدراسممة، ومممن أهممم نتائجهمما بممأن األطفممال فممي المنمماطق الريفيممة أكثممر عشمموائية

 اتجاًها للعمالة بالرغم من تحريم القانون بم)لوس انجلوس( لالتجاه للعمالة في سن مبكر 
ترويحية وأثرهةا علة  تسةرب  ( بعنوان " وحدات تعليمية2014حاتم عبد الفايل دراسة ) -3

علممى هممدفت تلممك الدراسممة الوقمموف " .تالميةةذ مةةداري صةةديقة الفتيةةات محافظةةة بنةةي سةةويف
كيفيممة تطممموير وحمممدات تعليميمممة ترفيهيمممة ومعرفمممة تأثيرهمما علمممى تسمممرب التالميمممذ ممممن الممممدارس 
الصديقة للبنات بمحافظة بني سويف ، ممن خمالل تطموير مسمتوى بعمض المهمارات الحركيمة 

يعد مرجًعا للمعلمين في مجال ، و سية لتالميذ الصف األول مع تنمية الجانب العاطفياألسا
 .التربية البدنية والقضاء على ظاهرة تسرب التلميذات

اسمتخدم الباحممث الممنهج التجريبممي باإلضممافة إلمى اسممتخدام الباحممث التصمميم التجريبممي مممن 
وجمود فمروق ه هنماك نتائج الدراسة أن أفادت، و والالحق لمجموعة تجريبية خالل القياس المسبق،

الحركيممة  المهممارات بعممض أداء فممي والالحقممة السممابقة القياسمماتذات داللممة إحصممائية بممين متوسممط 
 السممممابقة القياسمممماتاألساسممممية  ل شممممخاص فممممي العينممممة لصممممالح قياسممممات ممممما بعد.كممممذلك متوسممممط 

 . والالحقة في تطوير الجانب العاطفي للتالميذ في العينة
( بعنةوان " دور األسةرف فةي عمليةة التسةرب الدراسةي دراسةة 2015)حسين مزعةل دراسة  -4

ناقشمت همذه الدراسمة العواممل المؤديمة للتسمرب الدراسمي  ميدانية في مااء القاسم بةالعرا  "
والتمممي تنقسمممم إلمممى عواممممل مدرسمممية، وعواممممل آخمممرى متصممملة بمممالمنزل ،فضممماًل عمممن صمممعوبة 

ول الدراسمي، وصمعوبة التصمرف فمي المواقمف الجديمدة التوافق والجو المدرسي في بداية التح
التممي يمممر بهمما الطالممب ، واإلحسمماس بممالفوارق الطبقيممة وأقرانممه وصممعوبة التوافممق مممع السمملطة 

 الموجه بالمدرسة.
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التعممرف علممى دور األسممرة فممي عمليممة التسممرب بمممدارس قضمماء تمثلممت أهممداف الدراسممة فممي 
للتسرب،و محاولة الكشف عن أهم السبل في تفعيل الوقوف على أهم العوامل المسببة و  القاسم.

تسمليط الضموء علمى ، و الدور التربوي ل سرة في الحد من عملية التسمرب بممدارس قضماء القاسمم
المؤسسمات االجتماعيمة، والدينيمة، والتربويمة، والسياسممية، ووسمائل االتصمال، ودورهما فمي مواجهممة 

رس قضمماء القاسمممم.واعتمدت الدراسممة علمممي التسممرب التممي يمكمممن بواسممطتها تحجمميم الظممماهرة بمممدا
الممممنهج الوصمممفي ، واسمممتخدم الباحمممث فيهممما اسمممتمارة االسمممتبيان التمممي طبقمممت علمممي عينمممة قوامهممما 

( مفردة من الطالب المتسربين بمدارس قضاء القاسمم بمالعراق ، وقمد تمم اختيمارهم بطريقمة 200)
 المسح بالعينة.

لدراسة آبماءهم أميمون ، ويلميهم فئمة المذين أسفرت نتائج الدراسة عن أن نصف أفراد عينة ا
٪ 58يعرفمون القممراءة والكتابممة ، ثممم الحاصملين علممى مؤهممل متوسممط ، ثمم فئممة المؤهممل فمموق نسممبة 

٪ مممن إجمممالي العينممة أنهممم ال 42مممن المبحمموثين يعملممون بمهممن مختلفممة، فممي حممين أكممدت نسممبة 
شممارة للمسممتوى االقتصممادي تو  صمملت الدراسممة إلممى أغلبيممة يعملممون فممي أي مهممن علممي اإلطالق.وا 

المبحمموثين يعممانون مممن مسممتوى اقتصممادي متممدني مممما يشممير إلممى أن الاالبيممة يقيمممون أكثممر مممن 
فردين ممنهم فمي غرفمة واحمد ويعماني معظمم السمكان ممن االزدحمام بالمسمكن ، ممما قمد يمؤدى إلمى 

طمالب الدراسمي عدم تمكن األبناء من أداء واجبماتهم المدرسمية ،وبالتمالي قمد يمؤدي إلمي تسمرب ال
 نتيجة تأخرهم الدراسي.

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الراهنة في األسباب الدافعة للتسرب من التعلميم، واألسمباب 
االقتصمممادية تعمممد سمممبًبا مباشمممًرا ممممن أسمممباب التمممأخر الدراسمممي المممدافع لتسمممرب التالميمممذ ممممن التعلممميم 

سباب الدافعة للتسرب تعد تقريًبما متشمابهة بالرغم من تطبيق تلك الدراسة بدولة العراق إال أن األ
األسمممباب، كمممما تتشمممابه فمممي تقمممارب حجمممم العينمممة التمممي تممممت عليهممما الدراسمممة وطريقمممة االختيمممار ، 
وتختلمممف ممممع الدراسمممة الراهنمممة، فمممي النسمممب االحصمممائية التمممي خرجمممت بهممما النتمممائج، وتركيمممز تلمممك 

رصمده بالدراسمة ولمم يكمن السمبب الدراسة على العوامل االقتصادية التي هي باألساس مؤشر تمم 
 األوحد، كذلك اختالف المجال الجارافي من اختالف دول.  
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 : المخلفات عمالة األطفال في جمع وتدويردراسات تناولت 
بعنةةوان "توظيةةف سياسةةات صةةنع القةةرار فةةي المشةةروعات  2004دراسةةة ديسةةيلفا رددريكةةا -1

إلممى التعممرف علممى ملكيممة التكنولوجيمما  تلممك الدراسممة هممدفتوقممد  البيئيةةة لةةدول العةةالم الثالةة "
لتوظيممف صممنع القممرار فممي مشممروعات المحافظممة علممى البيئممة بالممدول الناميممة، حيممث وجممد أن 
العديد من دول العمالم الثالمث تعماني ممن سموء االحموال االقتصمادية، واالجتماعيمة ،والصمحية 

حليمل البمرامج التمي كذلك المشكالت الخاصمة بالبيئمة التمي يعيشمون فيهما، واتجهمت الدراسمة لت
طبقممت علممى تلممك الممدول ووجممد أنهمما تؤكممد ضممعف السياسممات التممي تتبناهمما الممدول الناميممة فممي 
تنميمممة المسمممئولية البيئيمممة. واتفقمممت تلمممك الدراسمممة ممممع الدراسمممة الراهنمممة فمممي أنهممما اهتممممت ب لقممماء 
ة الضوء على األسباب الرئيسة لمشكالت مجتمعمات المدول الناميمة وهمي الجوانمب االقتصمادي

واالجتماعيممة والصممحية، وهممو ممما تتناولممه دراسممتنا كأسممباب مؤديممه للتسممرب مممن التعلمميم، كممذلك 
نماذو التنمية والتعمرض للسياسمات المتبنيمة للمدول والتمي تتعمرض لمشمروعات إعمادة التمدوير 

 والتخلص من النفايات. 
البنةةاء اسةةتخدام المنتجةةات المعةةاد تةةدويرها فةةي صةةناعة " بعنةةوان  2014برييةة   دراسةةة -2

  "تحقي  تجريبي في العوائ  الحرجة واستراتيجيات التحسين(بريطانيا بالمملكة المتحدف"
ناقشمممت الدراسمممة اسمممتهالك صمممناعة البنممماء لحممموالي نصمممف المممموارد الماديمممة الممممأخوذة ممممن 

كممما تناولممت الدراسممة طممرق معالجممة التممأثيرات البيئيممة ، الطبيعممة ،وتوليممد جممزًءا كبيممًرا مممن النفايممات
بية مممن االسممتخراو المسمتمر للمواد،والنفايممات لصممالح مشممروعات البنماء. وتُقيمميم هممذه الدراسممة السمل

وقمممد تمممم ،العواممممل التمممي تعممموق اسمممتخدام المنتجمممات المعممماد تمممدويرها فمممي صمممناعة البنممماء بالمملكمممة 
اسمممتخدام الممممنهج التجريبمممي علمممى منظمتمممين واحمممدة رسممممية وآخمممرى غيمممر رسممممية ، وتمممم الوصمممول 

 :ليةللنتائج التا
نقممص المعلومممات حممول جممودة المنتجممات فممي ، و نممدرة المصممممين للمنتجممات المعمماد تممدويرها

  .السوق
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وتقتمرح الدراسمة أنمه يمكمن اعتمماد ، التكلفة المرتفعة للمنتجات بالرغم احياًنا من انخفاض الجمودة
 عدد من االستراتيجيات لتعزيز استخدام المنتجات المعاد تدويرها.

السمممممممتخدام تلمممممممك الممممممممواد فمممممممي أدوات تقيممممممميم التصمممممممميم المسمممممممتدام،  تخصممممممميص نقممممممماط وتشممممممممل:
والتدابيرالتشمممريعية الحكوميمممة، وتحسمممين التعممماون بمممين المصمممممين، والمقممماولين، ومممموردي الممممواد، 

شمممراكهم فمممي مرحلمممة مبكمممرً  ممممن التصمممميم ،واسمممتخدام اإلعفممماء الضمممريبي وهمممذه النتمممائج تسممماعد ا وا 
فممممي البنمممماء علممممى تحديممممد العوامممممل التممممي تعمممموق صممممانعي السياسممممات والمصممممنعين والمتخصصممممين 
 .استخدام المنتجات المعاد تدويرها لمشاريع البناء 

تةةدوير   يةةة السياسةة الماليةة فةة  تنميةة وتطةةوير صةناعةلفاعإيمةان حسةةن بعنةوان"  دراسةة-3
ينمماقش " 2017 والمنةةاط  الحاةةرية المصةةرية  بة فةة  المةةدنلفةةات الصةةلواسةةترجاا المخ

دة مممممن المخلفممممات الضممممخمة التممممي يممممتم انتاجهمممما يومًيمممما بهممممدف إعممممادة البحممممث كيفيممممة االسممممتفا
اسمممتخدامها اقتصمممادًيا، وقمممد توصمممل البحمممث إلمممى مقتمممرح ب عمممادة هيكلمممة الدولمممة لقطممماع تمممدوير 

 المخلفات الصلبة وتقسيمه لثالث مستويات لكل منها السياسة المالية الخاصة به .
ماعي كمةدخل لتنميةة المسةئولية البيئيةة العمل الجت " بعنموان 2019إبراهيم مهتديدراسة -4

ناقشت تلك الدراسة التعرف على أثر عائد التدخل للعمل ":  لدى سكان المناط  العشوائية
االجتممماعي فممي تنميممة المسممئولية البيئيممة لممدى سممكان المنمماطق العشمموائية، واعتمممدت الدراسممة 

طهممرمس بممالجيزة ، علممى المممنهج شممبه التجريبممي مممن خممالل عينممة عشمموائية مممن منطقممة كفممر 
 بالقرب من الدائري )الهرم(.  

وجمممود فمممروق ذات داللمممة إحصممائية علمممى عينمممة الدراسمممة فمممي الممموعي إلمممى وتوصممل الباحمممث 
وتحقيممق االسممتفادة مممن نظريممة الممتعلم االجتممماعي . وتتفممق هممذه الدراسممة فممي إن  بالمسممؤلية البيئيممة

يئممة مممن التلمموث، وتطويرهمما مممن الناحيممة المموعي بالمسممئولية البيئيممة سممبًبا مباشممًرا للحفمماظ علممى الب
الحضممارية، وهممو ممما تلقممي الضمموء عليممه دراسممة الباحثممة مممن رصممد لمموعي سممكان تلممك المنمماطق . 
وتختلف في المنهج المستخدم والفروض الخاصة بالدراسة والمجال الجارافي الخماص بمحافظمة 

  آخرى بالرغم من تشابه المنطقتين.
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السمممابقة نالحمممظ أن معظمهممما يتفمممق علمممى األسمممباب  وممممن خمممالل االطمممالع علمممى الدراسمممات
المباشممممرة، والايممممر مباشممممرة المؤديممممه للتسممممرب مممممن التعلمممميم وهممممو المحممممور األول مممممن خممممالل طممممرح 
تصممورات حممول إمكانيممة الحممد مممن تلممك الظمماهرة مممع اخممتالف العينممات وأعمارهمما والمجممال الزمنممي 

 والجارافي.
شمميماء مصممطفي بمصممر بممنفس العممام ،  ،2011رومبرجر بمم نجلترا عممامدبليممو كدراسممة راسممل 

كممممما نمممماقش مالئمممممة الجممممو المدرسممممي للحممممد مممممن ظمممماهرة التسممممرب كمممماًل مممممن حمممماتم عبممممد الفضمممميل  
 2018، وعمممام 2017وفمممراس محممممد عمممام  2015وحسمممين مزعلمممي أيًضممما بمممالعراق عمممام 2014

 ناقش ذلك والء عبد السالم ،أمل السيد، محمد جمال زكي.   
عمممددت الدراسمممات التمممي تناولمممت موضممموعات خاصمممة ب عمممادة أمممما عمممن المحمممور الثممماني فقمممد ت

تدوير المخلفات والخاصة بالجانب االقتصادي ، ودراسة نبيل سمعد عمن تحليمل سياسمات حمايمة 
ودراسمممة ديسممملفا ردديكممما عمممن ملكيمممة التكنولوجيممما فمممي مشمممروعات  ،، 2000البيئمممة المصمممرية عمممام 

يمان حسن عن السياسات الماليمة إلعمادة ودراسة إ، 2004المحافظة على البيئة بالدول النامية 
إيمممممان حسمممممن عممممن السياسممممات الماليممممة إلعممممادة تمممممدوير  دراسممممةو .2017تممممدوير المخلفممممات عممممام 

 عن تنمية المسؤلية البيئية بمصر. 2019إبراهيم مهتدي  2017المخلفات
 

 اإلطار النظري للدراسة
 التوجه الفكري للدراسة:
النظرية من أكثر النظريات شيوعا واستخداما في  تعتبر تلك: النظرية البنائية الوظيفية

ويعتمد االتجاه ، دفاعا عن النظام الرأسمالي في اوروبا وتقويضه هاالمجال األسري ، واكثر 
، ينص على أن والتي تنطلق من افتراض مبدئي ،البنائي الوظيفي، على عدد من األسس

  أنماط محددة للثقافةالمجتمع عبارة عن نسق مؤلف من مجموعة نظم اجتماعية ، و 
أمريكممما فطورهممما بارسمممونز ، علمممى يمممد سبنسمممر ثمممم انتقلمممت إلمممى  19ظهمممرت فمممي القمممرن المممم 

وقممد ركممزت علممى ديمومممة ، واسممتمرارية العالقممة بممين األسممرة والمجتمممع التممي تعممد جممزءا  ،وميرتممون
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اجمممات منممه، فركممزوا اإلهتممممام علممى وظيفممة األسمممرة، ووظيفممة هممؤالء األفمممراد داخممل األسممرة ، واحتي
)محمممد علممي، تمماريا علممم االجتممماع: رواد واتجاهممات معاصممرة، دار  هممؤالء األفممراد مممن األسممرة 

 (445ص  93المعرفة الجامعية، االسكندرية،
المتبادل بين العناصر  تكامل األجزاء في كل واحد،واالعتماد :لمسلمة الرئيسية للنظريةا

لم االجتماع دراسة نقدية، و عين شمس، سمير نعيم أحمد، النظرية في ع ).ع المختلفة للمجتم
( كما اوضح براون أن المجتمعات كاألجسام الحية ليست بحالة مستقرة دائما بل هو 1977

في تايردائم وعملية االتزان هي نوع من التنسيق، والتحكم والتنظيم بين اجزائه حتى اليتم 
ة الترتيبات االجتماعية في انحراف الكائن. وقد اقترح ميرتون وهو أحد روادها ضرورة دراس

األسرة واألنساق السياسية لمالحظة بعض النتائج المتعلقة بمتطلبات النسق االجتماعي المنظم 
التي هي جزء منه. ووظيفة األسر هي مد المجتمع باألعضاء بل والعمل على تنشئة 

ات والتي ذهب هؤالء،وتعويدهم لعب االدوار وزيادة الكفاءة وتنمية الشخصيات المتسمة بالثب
ميرتون من خاللها إلى ثالثة افتراضات بالتحليل الوظيفي )علي ليلة، البنائية الوظيفية في علم 

 (1982 1القاهرة ط  –االجتماع واالنثربولوجيا، المفاهيم والقضايا ، دار المعارف 
المنظور الوظيفي يعلمنا بمدخل  أنفي التحليل الوظيفي إلى  أيًضا ميرتونكما ذهب 

لحياة االجتماعية التي تكشف معلومات تنظم لنا مجتمعنا وضرب مثال على ذلك دراسة ا
عمال مصانع "هاوثورن" والتي دارت حول العالقة بين االنتاجية واالضاءة بالمصنع، 
فالترتيبات االجتماعية لنسق العمل لها أهمية كبيرة تفوق الظروف الطبيعية التي تتعلق بكمية 

جها العامل لعمله، ومن هنا نجد أن التحليل الوظيفي يمدنا بتفسيرات عن االضاءة التي يحتا
 :وظيفة النسق أو البناء االجتماعي منها

وتحقيق ، اشباع رغبات المحرومين اجتماعيا، البحث عن ارباح تمكنها من االستقرار
 طلبتجابة لل، التمتع بفرصة تحقيق الصعود ألعلى، توفير السلع والخدمات اسمكاسب أكبر

 (parsons, t the social system the free press glencoe 111, 1951 ).عليها
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نشممأت كتيممار نقممدي ماركسممي جديممد خمماص بنظريممات التنميممة حيممث نظممرت أن نظريةةة التبعيةةة : 
للتنميممة، والتخلممف علممى أن هممما مممرحلتين مختلفتممين مممن مراحممل تطممور البشممرية ، ولممم يصمماحب 

قممات تسمميطرعليها سياسممات الهيمنممة، واالسممتبعاد تمكنممت مممن خاللهمما انتشممار الرأسمممالية سمموى عال
المممدول الرأسممممالية الاربيمممة ممممن إعمممادة تنظممميم بنيمممة المجتممممع باألراضمممي الواقعمممة فيهممما بمممما يناسمممب 

) إسماعيل قيره، التركيمز علمى مسمألة العمالمة بمدال ممن مشمكلة البطالمة ، ط اولمى .حاجتها كدول
 ( . 14ص  1990

وتفرق بين نوعين التبعية ، والالموضوعية للنموذو الرأسمالي، المحاكاةوتعني التبعية 
والذي   ،والتبعية الحديثة فاألولى كان االستعمار فيها هو المركز العالمي للرأسمالية القديمة،

أما التبعية الجديدة فهي التي اصبحت  يعمل جاهدا لتدمير البرجوازيات المحلية في المحيط
يات المحلية تقوم بتدمير نفسها وباقي المجتمع، وتختلف أشكال التبعية في فيها تلك البرجواز 

 .ونوعيتها،البلدان المتخلفة حيث تختلف في درجتها
وتفترض تلك النظرية أن العالم الثالث في تاير مستمر الرتباطه بالعالم االول وتبعيتمه لمه 

الثالممث بقدرتممه علممى التقممدم والسمميطرة علممى مجتمعممه بظروفممه وذلممك مممن خممالل حيممث يتسممم العممالم 
 والتايير الجذري عن طريق القوة والثورة .  ، ثورة البروليتاريا العالمية

وقد أكد رواد تلك النظرية على أن مصلحة دول المركز الرأسمالي أنه عندما تايب 
بع تابع. فتلك هي سياسات ودور رأس المال العدالة بالدول النامية ، تايب التنمية ويظل التا

في نهب الثروات الخاصة بالعالم الثالث واقامة المنازعات ، والسياسات التي تقوم على 
افقارالدول فتظل تابع لها )عبد اهلل محمد حسنين شلبي ،العالم الثالث واالختيار 

  ( . 1985ت 1970-1952االيدولوجي،مصرنموذجا دراسة بنائية تاريخية 
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 االجراءات المنهجية للدراسة
المسح من خالل علي " المنهج الوصفي   ونالباحث اعتمد : عينة ومنهج الدراسة -

االجتماعي عن طريق العينة" الذي تقوم علي الوصف الظاهري بجانب جمع المعلومات 
 ظراً ، ونوالبيانات عنها ، مع تصنيف هذه المعلومات وتنظيمها والتعبير عنها كميا وكيفيا 

 على بالبحث القيام وصعوبة( حي منشأة ناصر) الدراسة األصلى محل المجتمع حجم لكبر
المتسربين العاملين بجمع وتدوير المخلفات خاصة أنها عمالة تحت السن وغير  جميع

 األصلى المجتمع هذا صفات متضمنة عشوائية عينة اختيار تم فقد قانونية وغير مثبته؛
  هذه المهنة. العاملين ب األفراد من

 :هي ةعتمدت الباحثة في هذه الدراسة علي أداا
 للمتسربين من التعليم العاملين بجمع وتدوير المخلفات . استبيان صحيفة 
 للحصول واعدادها باستخدامها الباحثون سيقوم التى االدوات هى دوات جمع البيانات:أ 

ة االستطالعية ، ثم اجراء ، والقيام مسبًقا بالدراسالدراسة مجتمع من المعلومات على
المقابالت مع مراعاة المستوى الفكري والتعليمي لهؤالء المتسربين فعدد كبير منهم يعاني 

 أمية القراءة والكتابة.
 وقد ، االستمارة على فرد كل ويجيب ، عبارة 35  ةالصحيف فى العبارات عدد كان وقد

 وكانت ، حتى العينة لدى التعليمي توىالمس عامل تالئم بسيطة االستمارة عبارات اختيار تم
 . عشوائى الصبية بشكل اختيار ،وتم استفهامية العبارات

 خصائص عينة الدراسة:
( أنثممى 60واالنماث ) %70( أي نسممبة 140مبحمموث ومبحوثمة عممدد المذكور) 200النموع: العينمة 

ت تكممرارا حيممث كانممت أكبممر الفئمما 33.3بلممغ المتوسممط الحسممابي لسممن العينممة -.  %30أي نسممبة 
األداة المرجعيممة : صممحيفة اسممتبيان للمتسممربين مممن وكانممت   %40عممام بنسممبة  12بالعينممة هممي 
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 4سممؤال علممى  35التعلمميم العمماملين بجمممع وتممدوير المخلفممات، بحممي منشممأة ناصممر" تحتمموي علممى 
  ت.محورالمتايرات االجتماعية للصبية المتسربين العاملين بجمع وتدويرالمخلفا أوال:هي  محاور
 للصبية المتسربين العاملين بجمع وتدوير المخلفات.  محممورالمتمايرات البيئمية: ثانًيا 

 ت .محوراالتجاه إلى جمع وتدويرالمخلفاثالثًا : 
 .بتدويرالمخلفاتل اآلثار المترتبة على التسرب من التعليم واالتجاه للعم رابًعا :
 مجالت الدراسة -
ملتحقين بمدرسة  100مفردة ( ، بواقع  200اجمالي  ) الدراسة عينة: المجال البشرى -أ

يعملون بورش ومصانع مختلفة بالحي تتراوح أعمارهم  100إعادة التدوير )هيا نتعلم( و
 سنة .  16-12بين

 المجال الزمني : –و في حي منشأة ناصر ،  الدراسة تطبيق يتم:  المجال المكاني – ب
 /6 /1)  وحتى(  2020 /1/1)  في بدأت حيث البيانات جمع مرحلة منذ الدراسة بدات

 (2020 /20/11  وحتى( 2020/  9 /1)  في بدأت الميدانية الدراسة ثم( 2020
 : تم حساب ثبات وصد  الستمارف فكانت كالتال 

 البعممماد الثبمممات معمممامالت قممميم ممممن 35إلمممى عمممدد 42تمممم تنقممميح األسمممئلة ممممن  :االسمممتبيان اسمممتمارة
كمممما قمممدر الثبمممات بطريقمممة  ،( %88) الثبمممات معاممممل قممميم تراوحمممت يمممثح مقبولمممة قممميم االسمممتمارة

وبطريقممممة التجزئممممة  %88لكرونبمممماا معامممممل الثبممممات بممممم  αاالتسمممماق الممممداخلي باسممممتخدام معادلممممة 
وبنماء عليمه تحقمق لالسمتمارة  0.90النصفية باستخدام معادلة جيتمان حيث قمدر معاممل الثبمات 

 خصائص تجعلها مقبولة ومهيأة للتطبيق.
تم عرض بنود المقاييس المستخدمة بها ، وتمم تمدوين وتسمجيل المالحظمات  د  المحكمون :ص

 %80فى ضوء ما ابمداه االسماتذة المحكممون ، واسمتبعاد العناصمر التمى حصملت علمى اقمل ممن 
 من ارائهم ، واصبحت االستمارة صالحة لتجميع البيانات الميدانية فى صورتها الحالية .
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 :دانيةنتائج الدراسة المي
االجتماعية للصبية المتسربين العاملين بجمع  المتايرات محور: ول: التساؤل الرئيس أ

 :وتدويرالمخلفات
 توزيع أفراد العينة تبعا للترتيب وسط اإلخوف

 %   الترتيب وسط اإلخوف 
 %66.5 133 األكبر
 %17.5 35 األوسط
 %16 32 األصار
 %100 200 اجمالي

 50 200/4 المتوسط الحسابي
من خالل بيانات الجدول السابق يتضح أن ترتيب الطفل األكبروسط اإلخوة يتصدرالنسبة 
األعلى، مما يتضح لنا أن موروث العادات، والتقاليد المتعلق باتجاه األا األكبر للعمالة أيا ما 

 ر.كانت األسباب الدافعة لذلك ،ولكن لتعود المجتمع أن األكبر يتحمل المسؤلية منذ الصا
 أفراد العينة طبقا للمساهمة في مصروف البيتتوزيع 

 %   المساهمة في مصروف البيت
 % 87.5 175 يساهم
 %12.5 25 ال يساهم
 %100 200 االجمالي

 100 200/2 المتوسط الحسابي
من خالل الجدول السابق  نالحظ أنه نسمبة المئويمة األعلمى همي المسماهمة فمي مصمروف 

معظم المتسربين الذين توجهوا للعمالمة فمي تمدوير المخلفمات المدافع األكبمر  البيت ، مما يؤكد أن
 .  لهم هي الظروف األسرية التي تحتاو لزيادة الدخل
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 توزيع أفراد العينة طبقا لحجم المساهمة في مصروف البيت
 % التكرار حجم األجر المساهم به

 %81.5 163 جزء من األجر
 %18.5 37 األجر كله
 %100 200 اجمالي

يتضح من خالل جدول أن النسبة االعلى من هؤالء الصبية يساهمون بجزء من األجمر ، 
واتضح ذلك من خمالل المقابلمة المتعمقمة ، حيمث أوضمح معظمم أفمراد العينمة أن يسماهمون بجمزء 
من أجرهم ليس بكامل رضاهم حيث هناك ضاوط نفسية تقع علميهم ممن خمالل السملطة األبويمة 

 . واالم على مصادر الدخل لتسوية ظروف معيشتهم واستيالء األب
 توزيع أفراد العينة وفقا لحجم الاغط الوامع عل  المتسرب لتر  المدرسة

الشخص المسؤول عن تسرب أفراد العينة / 
 مماري الاغط

 % التكرار

 % 40.5 81 األب
 %30 60 األم
 %10 20 األا

 %5 10 أحد األقارب
 % 6.5 13 أحد األصحاب

 %8 16 حث بنفسهب
 %100 200 اجمالي

 33.3 200/6 المتوسط الحسابي
يتضممح مممن خممالل بيانممات جممدول أن النسممبة األكبممر لاليجمماد فممرص العمممل لهممؤالء األطفممال 
كانت عن طريق األب ، وعن طريق المقابلمة المتعمقمة، وجمدنا أن ايجماد تلمك الفمرص تمأتي عمن 

الحمممر للقماممممة ، كشمممكل ممممن أشمممكال العممممل  طريمممق األب المممذي يعممممل بمممنفس المممورش، أوالجممممع
 .المضمون



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون شيماء أحمد عبد الرحمن
 

 2021 مايو، خامس، الجزء الالخامسالمجلد الخمسون، العدد 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

139 

 :ن المدرسة هي سببا للتسرب منهاتوزيع العينة وفقا لفتراض إ
 % التكرار المدرسة سبب تسرب  منها

 %60 120 نعم
 %40 80 ال

 %100 200 اجمالي
 100 200/2 المتوسط الحسابي

ربين يرجعمممون أسمممباب ممممن المتسممم %60يتضمممح ممممن خمممالل بيانمممات الجمممدول أن أكثمممر ممممن 
ت التسمرب ممن اعتبمر  %80تسربهم إلى أن المدرسة سبًبا في تركهم لهما ، والنسمبة األقمل، وهمي 

، ممممما يتضمممح أنمممه هنممماك أسمممباب عمممدة ترجمممع للمدرسمممة ، ومنهممما الكثافمممة التعلممميم ألسمممباب آخمممرى
صممة أن السممكانية الضممخمة والمعروفممة بهمما تلممك المنطقممة مممما يعرقممل جممودة العمليممة التعليميممة خا

كمممممافي لبحممممث بعمممممض الحممممماالت األخصممممائيين /ات النفسممممميين واالجتممممماعيين/ات ليسممممموا بالعممممدد ال
 .اإلنسانية

 توزيع العينة وفقا للعقاب عند الخطأ مع وجود مساهمة مادية ألسرف المتسرب
يتم عقاب  عند ارتكاب خطأ ما بالرغم 
 من المساهمة في مصروف البيت

مستوى  2كا
 المعنوية 

  % 

 %50 100 1.00 0.000 نعم
 %50 100 ال

 %100 200 اجمالي
 %50ويتضح من خالل بيانات الجدول أن هؤالء الصبية الذين يرتكبمون الخطمأ ونسمبتهم 

مممن اجمممالي العينممة أي نصممفهم ، بممالرغم مممن مسمماهمتهم الكبيممرة فممي مصممروف البيممت ، إال أنهممم 
، بمل المبعض ممنهم ذكمر فمي بهم خطمأ مماوالضرب عند ارتكما يتعرضون لجميع أنواع االهانات ،

حممواره مممع الباحثممة أنممه يتعممرض للتعليممق بالحبممل والحرمممان مممن الطعممام، وأحيانمما يممتم الحرمممان مممن 
المصروف الشخصي الذي هو باألسماس األجمر المذي يتلقماه نظيمر عمالتمه فمي تمدوير المخلفمات 

 .لعنف كنموذو للتربية % اآلخرى فهي ألهالي ال يتجهون ألسلوب ا 50وجمعها ، أما نسبة 
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 توزيع العينة وفقا ألوجه صرف األجرعند المتسرب:
 %   اوجه الصرف

 %17 34 شراء المالبس األنيقة
 %20 40 توفير جزء منه
 %55 110 خروو وفسح

 %9 18 شرب السجاير والمكيفات
 %100 200 االجمالي

 50 200/4 المتوسط الحسابي
 

 110لعمممدد  %55أن النسمممبة األكبمممرمن العينمممة وهمممي  يتضمممح ممممن خمممالل بيانمممات الجمممدول
مبحوث تتجه للفسح، والخروو كتقضية لوقت الراحة، ووجه من اوجه الصرف الذي يتم تقاضيه 
نظيرعملهم بتدوير ،وجمع المخلفات، كما نرى تقارب النسبة بين افراد العينة في شمراء المالبمس 

ؤالء الممذين يمموفرون جممزء مممن األجرلتجميمممع األنيقممة كشممكل يعمموض فرصممة التعلمميم المفقممودة ، وهمم
فمممائض ممممادي ربمممما ممممع األيمممام يجمعمممون بمممه ثمممروة تجعمممل لهمممم إرادة تاييمممرواقعهم شمممديد الفقرالمممذين 

والمممذين اتجهممموا لشمممرب المكيفمممات بدايمممة ممممن شمممرب  %9يرفضمممونه طممموال الوقت،أمممما عمممن نسمممبة 
بحكم الموروث الثقمافي السجائرالذي يرونه أخف، وأقل الضررالصحي، بل البعض منهم ينظرله 

لهممممذه المنطقممممة أنممممه رمز،ودليممممل علممممى الرجولممممة ،وهنمممما يممممأتي دور الجمعيممممات األهليممممة،والمبادرات 
الشممبابية  كمبممادرة )فمموقني(، حيممث التقممت الباحثممة مممع مجموعممة مممن الشممباب/ات الممذين اشممتركوا 

زال بعمممض بالمبمممادرة وسممماعدوا المممبعض فمممي االقمممالع عمممن إدممممان تلمممك الممممواد المخمممدرة، ولكمممن مممما
ن كان قليال ليست عندهم إرادة االمتناع عن تلك المواد وشجعهم أكثرعملهم المذي  المبحوثين، وا 

 .يحقق لهم الربح المادي
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 :نة وفقا لكيفية مااء يوم الراحةتوزيع العي
 %   كيفية مااء يوم الراحة

 %33 66 ليس لديه وقت
 %18 36 لوحده

 %30 60 اللعب مع الوالد الذين من سنه
 %17 34 اللعب مع االوالد زمالئه قبل التسرب

 %2 4 آخرى
 % 100 200 االجمالي

 40 200/5 المتوسط الحسابي
في قضاء الراحة االسمبوعية  %66أن النسبة األعلى  يتضح من خالل بيانات الجدول

 هممي الفئممة التممي تنكممر باألصممل وجممود وقممت فممرات لممديها، فالموضمموع عنممد هممذه النسممبة راجممع إلممى
 .االحساس النفسي الذي يضفي األهمية الكبيرة للمهنة التي جعلته يتسرب من المدرسة

 :توزيع العينة وفقا لمرجعية المتسرب في حل مشكالته
 %   الرجوا لحل المشكالت يكون لة

 %9 18 األب
 %12.5 25 األم
 %10 20 األا

 %1 2 أحد األقارب
 %11 22 أحد األصحاب
 % 56.5 113 آخرى تذكر
 %100 200 اجمالي

 33.3 200/6 المتوسط الحسابي
  %56.5أن مرجعية المتسربين عند حل مشكالتهم بنسبة يتضح من خالل بيانات الجدول

يلجممأون فيهمما أن مممن يطلقممون عليممه)الكبير( وهممو لممديهم نقيممب الزبممالين أو جممامعي القمامممة، وهممو 
لحمل مشمكالت المهنمة، وهمو الدورالرئيسمي  المعلم شحاته المقدس أي أن األغلبية يلجأون للنقيمب

 .الذي يلعبه النقابي بمجتمعه



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون شيماء أحمد عبد الرحمن
 

 2021 مايو، خامس، الجزء الالخامسالمجلد الخمسون، العدد 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

142 

 :العاملين بجمع وتدوير المخلفات محةةورالمتةغيرات البيئةية للصبية المتسربين
 :توزيع العينة وفقا لسبب امتهان جمع وتدوير المخلفات

 %   سبب التواجد بتل  المهنة
 %47 94 مهنة العائلة المنتمي لها

 %42.5 85 ة لها أجرمهن
 %6 12 هي المهنة التي لم أجد غيرها 
 %4.5 9 هي المهنة المنتشرة بالمنطقة 

 %100 200 اجمالي 
 50 200/4 المتوسط الحسابي

أنممه ثمممة عالقممة وطيممدة بممين المتسممربين وامتهممانهم لمهنممة  يتضممح مممن خممالل بيانممات الجممدول
لعظمممى ممن هممؤالء المتسمربين تممأتي فمي المقدمممة جممع وتممدويرالمخلفات ، حيمث وجممد أن الاالبيمة ا

وهومايمممدل علمممى أنهممما وراثمممة االبنممماء لتلمممك المهنمممة ، فمعظمممم عمممائالت حمممي منشمممأة  %47بنسمممبة 
ناصممر، تعمممل منممذ سممتينيات القممرن الماضممي بمهنممة جمممع المخلفممات واسممتحدثوا بعممد ذلممك إعممادة 

سمممبب أنهممما مصمممدر ممممادي  %42.5التمممدوير بعمممد الجممممع، كمممما تمممأتي فمممي المرتبمممة التاليمممة بنسمممبة
 .للدخل،واالجر لعدد كبير من العاملين/ات نظًرا لما تحتاجه من أيدي عاملة كبيرة

 :توزيع العينة وفقا لالصابات أثناء الجمع
 التعرض لالصابة أثناء الجمع ن %
 نعم 130 65
 ال 70  35
 اجمالي 200 100
 المتوسط الحسابي 200/2 100

ت الجممدول  أن العينممة باكملهمما تتتعممرض لالصممابات، وتتممراوح ويتضممح لنمما مممن خممالل بيانمما
وعمموا السممؤال جيممدا، فكممان  130بعممدد  %65خطورتهمما، وحجمهمما فنجممد أن النسممبة األعلممى وهممي 

ثمة صراحة ووضوح بالمقابلة والتطبيق فمي التصمريح عمن االصمابات، فمالبعض ممن همؤالء كمان 
لديممه القممدرة علممى عالجممه دون الممذهاب  ال يعتبممر أي جممرح مممن الصممفائح المعدنيممة طالممما كانممت

للمستشقى فاليعتبر جرحا، وتتدخل هنا ثقافة العشموائيتا فمي التعاممل ممع تلمك االممور حيمث يمرى 
هممؤالء الصممبية أن طبممع الرجممال والظممروف التممي جعلممتهم يلتحقممون بالعمالممة منممذ الصممار تجعلهممم 
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كمما وجمدت الباحثمة أن هنماك رجاال اشداء، فممن العيمب التصمريح باالصمابات الخاصمة بالعممل، 
نقطممة جممديرة بالمممذكرأن  االصممابة البسمميطة تتعلمممق بالفتيممات أكثمممر مممن الممذكور، حيمممث أنهممم أكثمممر 

 حرًصا ودقة في جمع المخلفات قبل ارسالها للمصانع، والتعامل معها .  
 :فقا لعرض الصور لقياي درجة الوعيتوزيع عينة الدراسة و 

 هذه الصور من مبل هل رأيت   % 2كا مستوى المعنوية
 نعم 100 50 0. 1.00

 ال 100 50
 اجمالي 200 100

أنممه درجممة المموعي، وتممدني المموعي، وانخفاضممه تجمماه  ويتضممح لنمما مممن خممالل بيانممات الجممدول
ن كممان االيجممابي فممي الموضمموع أن نسممبة النصممف  يعممون تماًممما ،  %50تلممك المهنممة تتسمماوى وا 

 . ماهي تلك الصور وماذا تمثل لمهنتهم
 

 النتائج
توجد متايرات اجتماعية للصبية المتسربين من بالفعل الحالية إلى أنه  الدراسةنتائج  تشير

من أفراد العينة يقعون  %80نسبة  أن تتمثل في حيثالتعليم العاملين بجمع، وتدويرالمخلفات،
لمدرسة والتي تتمثل في السلطة األبوية للتسرب من التعليم، وترك ا ،تحت الضاوط األسرية

رؤيتهم الفقر ، كما إن ( 2011)راسل ورومبرجركال من :  ناقشهاتفقت معه الدراسة و ،وهو ما 
ت النتائج فيما يخص رسوب، واالغتراب، والتسرب ،وأيًضا اتفقمن دوافع ال األسري دافعا رئيسًيا

لت حيث توصفي دراسته الميدانية بالعراق(  2015مع )حسين مزعل  المتايرات االجتماعية 
هناك عوامل للتسرب ترجع إلى العوامل المدرسية، واالحساس بالفوارق نتيجة  دراسته إلى أنه

الفقر، وأيًضا انتشار العنف المدرسي، والتنمر، والشاب من اهم مسببات المشكلة خاصة 
 .(2018)والء عبد السالم  مع نتيجة دراسةأيًضا بالمناطق الشعبية، وهوما اتفق 
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ة الراهنة لوجود عالقة وثيقة وداللة معنوية بين الفقر األسري ، كما توصلت الدراس
والضاوط االقتصادية لهؤالء الطالب وتسربهم من التعليم وانتشار العنف والشاب وهي من أهم 

 الظواهر السلبية المنتشرة منذ القدم في المجتمعات الشعبية، والعشوائية . 
ي السيء وبين ارتباط هؤالء، وانتمائهم هناك داللة معنوية بين المناا المدرسكذلك 

من المتسربين، أكدوا أن المدرسة هي سبًبا  %60نسبة  للمدارس التي اتلحقوا بها ، لنجد
رئيسًيا في تسربهم منها ،وذلك لما يعانوه فيها من كثافة مرتفعة، مناهج تفتقد الجودة التعليمية 

ما يتفق مع نتيجة دراسة )شيماء مهران  لربط هؤالء واعالء االنتماء للمدراسة داخلهم، وهو
والوسائط المتعددة، لخلق بيئة  ،أن فعالية البرامج التكنولوجيةالتي توصلت إلى (،  2011

تعليمية من الممكن أن تسهم في الحد من نسب التسرب، إذا كانت المدرسة نفسها هي سبًبا 
ين، ونفسيين يقدرون ويبحثون، مباشًرا للتسرب منها،  كذلك عدم وجود اخصائيين/ات اجتماعي

من اجمالي افراد العينة بالرغم  %50حاالتهم اإلنسانية، كذلك اشارت نتائج الدراسة إلى نسبة 
من مساهمتهم في الصرف على البيت إال انهم عند الخطأ يتعرضون لجميع أنواع االهانات، 

ة مع صبية مثلهم ال والتي تصل إلى الحرمان من الطعام احياًنا ، في حين تتساوى النسب
يتلقون عقاًبا، وذلك بحكم الموروث الثقافي لتلك المنطقة الشعبية التي تنمط صورة الطفل 

 العامل بأنه مسؤول عن تصرفاته، حتى إن كان مخطًئا .
من افراد العينة يتجهون لصرف األجور التي  %9كما اوضحت نتيجة الدراسة ان نسبة 

وصوال لتناول حبوب ،نواعها بداية من السجائريتقاضونها،على شرب المكيفات بأ
"االستروكس"، وشم الكوال التي يتم استعمالها داخل المصنع، في تدوير المخلفات، وأن 
الجمعيات االهلية،  والمبادرات بالحي ساهمت الكثير منهم في االقالع عن تلك المواد 

لفسح والترفيه، األمر يتجهون للصرف على ا %55المخدرة، كما كشفت الدراسة عن نسبة 
الذي يدل على وجود فائض مادي من العمالة بتلك المهنة، يسمح لهم بكماليات الحياة، وليس 

 الضروريات التي منها التعليم .
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من هؤالء الصبية يلجأون عند حل  %56.5كما أشارت الدراسة إلى أن نسبة تخطت 
ئيس نقابة جامعي القمامة، وهو متفرت مشكالتهم إلى المعلم)شحاته المقدس( نقيب الزبالين أور 

نقابًيا لحل تلك المشكالت، التي تواجه جميع العاملين/ات بالمهنة، كما أن ذلك يدل على 
الدورالرئيسي الذي تلعبه بالرغم من تدني الوعي المجتمعي تجاه النقابات العمالية وكذلك طبيعة 

جوء له عند الوقوع في مشكالت تخص هذا الحي من موروث ثقافي، وتنميط لفكرة الكبير، والل
 المهنة بشكل مباشرأوغيرمباشر .

مازالوا مرتبطين باللعب مع زمالئهم في المدارس  %17كما اشارت الدراسة أن نسبة 
يتعاملون أن ليس لديهم وقت،  %33التي تسربوا منها، في حين أن ضعف تلك النسبة وهي 

 أسرهم ويدرون دخال شهرًيابحكم أنهم ليسوا صااًرا واصبحوا مسؤلين عن 
من افراد العينة أثناء جمع المخلفات ، وقد اتضح همذا  %65الدراسة عن اصابة   كشفت

عند تطبيق صحيفة االستبيان ، فعند سؤال الصبية عن هذا البنمد تمدخلت ثقافمة العشموائيات فمي 
 ،المستشمممفىالتعاممممل ممممع االصمممابات أنهمممم رجممماال أشمممداء ، وال تسمممتدعي اصممماباتهم المممذهاب إلمممى 

وطلممب العممالو خاصممة إذا كانممت االصممابة هممي للممذكور مممنهم، أممما الفتيممات يتعرضممن لالصممابات 
 االبسط ألنهن أكثر دقة وحرًصا في التعامل مع جمع تلك المخلفات . 

اتضح أيًضا ممن خمالل النتمائج أن نسمبة الموعي وانخفاضمها الملحموظ تجماه معرفمة الشمعار 
وهمو مما اتفمق ممع )دراسمة أممل .  %50التمدوير تسماوت بنسمبة  واللوجو العمالمي الخماص باعمادة

م( عنممدما ناقشممت أهميممة المسمماندة االجتماعيممة فممي التعامممل مممع الطممالب المتسممربين 2018السمميد 
من التعليم، حيث أكدت على ضرورة رصمد المتايمرات البيئيمة التمي يتعمرض لهما المتسمربين عنمد 

 تسربهم . 
 %68تهم ألحياء آخرى تعمل بنفس المهنة وجد أن نسمبة وعند سؤال أفراد العينة عن رؤي

لم يزورا احياًءا آخمرى يعملمون بمنفس المهنمة ، ممما يمدل علمى االرتبماط بمنطقمتهم ، وعمدم سمماح 
 الظروف لهم بزيارة أحياء آخرى.
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نسبة  ، وهي التي اتجهت لجمع وتدوير المخلفات كما كشفت الدراسة أن الاالبية العظمى
ولم يكن لهم حرية االختيار فمي امتهمان غيرهما والنسمبة األقمل  ،م تلك المهنةفرضت عليه 69%
 اختاروها ألسباب متعددة بكامل ارادتهم.  31%

اوضحت الدراسة أن ثقافة السكان بالقماهرة تجماه إمكانيمة فصمل المخلفمات لسمهولة تمدويرها 
، واليقمدرون أهميمة  ال يفصملون مخلفماتهم %76والنسمبة األكبمر  %24وفرزها ، ضعيفة النسبة 

تلمممك العمليمممة اقتصمممادًيا وبيئًيممما .أمممما عنمممد السمممؤال عمممن دورالدولمممة فمممي مشمممروع االكشممماك الخاصمممة 
مممن العينممة ليسممت عنممدهم أدنممى فكممرة عممن هممذا المشممروع، ونسممبة  %70بالتبممديل والبيممع، وجممد أن 

مممن الصممبية  مممنهم لممديهم درايممة ب مكانيممة بيممع تلممك المخلفممات بممالكيلو بعممد جمعهمما، والعديممد 30%
يتعممماملون فمممي جممممع تلمممك المخلفمممات لصمممالحهم دون تحويلهممما لصممماحب المصمممنع ، كمصمممدر ممممن 

 مصادرزيادة الدخل له.
وعند التعرض لقياس وعي المتسربين بماهية إعادة التدوير وجد أن نسبة تخطت النصمف 

بوا اجممما %40اجمممابوا بممم)ال( أي عمممدم معمممرفتهم بماهيممة إعمممادة التمممدوير فممي حمممين أن  %60وهممي 
بممدرايتهم بماهيممة إعممادة التممدوير، أي أنهممم يعملممون بهمما وال يهتمممون بأهميتهمما البيئيممة ، كممذلك نسممبة 

ال يتطرقممون لسممؤال صمماحب العمممل عممن أهميممة تلممك المهنممة لممه ويكتفممون بحصممولهم علممى  55%
 األجر فقط .
من المتسربين يندمون على حرمانهم من فرصة التعليم  %67.5كشفت الدراسة أن كما 

 %88سباب متعددة اقتصادية واجتماعية دفعتهم للعمالة، في حين اوضح عدد منهم بنسبة أل
عذار،حيث كان اإلجراء روتيني، وكأن أغياب دور المدرسة عندما تايبوا عنها دون ابداء 

الوضع القائم بالمنطقة أنه من الطبيعي وجدود حاالت تسرب واضحة بالمرحلة االساسية من 
لم يهتموا من االساس هل المدرسة كان لها دورا أم ال في اتخاذ اجراءات  %24التعليم، ونسبة 

 .أشد صرامة لرجعوهم لها، إلى أن تنتهي مرحلة التعليم األساسي
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 التوصيات
 :يلي بمما يوصي الباحث ف ن ومناقشتها نتائج من الدراسة إليه ماتوصلت ضوء في
والمواقمف تجماه  فمي اتخماذ التمدابير، التعليممي ة وما يتعلق بمناخهما البد من تفعيل دورالمدرس-1

 كثر احتياجا األو  ،إعادة المتسربين من التعليم بالمناطق األشد فقرا
رفممع وعممي العمالممة فممي جمممع وتممدويرالمخلفات بحممي منشممأة ناصربشممكل عممام باألهميممة البيئيممة -2

ديد باستحداث هيئمة ووزارة البيئة على وجه التح ،لتلك الصناعة ،وأنه البد من اهتمام الدولة
، يشممممارك فيهمممما كهيئممممة خاصممممة ب عممممادة تممممدويرالمخلفات ك تجمممماه عممممالمي للممممدول األكثرتحضممممرا

استشممممارية مجموعممممة ممممممن االكمممماديميين المممممذين ناقشمممموا أبحاثًممممما وتصمممملوا لنتمممممائج خاصممممة بهمممممذا 
 الموضوع. 

حمايممة والتي تهممتم بوتسممليط الضمموء عليهمما،االهتمممام بالمبممادرات الخاصممة بممالمجتمع المممدني، -3
هممؤالء الصممبية مممن االنحممراف، وشممرب المخممدرات، وهممو الممدور التوعمموي، والقيمممي للمدرسممة، 

 والذي يايب عند التسرب من التعليم .  
وخاصممة لجنممة  توصممي الدراسممة بأهميممة الحفمماظ علممى الدورالممذي يلعبممه نممواب مجلممس الشممعب-4

الحوار االجتمممماعي التعلممميم بمممالمجلس ومممما تطرحمممه ممممن بعمممض القممموانين التمممي تسمممتعين فيهممما بممم
 المعنيين بتطوير منظومة التعليم.المشارك فيه 

تفعيمممل دورالنقابمممات فمممي تنميمممة المهمممارات المهنيمممة فمممي التعاممممل ممممع المسمممتحدث ممممن الظمممواهر -5
المتعلقممة بممالتعليم ألن بدايممة الحممل والقضمماء علممى تفشممي الظممواهر السمملبية يكمممن مممن داخممل 

 بمجتمع الطالب ارجية المتعلقةالمدرسة قبل البيئة الخ
 للمتسمممربينرعايمممة المبمممادرات االجتماعيمممة التمممي تحقمممق ب كمممما توصمممي الدراسمممة بأهميمممة الدولمممة-6

بشمممكل  فممي جمممع وتممدوير المخلفمماتبشمممكل عممام ، و  مسممتقبال أفضممل بعممد التحمماقهم بالعمالممة 
 خاص



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون شيماء أحمد عبد الرحمن
 

 2021 مايو، خامس، الجزء الالخامسالمجلد الخمسون، العدد 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

148 

 المراجع
 إسماعيل قيره، التركيز على مسألة العمالة بدال من مشكلة البطالة ، ط أولى.

أمممل عبممد الفتمماح شمممس ، الفقممر والتنميممة بممين األوضمماع الداخليممة والنظممام العممالمي ، دار الفكممر 
 .2013العربي ط أولى 

 حامد الهادي ،النظرية في علم االجتماع ،دار الكتب المصرية. 
  . 4،ط 1977حامد زهران، علم النفس االجتماعي، القاهرة، عالم الكتاب، 

 .2009تماعية، الشركة العربية المتحدة بالتعاون مع و القدس،حمود عليمات، المشكالت االج
 2017دعماء عبممد العزيممز أنمور، المتسممربون مممن التعلميم، دراسممة ميدانيممة، الهيئمة العامممة للكتمماب، 

 ط/ أولى
 . 2018سهير عادل العطار ،المشكالت االجتماعية ، دار الحصري للطباعة والنشر 

من المرحلة الكالسيكية إلى ما بعد الحداثة، الفصل الثاني، شحاته صيام ، النظرية االجتماعية 
 2009مصر العربية للنشر والتوزيع ط أولى  49 -47ص ص 

شمميماء خالممد، جامعممة باممداد، المممؤتمر العلمممي الثالممث لقطمماع الفنممون التطبيقيممة ، بعنمموان" بممالعلم 
 م .2019والمعرفة نرتقي، فنون معاصرة، إبريل 

 2002الشخصية، الطفل بين الواقع والمستقبل،دارالمعارف صالح بيومي،التنشئة و 
 .1ط  2008صالح عبد الحميد،التسرب التعليمي، الهيئة العامة للكتاب، 

 عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظرية في علم االجتماع ،دار نشر المعرفة.
عامممممل مممممع عبممممد الحميممممد علي،التسممممرب التعليمي،معوقممممات دور االخصممممائي، خدمممممة الفردفممممي الت

 2005، و حلوان 18االطفال المساء إليهم، بحث بمؤتمرعلمي 
 األردن.  1999عبد اهلل الرشدان،نعيم جعيني المدخل إلى التربية والتعليم ،دار الشروق 

عممدلي كاممممل فرو،النظمممام البيئمممي ، المنظممممة العربيمممة للتربيمممة والعلممموم والثقافمممة، المطبعمممة العربيمممة، 
1976 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون شيماء أحمد عبد الرحمن
 

 2021 مايو، خامس، الجزء الالخامسالمجلد الخمسون، العدد 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

149 

يممال، الطفممل فممي المنمماطق العشمموائية، القمماهرة، المركممز القممومي للبحمموث عممال مصممطفى، هبممه الن
 .98الجنائية واالجتماعية، 

 . 1999على إبراهيم ، الحقوق والواجبات الدولية في عالم متاير ، دار النهضة العربية ت. ن
علممي عبممد الممرازق جلبمممي، االتجاهممات األساسممية فممي نظريمممة علممم االجتماع،دارالمعرفممة الجامعيمممة 

2005 . 
علي عبد الرازق حلبمي، االتجاهمات األساسمية فمي نظريمة علمم االجتمماع، دار المعرفمة الجامعيمة 

 .1991 -سوتير اإلسكندرية –
علي ليلة، البنائية الوظيفية في علم االجتماع واالنثربولوجيما، المفماهيم والقضمايا ، دار المعمارف 

 .1982 1القاهرة ط  –
المؤسسممممة  1979الموسمممموعة السياسممممية ، جممممم االول ، بيممممروت الكيممممالي عبممممد الوهمممماب ،آخممممرون، 

 العربية للدراسات والنشر.
 .2004محمد أنور محروس : مناهج البحث بين النظرية والتطبيق ، القاهرة، 

محمد سعيد الششتاوي، راشد عبد الفتاح،السيد حسن جادو،نيمازي جبمري "  الممردود االقتصمادي 
 2015وبية " لتدوير القمامة في محافظة القلي

 .1،ط 2019محمد سيدأحمد،الفقر واإلتجار في األعضاء البشرية،دار أطلس للنشر 
محممممد شمممفيق، البحمممث العلممممي الخطممموات المنهجيمممة إلعمممداد البحممموث االجتماعيمممة، االسمممكندرية ، 

 . 2001المكتبة الجامعية 
معيمممممممة، محمممممممد علمممممممي، تممممممماريا علمممممممم االجتمممممممماع: رواد واتجاهمممممممات معاصمممممممرة، دار المعرفمممممممة الجا

  93االسكندرية،
محمود أبو زيد، أعالم الفكر االجتماعي واالنثربولوجي الاربي المعاصر، دار غريب للطباعمة، 

 ، القاهرة.2و 
محمود قمبر،ظاهرة التسرب في التعلميم االبتمدائي والعواممل الممؤثرة فيهما بمالبالد العربيمة )الجهماز 

 .1976العربي لمحو األمية وتعليم الكبار( 
الخشماب، علمم االجتمماع ومدارسمه، كليمة اآلداب و القماهرة ، مكتبمة االنجلمو المصمرية  مصطفى

 .1و  2013



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون شيماء أحمد عبد الرحمن
 

 2021 مايو، خامس، الجزء الالخامسالمجلد الخمسون، العدد 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

150 

 .2002مصطفى الششتاوي وآخرون، التربية ومشكالت المجتمع، القاهرة 
 .1999مصطفى عبدالرحمن درويش، مشكلة األمية في مصر ، طنطا،دار مكتبة االسراء 

جتماعيمممممممة والجنائية،العدالمممممممة االجتماعيمممممممة بمممممممالتعليم ناهمممممممد رمزي،المركمممممممز القمممممممومي للبحممممممموث اال
 2002، 1المجلد، 1االساسي.ص 

Dropping Out, by Russel, W. Rumberger, Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts; London, England, 2011.   

Hassan Shehata ,Seined Elngar, dictionary of educational and 

psychological term,,OP. cit ,Pp: 131-132 11 

hassanshehata,zeinabelnagar,dictionar of educational and psychlogical 

terms,op.cit,p135 

parsons, t .:the social system the free press glencoe 111., 1951 

spencer ,hrebert : the principle of sociology . d. Appleton and co.new 

york1898,vol.11 book 11 secs 212-17,270-71,pp 447-453 

unicief "the home of the working child(corocas venzula,uncief 89p.5 

 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون شيماء أحمد عبد الرحمن
 

 2021 مايو، خامس، الجزء الالخامسالمجلد الخمسون، العدد 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

151 

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL VARIABLES 

ASSOCIATED WITH BOYS WHO DROP PUT OF 

EDUCATION WORKING IN COLLECTING AND 

RECYCLING WASTES 

 FIELD STUDY ON THE NEIGHBORHOOD OF THE 

NASSER FACILITY 

 

Shaimaa Ahmed (1); Sohir Adel (2)  

and  Mohamed S. Ahmed(3) 

1) Al- Waili Educational Discrit 2) ELbanat college, Ain Shams 

Unversity 3) High Institute of Social Work- Cairo 

 
 ABSTRACT 

The aim of the research is to identify the social and 

environmental problems of the boys who drop out of education 

working in the collection and recycling of waste, in Manshiyet 

Nasser neighborhood, and in order to achieve the objectives of the 

study, a sample of 200 individuals was selected distributed among the 

boys who drop out of education working in the collection and 

recycling of waste in Manshiyet Nasser. The boys working between 

the workshops And factories in the neighborhood, and with regard to 

the methodological procedures, the researchers used the theories of 

functional constructivism, dependence, and Marxist theory, and the 

researchers also used the descriptive approach using social survey, 

and the tool was a corresponding form to identify the nature of the 

socio-environmental problems that these boys are exposed to after 

their leakage and the direction of employment to collect and recycle 

waste In Manshaet Nasser neighborhood The results of the study 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون شيماء أحمد عبد الرحمن
 

 2021 مايو، خامس، الجزء الالخامسالمجلد الخمسون، العدد 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

152 

concluded that there are several factors that were the primary 

motivation for dropping out of education, including: poverty, lack of 

linking education to income opportunities for dropouts' families, 

some students being bullied because of their academic delay, the 

inheritance of the profession of collecting and recycling waste in 

Manshiyet Nasser, and the absence of school homes in informal areas 

when Repeated absence of male and female students. The research 

recommends the following: Activating the school role in taking 

appropriate measures to return dropouts to school again. The state 

must pay attention to the waste collection and recycling industry 

through the creation of its own body within the Ministry of 

Environment, as well as attention to civil society initiatives and 

popular campaigns to protect dropouts from delinquency and 

addiction, and the study also recommended the importance of 

preserving the role that MPs of Parliament and Trade unions play in 

sponsoring campaigns Related to achieving a better future after 

school dropouts join the labor market, especially labor in the 

collection and recycling of waste. 

 
 


