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برنامج مقترح في العموم قائم عمى متطمبات التربية الوقائية لتنمية الوعي بمخاطر 

 النفايات اإللكترونية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي

 : مقدمة 

وعدم إدراكو حسن التعامل معيا الكثير من لمتكنولوجيا الحديثة قد نتج عن سوء استخدام اإلنسان   

أن التربية تشكل محاولة الخالص من المشكالت  ويمكن القول بوجو عام "البيئة،بالمشكالت المتعمقة 

قات المعقدة التي البيئية التي تيدد نوعية حياة اإلنسان عمى األرض عن طريق توضيح المفاىيم والعال

،  2006") حسن شحاتة ،وآخرون،تربط اإلنسان ببيئتو وتساعده عمى التعرف عمى مشكالتيا

خرى مشتركة بين المدرسة والمؤسسات األ ةمسؤوليالوعى بالمخاطر البيئية "ومع التسميم بأن .(110ص

لمحصول عمى معمومات أكثر عمقا عن  ضروريوباعتبار أن ذلك الوعى لدى التالميذ المجتمع ، في

تقع عمييا مسئولية القيام بدور أكثر  العمومالمشكالت البيئية وما تسببو من مخاطر وأضرار فإن مناىج 

عبد )"تحقيق ذلك الوعى من منطمق ارتباط دراسة العموم بكثير من القضايا والمشكالت البيئية في فعالية

 إلى ضرورة الوعىالدراسات  أشارت العديد منوقد  ،(12،ص2002، محسن فراج ،المسيح سمعان

 .Cross) ،2013ودراسة) .(2002عبد المسيح سمعان ، محسن فراج ،)المشكالت البيئية منيا دراسةب

باالىتمام بتضمين مناىج العموم في  أوصتوالتى  (2015عمى بن حميد الجيوري وآخرون ،ودراسة)

مراحل التعميم المختمفة القضايا والمشكالت الناتجة عن التفاعل بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع بدًءا من 

ضمين المناىج الدراسية بكل موادىا وعمى باإلضافة إلى تنتياًءا بالمرحمة الجامعية. ا  المرحمة االبتدائية و 

  .وأنشطة صفية مستقمة تركز في موضوعاتيا عمى القضايا والمشكالت البيئية مختمف مستوياتيا وحدات 

تتنوع أساليب ومداخل التربية حيث يكون ليا أكثر من دور، بعضيا عالجي واآلخر وقائي "لذلك    

سيير معوض ) "ويتحدد ذلك حسب طبيعة المشكالت والظروف االجتماعية الموجودة بالمجتمع
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 (2015)حسين عباس، ودراسة (2005، إبراىيم شعير)كل من ت دراسة.وقد أوص (225،ص2006

  .جرعة متطمبات التربية الوقائية في مناىج العمومعمى ضرورة زيادة 

أىم المشكالت التي بدأت تظير في جميع أنحاء العالم في الوقت الحاضر مشكمة النفايات  ومن    

اإللكترونية التي نتجت من مخترعات عصر التكنولوجيا الحديثة والتي أصبحت تغزو حياة اإلنسان بشكل 

من ىذه  تؤكد الدراسات السابقة عمى خطورة النفايات اإللكترونية عمى اإلنسان والبيئة حيث ممحوظ.

 2013) ودراسة,et al.,  (Hui 2012،ودراسة) Lim,Schoenung) ، 2010)الدراسات دراسة 

(Hibbert., ودراسة . (Robinson, 2009)  عقدت بعض الندوات التي اىتمت بمناقشة موضوع و

معالجة النفايات اإللكترونية في "النفايات اإللكترونية عمى المستوى العربي والمحمى من ضمنيا ندوة 

تبني حمالت توعية لطمبة المدارس ب أوصى فييا(التي 6184)مازن سمير، "العراق بين الواقع والطموح

من من وندوة "التخمص اآل ،والجامعية تجاه مخاطر النفايات اإللكترونيةاالبتدائية والثانوية والمينية 

التي أوصت (6184)شكري المنشاوي ،سحر لطفى،النيل لإلعالم ببورسعيد المخمفات اإللكترونية "بمركز 

لذلك فإنو من الضروري ، ة في المناىج المدرسية والجامعاتبإدخال المفاىيم المتعمقة بالنفايات اإللكتروني

أن تتضمن مناىج العموم في ىذه المرحمة ما يساعد في تنمية الوعي بمخاطر النفايات اإللكترونية وذلك 

متطمبات التربية الوقائية لممتعممين بيدف مساعدتيم عمى حماية أنفسيم ومجتمعيم وبيئتيم من لتحقيق 

 .ومن ىنا نبع اإلحساس بمشكمة الدراسة الحاليةلمنفايات االلكترونية   األخطار واألضرار المختمفة

 :الدراسةمشكلة 

)سعد  دراسةاإللكترونية: كعمى تدنى وعى الطالب بمخاطر النفايات أكدت العديد من الدراسات     

 2014دراسة)و  (2013حميد العصيمي،ودراسة ) ((Saritha.et .al.,2013 دراسة،و (2008، الزىراني

Ercan&Bilen,) ، الدراسات عمى ضرورة تضمين موضوع النفايات اإللكترونية فيبعض أكدت كما 

 (2006حسام مازن،كدراسة ) الطالب لتنمية الوعي لدي المناىج الدراسية لممراحل التعميمية المختمفة

ضرورة توعية األفراد بمختمف المراحل العمرية ت بأوصوالتى   Vaniya &(Sikdar ،(2014ودراسة 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X13000147#b0385
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كما  .بخطورة النفايات اإللكترونية وتأثيراتيا السمبية عمي البيئة وعمي صحة اإلنسانوبخاصة الطالب 

قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية من خالل مقابمة شفوية مع مجموعة من معممي مادة العموم 

بيدف التعرف عمى ما إذا كانت مادة العموم تحتوى عمى ما يشير إلى موضوع مرحمة التعميم األساسي ب

النفايات اإللكترونية ومخاطرىا في مرحمة التعميم األساسي سواء بالحمقة األولى أو الثانية .وقد توصمت 

سية الباحثة من خالل ىذه المقابمة إلى عدم وجود أيو معمومة عن النفايات اإللكترونية في الكتب المدر 

بيذه المرحمة وبالتالي ال يتطرق ليا المعمم في تدريسو لمادة العموم أي أنو ال يوجد بيذه المناىج ما يساعد 

 بدراسة استطالعية أيضاقامت الباحثة  اكم التالميذ.عمى تنمية الوعي بمخاطر النفايات اإللكترونية لدى 

تمميًذا وتمميذة )مدرسة السادات اإلعدادية ( 43لمجموعة من التالميذ بالصف األول اإلعدادي وعددىم )

األول لمعام  الدراسيالفصل  فيالمشتركة ( التابعة إلدارة السادات التعميمية بمحافظة المنوفية 

بيدف التعرف عمى المعمومات المتوفرة لدى التالميذ عن ىذا الموضوع من خالل توجيو  6183/6183

(أسئمة 9مكون من) معرفيونية ومخاطرىا من خالل اختبار بعض األسئمة حول موضوع النفايات اإللكتر 

أن التالميذ ليس لدييم معمومات كافية عن موضوع النفايات اإللكترونية  قامت الباحثة بإعدادىا وقد تبين

بأنو لم يسبق ليم دراسة أي معمومات تتعمق بيذا الموضوع في أي مادة من  ذلك، وقد فسر التالميذ 

  . المواد الدراسية ، وبالتالي ليس لدييم وعى بالمخاطر التي يمكن أن تسببيا النفايات اإللكترونية

ـــدى      ـــدنى الـــوعي ل تالميـــذ الصـــف األول مـــن العـــرض الســـابق يتضـــح خطـــورة النفايـــات اإللكترونيـــة وت

ومن ثم تسعي الدراسة الحالية إلعـداد وذلك لقصور المناىج الدراسية في تناول ىذه المشكمة  بيا اإلعدادي

العموم قائم عمـى متطمبـات التربيـة الوقائيـة كمحاولـة لتنميـة الـوعى بمخـاطر ىـذه النفايـات  فيبرنامج مقترح 

 .اإللكترونية لدى ىؤالء التالميذ

 :المشكمة تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عمى السؤال الرئيسي التالي ولمحاولة التغمب عمى ىذه    

قائم عمى متطمبات التربية الوقائية في تنمية الوعي بمخاطر النفايات  في العموم برنامج مقترح أثرما    

 اإللكترونية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي؟
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 اآلتية:ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية 

اإلعدادي لتنمية الوعى  ي توافرىا لدى تالميذ الصف األولمتطمبات التربية الوقائية التي ينبغما  -8

 بمخاطر النفايات اإللكترونية  ؟

ما التصور المقترح لمبرنامج القائم عمى متطمبات التربية الوقائية لتنمية الوعى بمخاطر النفايات  -6

 اإللكترونية  لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي؟

قائم عمى متطمبات التربية الوقائية في تنمية البعد المعرفي لموعي  في العمومبرنامج مقترح  أثرما   -4

 األول اإلعدادي؟تالميذ الصف  اإللكترونية لدىبمخاطر النفايات 

لموعي البعد الوجداني قائم عمى متطمبات التربية الوقائية في تنمية  في العمومبرنامج مقترح  أثرما  -4

 ؟ اإللكترونية لدى تالميذ الصف األول اإلعداديبمخاطر النفايات 

لموعي البعد السموكي قائم عمى متطمبات التربية الوقائية في تنمية  في العمومبرنامج مقترح  أثرما  -5

 األول اإلعدادي؟اإللكترونية لدى تالميذ الصف بمخاطر النفايات 

 أىداف  الدراسة : 

 :إلىىدفت الدراسة الحالية 

  بناء قائمة بمتطمبات التربية الوقائية التي ينبغي توافرىا لدى تالميذ الصف األول  اإلعدادي لتنمية

 .الوعى بمخاطر النفايات اإللكترونية  

  قائم عمى متطمبات التربية الوقائية لتنمية الوعي بمخاطر النفايات  في العمومبناء برنامج مقترح

 .اإللكترونية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي

   موعيلالمعرفي قائم عمى متطمبات التربية الوقائية في تنمية البعد  في العمومبرنامج مقترح  أثرتحديد 

 .األول اإلعداديالنفايات اإللكترونية لدى تالميذ الصف بمخاطر 
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  قائم عمى متطمبات التربية الوقائية في تنمية البعد الوجداني لموعي  في العمومبرنامج مقترح  أثرتحديد

 .األول اإلعداديبمخاطر النفايات اإللكترونية لدى تالميذ الصف 

  قائم عمى متطمبات التربية الوقائية في تنمية البعد السموكي لموعي  في العمومبرنامج مقترح  أثرتحديد

 .اإلعدادييذ الصف األول بمخاطر النفايات اإللكترونية لدى تالم

 أىمية الدراسة: 

 في:تتمثل أىمية الدراسة الحالية 

  .تنمية وعى تالميذ الصف األول اإلعدادي بمخاطر النفايات اإللكترونية عمى اإلنسان والبيئة 

  في العموم قائم عمى متطمبات التربية الوقائية يساعد المعمم في تنمية وعي التالميذ مقترح تقديم برنامج

 اإللكترونية.بمخاطر النفايات 

   توجيو أنظار القائمين عمى تطوير المناىج التعميمية لمشكمة بيئية ىامة وىى النفايات اإللكترونية

 . طرىا الصحية والبيئيةلممساىمة في الوقاية من مخالتضمينيا في المناىج الدراسية 

 أدوات الدراسة: 

 استخدمت الدراسة الحالية في إطار تحقيق أىدافيا األدوات التالية :

 اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لموعى بمخاطر النفايات اإللكترونية )إعداد الباحثة(. -8

 )إعداد الباحثة(.مقياس اتجاه لقياس الجانب الوجداني لموعى بمخاطر النفايات اإللكترونية  -6

 يات اإللكترونية )إعداد الباحثة(بمخاطر النفا اختبار مواقف لقياس الجانب السموكي لموعى -4

 الدراسة فروض: 

  :اآلتية الفروض صدق من التأكد الحالية الدراسة حاولت السابقة والبحوث الدراسات نتائج ضوء عمى

 في الدراسة عينة التالميذ درجات متوسطي بين( 1.13)≥داللة  مستوى عنددال احصائيا  فرق يوجد -8

  البعدي التطبيق لصالح والبعدي القبمي التطبيق بين( لموعي المعرفي الجانب لقياس) التحصيمي االختبار 
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 فـي الدراسـة عينة التالميذ درجات متوسطي بين( 1.13)≥داللة  مستوى عنددال احصائيا  فرق يوجد -6

  .البعدي التطبيق لصالح والبعدي القبمي التطبيق بين( لموعي الوجداني الجانب لقياس) االتجاه مقياس

 فـي الدراسـة عينة التالميذ درجات متوسطي بين( 1.13)≥داللة  مستوى عنددال احصائيا  فرق يوجد -4

 .البعدي التطبيق لصالح والبعدي القبمي التطبيق بين( لموعي السموكي الجانب لقياس) المواقف اختبار

  الدراسة:حدود 

 عمى ما يمى :  ةالدراسة الحالي تاقتصر 

قــائم عمــى متطمبــات التربيــة الوقائيــة فــي الفصــل  فــي العمــومتــدريس موضــوعات برنــامج مقتــرح  -8

 ( . 6182 – 6183لمعام الدراسي )  الثانيالدراسي 

اإلعدادي ، تم اختيار مجموعة الدراسة بطريقـة عشـوائيةل لتمثـل  فصل من تالميذ الصف األول -6

 عينة الدراسةل من مدرسة خالد بن الوليد لمتعميم األساسي بمدينة السادات محافظة المنوفية .  

 منيج الدراسة: 

 استخدمت الدراسة المنيجين التاليين :

وذلـــك فــي إجـــراء الخطــوات الالزمـــة لبنــاء قائمـــة بمتطمبــات التربيـــة الوقائيـــة ، المنننيج الوصنننفي :  .1

عـــداد  و دليـــل  البرنـــامج المقتـــرحوعــرض اإلطـــار النظـــري وعـــرض الدراســـات والبحـــوث الســـابقة ، وا 

 لممعمم .                                    

ذو المجموعـة الواحـدة وىـذا ألن البرنـامج لـيس جـزء مـن الخطـة الدراسـية  : المنيج شبو التجريبني .2

 .طبيق أدوات الدراسة قبميا وبعدياليذه المرحمة التعميمية وت
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 :الدراسةمصطمحات 

 : البرنامج

والممارسات  األنشطةمجموعة من "و أنعمى  (74،ص2003حسن شحاتو ، وزينب النجار ) وعرف      

حدد ويعود عمى المتعمم حجرة النشاط لمدة زمنية معينة وفقا لتخطيط وتنظيم ىادف م أوالعممية بقاعة 

خطة عمل  أوالمحددة وفقا لالئحة  ىداف المنظمة والمترابطة ذات األ األنشطةمجموعة من  بالتحسن .أو

 محددة" رات في فرع معين من الدراسة ولو أنشطة متنوعة لتحقيق أىداف مقر  مجموعة أو.

و :مجموعة من الموضوعات القائمة عمى متطمبات التربية الوقائية والمحتوية أنبا إجرائيً  وتم تعريفو     

 األولالتقويم بالقدر الذى يناسب تالميذ الصف  أساليبالتعميمية و  ىداف واألنشطةعمى مجموعة من األ

 . اإللكترونية  ي لتنمية الوعى بمخاطر النفايات عداداإل

 : ( Preventive Education )التربية الوقائية 

قــــدر مــــن المعــــارف والميــــارات " بأنيــــا  ( 99،ص2003عرفيننننا حسننننن شننننحاتو ، زينننننب النجننننار )     

يجـــب أن يمـــم بيـــا التمميـــذ ، ليســـمك ســـموكا ســـويا ســـميما ليواجـــو بـــو المخـــاطر الصـــحية  التـــيواالتجاىـــات ،

 "يتعرض ليا أثناء تفاعمو مع مدرستو وبيئتو  التيوالنفسية والدراسية ، 

مناسب من المعارف والمفاىيم واالتجاىات المناسبة نحو مشكمة  ر: قدبأنياا وتم تعريفيا إجرائيً      

نمية وعييم بالمخاطر واألضرار التي يمكن ، بيدف تيمم بيا التالميذ أن، والتي يجب اإللكترونيةالنفايات 

التصرف السميم معيا والتخمص والبيئة وكيفية تجنبيا والوقاية منيا ومساعدتيم عمى  انسنلإلتسببيا  أن

 منيا. مناآل

 :متطمبات التربية الوقائية

جراءاتوخطحاجات وأىداف " بأنيا (117،ص 2015)حسين عباس ياعرف  وتنظيمات وميارات ط وا 
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، بما يتماشى لعمومخالل مناىج ا ذىا منفي، يجب تعمميا وتنصحية وعالجية عيوانمشطة وقائية وأن    

مكانات المرحمة االبتدائية من أجل  في أخطارالمناىج لتالفي تفعيل دور التربية الوقائية  مع إجراءات وا 

 محيط البيئة المعاشة فيطار المتغيرات والمستجدات في إفمونزا الموسمية صابة باألمراض الوبائية واألناإل

الوقائية ،  واألنشطةألىداف واإلجراءات والميارات من المعارف وا ة: مجموعبأنياا وتم تعريفيا إجرائيً     

المناىج لتالميذ في تفعيل دور التربية الوقائية  فيذىا من خالل مناىج العموم ، من أجليجب تعمميا وتن

وتتحدد اإللكترونية الصحية والبيئية لمنفايات  األضرارالمخاطر و  فيي لتالعداداإل األولالصف 

 .التربية البيئية ( –التربية الصحية  –) التربية األمانية  المتطمبات الرئيسية في ىذه الدراسة

 :Awareness الوعي :

اإللكترونية معرفة التالميذ لممفاىيم والمعارف المتعمقة بموضوع النفايات  أنو:با تم تعريفو إجرائيً          

لمحفاظ عمى البيئة وصحة  منيا وقدرتيم عمى التعامل السميم معيا مناآلواتجاه التالميذ نحو التخمص 

 "اإلنسان من مخاطرىا 

 :Electronic waste اإللكترونية  النفايات 

 اإللكترونية،كالجوال، عمى أنيا :"ىي األجزاء التالفة من األجيزة (15،ص2008)الزىراني  سعدعرفيا   

واأللعاب اإللكترونية وممحقاتيا، ويتم تفكيكيا أو نقميا أو دفنيا  والريسيفر، والتمفزيون والفاكس، والياتف،

   ."أو حرقيا أو إعادة تدويرىا مما يسبب إخالاًل بالتوازن البيئي وتمحق الضرر بصحة اإلنسان

وممحقاتيا  واليواتف المحمولة اآللي سباحأجيزة الاألجيزة اإللكترونية ك :بأنياا وتم تعريفيا إجرائيً     

يتم تفكيكيا أو دفنيا أو يا التي التالفة من ءمستخدمة أو األجزا رأو الغي االفتراضينتيى عمرىا االتي 

  .ضارة عناصر عمي الحتوائيا مما يسبب ضرًرا لمبيئة واإلنسان حرقيا أو إعادة تدويرىا
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 :والدراسات السابقة النظريار طاإل

 : التربية الوقائية األول:المحور 

 :) ( Preventive Educationالتربية الوقائية  مفيوم

توجد دراسات عديدة في المجال التربوي تناولت التربية الوقائية وبالتالي تعددت تعريفات التربية      

 .الوقائية باختالف وجيات النظر التي تناولتيا 

بأنيا" قدر من المفاىيم  (78-77،ص 2004تيسير محمود نشوان و باسم أبو قمر )عرفيا       

والمعمومات واالتجاىات التي يجب أن يمم بيا المتعمم ليسمك سموكا يعطيو القدرة عمى التصرف بشكل 

عممي في مواجية ما قد يطرا من حوادث وكوارث وكذلك حمايتو من المخاطر الصحية والنفسية والحفاظ 

 عمى سالمتو أثناء تفاعمو مع البيئة"

بأنيا" مدى إلمام الطالب بقدر من المعمومات والمفاىيم  (6،ص2010اىيم أسعد ىاشم )إبر وعرفيا       

الصحية، واالتجاىات المناسبة نحو بعض القضايا والمشكالت الصحية ، وميارات التفكير العممي، 

 إلعداده لمحياة كمواطن قادر عمى التصرف الصحيح في مواجية ىذه المشكالت التي قد يتعرض ليا ."

وبناء عمى ما سبق تم وضع تعريف لمتربية الوقائية في ىذه الدراسة بأنيا: قدر مناسب من المعارف 

والمفاىيم واالتجاىات المناسبة نحو مشكمة النفايات اإللكترونية ، والتي يجب أن يمم بيا التالميذ ، بيدف 

وكيفية تجنبيا والوقاية منيا تنمية وعييم بالمخاطر واألضرار التي يمكن أن تسببيا لإلنسان والبيئة 

 من منيا.ومساعدتيم عمى التصرف السميم معيا والتخمص اآل

 الوقائية:أىمية التربية 

ظير االىتمام العالمي بالتربية الوقائية حيث عقدت المؤتمرات العممية العالمية واإلقميمية والمحمية "   

)فوزية  "حياة اإلنسان بشكل عامتيدد  مختمفة من المخاطر الطبيعية التيلمناقشة مواضيع 

 . (104،ص 2007الدوسرى،
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وكان من ضمن  6112ولذلك عقد المؤتمر العممي األول  لمتربية الوقائية في كمية التربية بسوىاج 

 (:598-597،ص2006)كوثر شياب ،توصيات ىذا المؤتمر

 .التربوية  المناىج واألنشطةحد أنماط التربية التي ينبغي أن تظير في كل أاعتبار التربية الوقائية  -8

وضع استراتيجية لتفعيل دور التربية الوقائية في تنمية المجتمع في ظل متغيرات العولمة ومتطمبات  -6

 .الحياة المعاصرة 

ب بما يحقق أىداف ير الصحيح لدى الطالغاالىتمام باستخدام استراتيجيات تدريسية تحقق تنمية الت -4

 التربية الوقائية

 الوقائية:متطمبات التربية 

متطمبات التربية  وذلك لتحقيق المختمفة وأبعادىا الوقائية التربية مجاالت تناولت العديد من الدراسات      

 د. ويقصوالتكنولوجيتطور العممي الالوقائية خاصة ونحن نعيش في عصر تزداد المشكالت بزيادة 

)التربية  األمانيبمتطمبات وأبعاد التربية الوقائية في ىذا الدراسة: البعد الصحي )التربية الصحية( والبعد 

 األمانية ( والبعد البيئي )التربية البيئية(:

:  ويقصد بو في ىذه الدراسة إكساب التمميذ المعارف والمعمومات Health Education البعد الصحي

أن تسببيا النفايات اإللكترونية والمحافظة عمى حياتو من  التي يمكناألمراض  عمى معرفة التي تساعده

 .أن يتعرض ليا من التعامل مع مستحدثات العصر التكنولوجي  التي يمكناألمراض 

:ويقصد بو إكساب التمميذ المعارف والمعمومات التي تساعده عمى فيم العالقة بين اإلنسان  األمانيالبعد 

كتساب السموكيات اإليجابية لكيفية والبيئة  واألجيزة اإللكترونية والكيربية التي يمكن أن يتعامل معيا وا 

 التصرف في  المواقف المختمفة دون أن يتعرض لمخطر أو يمحق باآلخرين أو بالبيئة أي ضرر.

تي ويقصد بو إكساب التمميذ المعارف والمعمومات ال :Environmental Educationالبعد البيئي 

تساعده عمى فيم التأثيرات التي يمكن أن تحدثيا األجيزة والنفايات اإللكترونية واألضرار التي يمكن أن 

 .في البيئةتسببيا 



  12 
 

تحديد  إطار فيتطوير مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية  (2015)حسين عباس،استيدفت دراسة  فقد

إطار تحديد متطمبات التربية  فيالباحث بأىمية تطوير مناىج العموم  وأوصىمتطمبات التربية الوقائية ، 

  .الوقائية الالزمة الحتياجات التالميذ وفى ضوء متغيرات الحياة اليومية 

 :الوعى البيئي: الثانيالمحور 

موقف التمميذ تجاه بيئتو وقضاياىا والذى يتكون بنمو  "بأنو (57،ص2012إيمان حسيني)تعرفو    

سموكو البيئي واتخاذ المواقف البيئية والمعبرة عن اتجاىاتو نحو  المعرفي لديو والذى يظير أثره فيالجانب 

 ".ليا واالنتماءالبيئة من التعرف عمييا والحفاظ عمى مواردىا وحل مشكالتيا وحسن استغالل مواردىا 

معرفة التالميذ لممفاىيم والمعارف المتعمقة بموضوع النفايات اإللكترونية واتجاه  بأنو:إجرائًيا  وتم تعريفو

من منيا وقدرتيم عمى التعامل السميم معيا لمحفاظ عمى البيئة وصحة اإلنسان التالميذ نحو التخمص اآل

 من مخاطرىا "

 أبعاد الوعى البيئي: 

الجانب  :ىي( أن الوعى لو ثالث جوانب 250ص  ،2015) صالح محمد أبو زيد ،وضح ي    

والجانب الوجداني ويتمثل  ، المعرفي ويقصد بو توفر المعمومات العممية عن الظاىرة في موضوع معين

والجانب التطبيقي ويتمثل في كيفية التصرف في المواقف الحياتية التي ، في تكون الميول واتجاىات 

المعرفية والوجدانية والتطبيقية لدى الشخص يمكن وصفو بأن لديو يواجييا واذا اكتممت جوانب الوعى 

 .وعى عممي متكامل

 اإللكترونية:المحور الثالث: النفايات   

 تعبير يبحث في وصف األدوات ) األجيزة ( "عمى أنيا( 2،ص2012عبد المسيح سمعان )عرفيا 

نتيى عمرىا االكيربية واإللكترونية غير المستعممة )الزائدة عن الحاجة( أو الميممة أو المعطوبة أو التي 

 ."شكال التموثأنتاج واستخدام ىذه األدوات ، وىى شكل من إفي كل ما يتخمف من  االفتراضي
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التي وممحقاتيا  واليواتف المحمولة اآللي سباحأجيزة الاألجيزة اإللكترونية ك :بأنياا وتم تعريفيا إجرائيً 

يتم تفكيكيا أو دفنيا أو حرقيا أو يا التي التالفة من ءمستخدمة أو األجزا رأو الغي االفتراضينتيى عمرىا ا

 .الحتوائيا عمي عناصر ضارة مما يسبب ضرًرا لمبيئة واإلنسان إعادة تدويرىا

  والبيئة :النفايات اإللكترونية عمى صحة اإلنسان  أضرار 

أن المواد السامة في ىذه النفايات مثل الزئبق والرصاص  (59،ص  2012سمية إسماعيل )تذكر     

 6184دراسة) وتؤكد نتائج ،تترسب في التربة لفترات طويمة وتحوليا إلى أراضي غير صالحة لمزراعة

Hibbert, )اإللكترونية عمى أن حرق لتي ىدفت إلى تحديد األخطار الكيميائية في حرق النفايات ا

كما توصمت دراسة ،ضررا لمسكان واألجيال القادمة  النفايات اإللكترونية ينتج مواد سامة تسبب

(Julander.et.al,. 2014) خذت من ألسامة والثقيمة في العينات التي إلى وجود نسبة من المعادن ا

وذكر تقرير اإلدارة العامة لممواد والنفايات الخطرة عام ، دة تدوير النفايات اإللكترونيةالعمال في مجال إعا

 أن(:193،ص2009محمد فتحي،عن الجانب البيئي لمصناعات اإللكترونية والكيربية في مصر) 6111

مخمفات الصناعات اإللكترونية والكيربية نفايات خطرة نظرا لما تحتويو من مواد خطرة مثل الفسفور ، 

 ،والكادميوم الرصاص 

 :ودوره في تنمية الوعى بالنفايات اإللكترونية  العموم تدريس

كثر المناىج التي تعرض وتطرح المشكالت البيئية والنفايات اإللكترونية ىي مشكمة أمنيج العموم من    

وبالتالي البد من وجود المعمومات الكافية لدى كل فرد لكي يستطيع وقاية  ،عاظمة في عالم التكنولوجيا مت

 وضح حسام مازنمن خالل مناىج العموم حيث  اإللكترونية. وذلكمخاطر النفايات  المجتمع والبيئة من

الوقاية من ىذا الخطر الداىم المسمى بالسموم اإللكترونية أو القمامات  "أن (332،ص 2006)

طريق تضمين مقررات العموم  المختمفة. عناإللكترونية من خالل مناىج العموم الدراسية لممراحل التعميمية 

دراسة )سعد لذلك أوصت  ."لموضوع النفايات اإللكترونية وذلك عمى جميع المستويات التعميمية
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 التغيرات يربط اإللكترونية، النفايات حول محتوى عممي العموم مناىج تضمين بأىمية (2008انى،الزىر 

  .والبيئة العممية وعالقتيا بالمعرفة التكنولوجية

 :إجراءات الدراسة 

 :روض تم إتباع اإلجراءات اآلتيةلإلجابة عمى التساؤالت الخاصة بمشكمة الدراسة والتحقق من الف

 . دراسة نظرية لألدبيات التربوية والبحوث والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة -8

 االطالع عمى خالل مناشتقت القائمة في صورتيا األولية  :بناء قائمة بمتطمبات التربية الوقائية  -6

عمى مجموعة  ياعرضو  لنفايات االلكترونيةوا ، التربية الوقائية في مجال والبحوث الكتب والدراسات

جراء التعديالت  في مجال المناىج وطرق تدريس العموم، من المحكمين وذلك بيدف ضبط القائمة وا 

 واصبحت القائمة في صورتيا النيائيةراء المتخصصين والمحكمين آالالزمة في ضوء 

 (8جدول رقم )

 صورتيا النيائية بمخاطر النفايات اإللكترونية في متطمبات التربية الوقائية لتنمية الوعى

 عدد المتطمبات المجاالت الرئيسية م
 82 التربية األمانية  1
 1 التربية الصحية 2
 84 التربية البيئية 3

 متطمب 47 مجاالت 4 مجموع
 : المقترحبناء البرنامج  -4

 اجع التي تناولت موضوع البرنامجعمى الكتب والمر  االطالع راسة أسس بناء البرنامج من خالل:د -

 . وأىداف تدريسياطبيعة مادة العموم ،و التعرف عمى خصائص تالميذ المرحمة اإلعدادية ،و 

البرنامج الى تنمية الوعى بمخاطر النفايات االلكترونية لدى تالميذ  فلمبرنامج: ييدالعامة  فاألىدا -

الصف األول اإلعدادي من خالل زيادة التحصيل وتنمية االتجاىات االيجابية باإلضافة الى حسن 

                                                           


 ( قبئمت بأسمبء السبدة المحكمين1ملحق ) 


 ( قبئمت متطلببث التربيت الوفبئيت2ملحق ) 
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التصرف في المواقف الحياتية المرتبطة بالتعامل مع النفايات االلكترونية وفى ضوء ذلك تم وضع 

 .العامة لمبرنامجمجموعة من األىداف 

بناء اإلجرائية المتوقع أن تتحقق لدى التمميذ  فاألىداتم وضع مجموعة من لمبرنامج:الخاصة  فاألىدا -

 .البرنامج قائية وذلك لكل موضوع من موضوعات كذلك متطمبات التربية الو عمى اليدف العام لمبرنامج و 

ىداف البرنامج العامة واإلجرائية وقائمة متطمبات التربية الوقائية تم تنظيم موضوعات في ضوء أ -

    اإللكترونية النفايات مخاطر -  اإللكترونية النفايات مكونات -اآلتية :النفايات االلكترونية البرنامج 

 .  اإللكترونية النفايات من الوقاية -التخمص من النفايات اإللكترونية   

 المتعمم دور يكون أن عمى تعتمد استراتيجياتتم استخدام :  المقترح البرنامج في التدريس استراتيجيات-

 التعمم استراتيجية، شارك زاوج فكر استراتيجية :ومنيا وموجو مرشد فييا المعمم ودور ونشًطا ايجابًيا فييا

 .المشكالت حل استراتيجية والمناقشة، الحوار استراتيجية ،الذىني العصف ،استراتيجية التكاممي التعاوني

 النيائي ( والتقويم موضوع كل تعقب التي األسئمة ويشمل المرحمي) مالتقوي المقترح: البرنامج في التقويم-

 . ( مواقفال اختبارو  تجاهاال مقياسو  تحصيميال رتطبيق: االختبا خالل من ذلك)و 

باستخدام مجموعة من االستراتيجيات المختمفة التي تعتمد عمى ايجابية المتعمم  :إعداد دليل المعمم  -3

  المقترح  البرنامجعرض ، ثم في العممية التعميمية ويكون دور المعمم ىو المرشد والموجو

التربويين في مجال تدريس العموم لمتأكد من مالءمتو  عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين  دليل المعممو 

 .لتالميذ الصف األول اإلعدادي

  في:إعداد أدوات الدراسة والمتمثمة -3

   :اختبار تحصيمي لقياس )الجانب المعرفي(  لموعى بمخاطر النفايات اإللكترونية  أوال:

 والمفاىيم بالمعمومات اإلعدادي األول بالصف التالميذ إلمام مدي تحديد ىو االختبار: من اليدف

                                                           


 المقترح البرنبمج(  3ملحق ) 


 ( دليل المعلم  4ملحق ) 
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والفيم والتطبيق من  التذكر لمستويات وفقا المقترح البرنامج شمميا التي اإللكترونية بالنفايات المرتبطة

                                                                       مستويات بموم لممجال المعرفي نتيجة دراستيم ليذا البرنامج.

االختبار من نوع االختيار من متعدد وقد  إعداد مفردات االختبار وصياغتيا:  تمت صياغة مفردات -

 .سؤال موزعة عمى مستويات الفيم والتذكر والتطبيق  31بمغ عدد أسئمة االختبار في صورتو األولية 

من المحكمين لمتعرف  مجموعةمن صدق االختبار عن طريق عرضو عمى  التأكدصدق االختبار :تم  -

 .مخاطرىاو عمى آرائيم من حيث مناسبة االختبار لقياس معمومات التالميذ حول النفايات االلكترونية 

مجموعة من تالميذ الصف عمى تم تجريب االختبار استطالعيا : التجربة االستطالعية لالختبار  -

 زمن االختبار وتم حساب وتمميذة تمميذ 43وبمغ عددىم صمية الدراسة األ غير عينة اإلعداديول األ

من خالل حساب الزمن الذى استغرقو كل تمميذ في االجابة عمى االختبار وقسمتو عمى عدد التالميذ 

 .دقيقة 33ووجد أنو يساوى 

% ( وتم 14تم حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ووجد أنو يساوي ) : ثبات االختبار  -

%( مما يدل عمي معامل ثبات 12بطريقة الفا كرو نباخ ووجد أنو يساوى )حساب ثبات االختبار 

  .(1.96اسب وقد بمغ الصدق الذاتي )من

 بمغ عدد والتأكد من صدق وثبات االختبار : بعد إجراء التعديالت المطموبةالنيائية لالختبار الصورة  -

 . ( مفردة33في صورتو النيائية ) مفردات االختبار التحصيمي 

 

 

 

 

 

                                                           


 ( االختببر التحصيلي لقيبس الجبنب المعرفي للوعى بمخبطر النفبيبث اإللكترونيت  5ملحق) 
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 ( جدول مواصفات االختبار التحصيمي6جدول رقم ) 

 

 :مقياس اتجاه لقياس )الجانب الوجداني(  لموعى بمخاطر النفايات اإللكترونيةثانيا:

ىو قياس اتجاه التالميذ بالصف األول اإلعدادي نحو الوقاية من بعض  االتجاه:الهدف من مقياس  -

 الموضوعات الصحية والبيئية المرتبطة بالنفايات اإللكترونية نتيجة دراستيم ليذا البرنامج. 

عمى بعض مقاييس االتجاه التي  االطالعتم تحديد أبعاد مقياس االتجاه بعد  أبعاد مقياس االتجاه: -

الوقاية  تضمنتيا الدراسات السابقة التي تناولت التربية الوقائية والنفايات اإللكترونية وىذه األبعاد ىي:

الوقاية من ، اإللكترونيةالوقاية من المخاطر الصحية لمنفايات ،اإللكترونية في التعامل مع النفايات 

 .رونية المخاطر البيئية لمنفايات اإللكت

غير ، محايد ،قياس وفقا لمقياس ليكرت )موافقتم بناء المإعداد مفردات مقياس االتجاه وصياغتها:  -

موافق( بحيث تكون نصف العبارات التي تقيس االتجاه ايجابيا والنصف اآلخر سمبيا ودرجات االجابة 

الوزن 
 النسبي

 
 المجموع

 
 

 
العدد 
 الكلى

 
 تطبيق  

   15%  

 
العدد 
 الكلى

 
 فهم    

  41 %  

 
العدد 
 الكلى

 
 التذكر   

 45 %  

     مستويات األهداف
  

 الموضوع

 
21.45%  

 
9 

 

 
1 

 
39 

 
4 

 
21،21،22،2

3 

 
4 

 
2،1،4،3 

 

  الموضوع األول
 

%26 

 
15.9%  

 
7 

 
1 

 
41 

 
3 
 

 
24،25،26 

 
3 

 
5،6،7 

 

الثانيالموضوع   
 

%18 

 
27.27%  

 
12 

 
2 

 
41،42 

 
5 
 

 
27،28،29،3

1،31 

 
5 

 
8،9،11،  
11،12 

 الموضوع الثالث
 

%24 

 
21.45%  

 
9 

 
1 

 

 
43 

 

 
4 

 
32،33،34،3

5 

 
4 

 
13،14،15،1

6 
 

 الموضوع الرابع
 18%  

 
15.9%  

 
7 

 
1 

 
44 

 
3 

 
36،37،38 

 
3 

 
17،18،19 

 الموضوع الخامس
%14 

 
111%  

 
44 

 
6 

 
19 

 
19 

 المجموع
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طريقة ليكرت ألنيا تمتاز بالسيولة في التصميم  تم اختيارعمى عبارات المقياس تدريجا ثالثيا وقد 

 .والتطبيق والتصحيح

عن طريق عرضو عمى مجموعة من المحكمين لمتعرف  المقياسالتأكد من صدق  م: تالمقياسصدق  -

 . اليو ييدف ما لقياس مناسب المقياس أن قرروا حيث االتجاه مقياس فيعمى آرائيم 

ديد حت وتمالعينة االستطالعية عمى  استطالعيا المقياستجريب  مت :مقياسلمالتجربة االستطالعية  -

 .دقيقة 31ووجد أنو يساوى  المقياسزمن 

% ( وتم 11تم حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ووجد أنو يساوي ):  المقياسثبات  -

معامل ثبات %( مما يدل عمي 13بطريقة الفا كرو نباخ ووجد أنو يساوى ) المقياسحساب ثبات 

 (.1.19مناسب وقد بمغ الصدق الذاتي )

بعد إجراء التعديالت في ضوء أراء السادة المحكمين ، وحساب : الصورة النهائية لمقياس االتجاه -

ثبات المقياس وصدقو اصبح المقياس في صورتو النيائية معدا لمتطبيق حيث بمغ عدد مفردات 

  .مفردة( 31صورتو النيائية ) مقياس االتجاه في

 توزيع عبارات مقياس االتجاه  (3جدول )  
 الوزن النسبي مجموع العبارات العبارات السالبة العبارات الموجبة األبعاد

 التعامل مع النفايات اإللكترونية  
 

1-2-3-4-5-6- 
7-8-9-10 

11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20 

 
61 

 
    31 % 

الوقاية من المخاطر الصحية 
 لمنفايات اإللكترونية  

31-32-33-34-
35-36-37 

38-39-40-41-42-
43-44 

 
83 

 
 61% 

الوقاية من المخاطر البيئية 
 لمنفايات اإللكترونية  

45-46-47-48-
49-50-51-52 

53-54-55-56-57-
58-59-60 

 
82 

 

46% 

 %100 50  المجموع
 

 

                                                           


 ( مقيبس االتجبه نحو بعض القضبيب الصحيت والبيئيت المرتبطت ببلنفبيبث اإللكترونيت 8ملحق) 
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 :اختبار مواقف لقياس )الجانب السموكي ( لموعى بمخاطر النفايات اإللكترونية   ثالثا:

اليدف من اختبار المواقف: ىو التعرف عمى مستوى قدرة التالميذ  بالصف األول اإلعدادي عمى  -

 القدرة عمىتنمية  فيالبرنامج استخدام ما تعمموه من معارف واتجاىات ومعمومات من دراستيم ليذا 

 بالنفايات اإللكترونية.المناسب في المواقف الحياتية المختمفة المرتبطة التصرف 

عمى بعض الدراسات السابقة التي  االطالعبعد  فاختبار المواقتم تحديد أبعاد  أبعاد اختبار المواقف: -

من النفايات  السميم صالتخم ىي:ىذه األبعاد و تناولت التربية الوقائية والنفايات اإللكترونية 

المسؤولية ،اإللكترونية اتخاذ القرارات اإليجابية في التصرف نحو مشكمة النفايات ، اإللكترونية

   .االجتماعية في مواجية مخاطر النفايات اإللكترونية 

إعداد فقرات اختبار المواقف وصياغتيا: تمت صياغة فقرات اختبار المواقف في شكل مواقف أو  -

 .يذ في حياتو اليومية ، وأمام كل موقف اربعة بدائل مشاكل تواجو التمم

مجموعة المحكمين نفس عن طريق عرضو عمى اختبار المواقف صدق االختبار :تم التأكد من صدق  -

  . وتم إجراء التعديالت المقترحة من السادة المحكمينومقياس االتجاه  التحصيميعمى االختبار 

عمى نفس عينة التجربة اختبار المواقف تجريب  مت :المواقفختبار الالتجربة االستطالعية  -

  . ( دقيقة63زمن االختبار ) حسابوتم  االستطالعية

% ( 72تم حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ووجد أنو يساوي ) : اختبار المواقفثبات  -

عمي معامل ثبات  %( مما يدل71وتم حساب ثبات االختبار بطريقة الفا كرو نباخ ووجد أنو يساوى )

 (.1.14مناسب وقد بمغ الصدق الذاتي )

:بعد إجراء التعديالت في ضوء أراء السادة المحكمين ، وحساب  الصورة النيائية الختبار المواقف  -

ثبات اختبار المواقف وصدقو اصبح اختبار المواقف في صورتو النيائية معدا لمتطبيق عمي مجموعة 

 ( موقف 66الدراسة حيث بمغ عدد فقرات اختبار المواقف في صورتو النيائية ) 

                                                           


 ( اختببر التصرف في المواقف المرتبطت ببلنفبيبث اإللكترونيت  9ملحق) 
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 ( توزيع عبارات اختبار المواقف4جدول )
 الوزن النسبي مجموع العبارات العبارات التي  يقيسيا األبعاد

 %48.18 7 21 -17-15-14 -9 -7-2 التخمص السميم من النفايات اإللكترونية   
اتخاذ القرارات اإليجابية في التصرف نحو 

 اإللكترونية مشكمة النفايات 
10- 12- 13-16- 18-19-22 7 48.18% 

المسؤولية االجتماعية في مواجية 
 مخاطر النفايات اإللكترونية   

1- 3-4- -5-6 8- 11-20 8 42.42% 

 %100 22 22 المجموع
  : التصميم التجريبي لمدراسة -2

بمدرسة خالد بن  من فصول الصف األول اإلعدادي8/6اختيار عينة الدراسة وىى عبارة عن فصل  -

 التابعة إلدارة السادات التعميمية بمحافظة المنوفية. األساسيالوليد لمتعميم 

 الدراسة.تطبيق أدوات الدراسة قبل تدريس البرنامج عمى عينة  -

 6182/ 3/ 68إلي6182/ 66/6 من الفترة في تدريس موضوعات البرنامج المقترح عمى عينة الدراسة -

 تطبيق أدوات الدراسة بعد تدريس البرنامج عمى عينة الدراسة -

 وتفسيرىا.رصد البيانات وتحميميا ومعالجتيا إحصائيا ومناقشة النتائج  -

 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما تسفر عنو نتائج الدراسة -

 :نتائج الدراسة

 :لموعى بمخاطر النفايات اإللكترونية المعرفيلقياس الجانب  أوال نتائج االختبار التحصيمي

والذى ينص عمى " يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  األولمتحقق من صحة الفرض ل

بين متوسطي درجات التالميذ عينة الدراسة في اختبار التحصيل لصالح التطبيق البعدي"  (1.13)≥داللة

المعيارية وقيم )ت( لدرجات التالميذ ومقياس مربع إيتا وحجم  واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية 

 .االتجاه قبمي وبعدىاألثر في مقياس 
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 (3جدول رقم )

المعياري وقيم )ت( ومقياس مربع إيتا وحجم األثر لدرجات التالميذ في  واالنحرافالمتوسط الحسابي 

 8تطبيق( قبل التدريس وبعده-فيم-االختبار التحصيمي وأبعاده الثالثة )تذكر

 أبعاد االختبار
 العدد التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

الداللة 
 االحصائية

مقياس 
 مربع إيتا

حجم 
 األثر

 
 التذكر

 القبمي

48 

3.2 8.3 

41 

62 

دالة عند 
 ≥مستوى 

(1.18) 

1.92 
 دالة

3.7 
 8.3 82.6 البعدي كبير

 
 الفيم

 8.3 3.7 القبمي
43.4 

1.91 
 دالة

2.3 
 8.7 82.3 البعدي كبير

 
 التطبيق

 1.9 8.6 القبمي
87.1 

1.98 
 دالة

4.6 
 1.1 3.8 البعدي كبير

 8.3 3.88 القبمي االختبار الكمى
31.3 

1.99 
 دالة

9.6 
 6.7 1.47 البعدي كبير

عمي بأبعاده الثالثة االختبار التحصيمي نتائج تطبيق تشير و ( السابق يتضح أن3وفي ضوء نتائج جدول)

وجود فرق حقيقي بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي لصالح 

مما يدل عمي الداللة العممية وكان حجم التأثير )مرتفع(،، (1.18) ≥عند مستوى داللةالتطبيق البعدي.

تنمية التحصيل بالمعمومات والحقائق والمفاىيم في والتربوية لنتائج الدراسة وارتفاع تأثير البرنامج المقترح 

 .األول اإلعداديالمرتبطة بموضوع النفايات اإللكترونية لدى تالميذ الصف 

مقياس االتجاه نحو بعض القضايا المرتبطة بالمخاطر الصحية والبيئية لمنفايات اإللكترونية  : ثانيا

 داللة ق ذو داللة إحصائية عند مستوىوالذى ينص عمى " يوجد فر  الثانيمتحقق من صحة الفرض ل

لصالح  بين متوسطي درجات التالميذ عينة الدراسة في مقياس االتجاه نحو النفايات اإللكترونية (1.13)≥

المعيارية وقيم )ت( لدرجات التالميذ  واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية التطبيق البعدي" 

 .وحجم األثر في مقياس االتجاه قبمي وبعدى ومقياس مربع إيتا

 

                                                           
1

 SPSS v22ة ببرنامج انباالستع 
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 (2جدول رقم )  

حجم األثر لدرجات التالميذ في و مقياس مربع إيتاو المعياري وقيم )ت( واالنحرافالمتوسط الحسابي 

 مقياس االتجاه قبل التدريس وبعده

عمي وجود بأبعاده الثالثة مقياس االتجاه نتائج تطبيق تشير :و( السابق يتضح أن2وفي ضوء نتائج جدول)

مي والبعدي لصالح التطبيق التطبيقين القب درجات تالميذ مجموعة الدراسة في فرق حقيقي بين متوسطي

مما يدل عمي الداللة العممية والتربوية  حجم التأثير )مرتفع(، وكان ، (1.18) ≥عند مستوى داللة ،البعدي

وبالتالي تم التأكد من صحة  .االتجاىات اإليجابيةتنمية  لنتائج الدراسة وارتفاع تأثير البرنامج المقترح في

 . الثانيالفرض 

 ثالثا: نتائج اختبار التصرف في المواقف المرتبطة بالنفايات اإللكترونية  :

متحقق من صحة الفرض الثالث والذى ينص عمى" يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ل   

تم البعدي" بين متوسطي درجات التالميذ عينة الدراسة في اختبار المواقف لصالح التطبيق (1.13)≥داللة

تا وحجم المعيارية وقيم )ت( لدرجات التالميذ ومقياس مربع إي واالنحرافاتحساب المتوسطات الحسابية 

 األثر في اختبار المواقف في التطبيق القبمي والبعدي 

 

 أبعاد مقياس االتجاه
 عددال التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

الداللة 
 االحصائية

مقياس 
 مربع إيتا

حجم 
 األثر

الوقاية في  التعامل مع 
 النفايات اإللكترونية  

 القبمي

48 

41.1 6.1 

41 

63.2 

دالة عند 
مستوى 

≤(1.18) 
 

1.92 
 دالة

3.7 
 8.4 31.9 البعدي كبير

الوقاية من المخاطر 
الصحية لمنفايات 

 اإللكترونية  

 3 67.1 القبمي
84.3 

1.12 
 دالة

6.3 
 كبير

 6.6 49.3 البعدي

الوقاية من المخاطر 
البيئية لمنفايات 
 اإللكترونية  

 6.7 61.7 القبمي
44.1 

1.97 
 دالة

2.6 
 كبير

 8.6 32.3 البعدي

 
 المقياس الكمى

 7.2 94.4 القبمي
41.7 

1.91 
 دالة

7.8 
 6.9 833.9 البعدي كبير
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 ( 7جدول رقم ) 

المعياري وقيم )ت( ومقياس مربع إيتا وحجم األثر لدرجات التالميذ في  واالنحرافالمتوسط الحسابي  

 اختبار المواقف قبل التدريس وبعده

أبعاد اختبار 
 المواقف

 العدد التطبيق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

 الداللة االحصائية
مقياس 
 مربع إيتا

حجم 
 األثر

التخمص من 
النفايات 

 اإللكترونية  

 القبمي

48 

9.8 4.1 

41 

89.7 

دالة عند 
 (1.18)≥مستوى

 

1.94 
 دالة

4.2 
 كبير

 1.9 61 البعدي

اتخاذ القرارات 
 اإليجابية 

 6.1 1.8 القبمي
63.6 

1.93 
 دالة

3.3 
 8.2 89.3 البعدي كبير

المسؤولية 
 االجتماعية 

 4.9 81.6 القبمي
83.3 

1.11 
 دالة

6.2 
 8.4 66.6 البعدي كبير

اختبار المواقف 
 الكمى

 2 62.8 القبمي
67.1 

1.92 
 دالة

3.8 
 6.2 28.7 البعدي كبير

عمي نتائج تطبيق اختبار المواقف بأبعاده الثالثة تشير  وأن ( السابق يتضح7وفي ضوء نتائج جدول)

مي والبعدي لصالح وجود فرق حقيقي بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة الدراسة في التطبيقين القب

مما يدل عمي الداللة العممية وكان حجم التأثير )مرتفع(،  ، (1.18) ≥عند مستوى داللة ،التطبيق البعدي

تنمية التصرف في المواقف الحياتية لمواجية  لنتائج الدراسة وارتفاع تأثير البرنامج المقترح فيوالتربوية 

 :ووبالتالي تم التأكد من صحة الفرض الثالث .مما سبق عرضو يتبين أن ،مخاطر النفايات اإللكترونية

التالميذ مجموعة الدراسة بعض متطمبات  الكتسابالبرنامج ووجود تأثير كفاءة أوضحت نتائج الدراسة 

 .التربية الوقائية لتنمية الوعى بمخاطر النفايات اإللكترونية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي

 :والمقترحات توصياتال

  :ةاآلتيوالمقترحات  التوصياتمن نتائج يمكن تقديم الدراسة  إليو توصمتضوء ما  عمى  

بتضمين الموضوعات المرتبطة بالتربية الوقاية في مناىج العموم بالمرحمة اإلعدادية  ىتماماالضرورة  -8

 .حسب مستويات ومتطمبات كل صف دراسي
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تضمين متطمبات التربية الوقائية البيئية والصحية واألمانية ضمن المناىج الدراسية والتأكيد عمييا من  -6

 .خالل األنشطة المختمفة 

  اإللكترونية.مين بالمدارس بالمشكالت البيئية المستحدثة كمشكمة النفايات إعداد برامج توعية لممعم -4

العموم  في مناىجبتضمين موضوع النفايات اإللكترونية ومخاطرىا البيئية والصحية  ىتماماالضرورة  -3

 .بالمرحمة اإلعدادية حسب مستويات ومتطمبات كل صف دراسي

 إجراء دراسات أخرى في مجال النفايات اإللكترونية ومخاطرىا المحمية والعالمية والقومية. -2

 .إجراء دراسات أخرى في مجال التربية الوقائية ومتطمباتيا وأبعادىا المختمفة  -7

 المراجع:

 أوال المراجع العربية :

 لمصم األمل بمدارس الوقائية التربية بمتطمبات الوفاء في العموم مناىج دور(: 6113)شعير إبراىيم -8

 ،( 4)المجمد شمس، عين ،جامعة التدريس وطرق المناىج في دراسات، السمع وضعاف

 . 611-837ص ص ،(816)العدد

ب الصف البرنامج مقترح لتنمية مفاىيم التربية الوقائية بالعموم لدى ط(: 6181ىاشم ) أسعد إبراىيم -6

 منشورة، كمية التربية ، الجامعة االسالمية ، غزة.، رسالة ماجستير غير التاسع األساسي

برنامج مقترح في ضوء المعايير العالمية لمتربية البيئية  :(6186عامر) إبراىيمحسيني  إيمان -4

رسالة دكتوراه غير   ،اإلعداديةوالمعايير القومية لمادة العموم لتنمية الوعى البيئي لتالميذ المرحمة 

 مية البنات.ك  ،جامعة عين شمس ،منشورة

محتوى مناىج العموم في المدارس  تناول(: مدى  6113قمر ) أبو ل باسم محمد نشوانتيسير محمود  -3

التربية الوقائية وقضاياىا ووعي الطالب بيا . الجمعية المصرية لمتربية  بعادالصناعية في فمسطين أل
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 ،االسماعيمية  ،وم بالوطن العربي الغائبة في مناىج العم بعاداأل ، المؤتمر العممي الثامن ،العممية 

 .813-74،ص ص  األول المجمد 

: التربية العممية لتنمية الوعي المجتمعي لموقاية من القمامات (6112حسام الدين مازن )  -3

الجمعية  ،ة " تحديات الحاضر ورؤى المستقبل، التربية العممي المؤتمر العممي العاشر ،اإللكترونية

 . 461-697ص ص  ،األولالمجمد  ،اإلسماعيمية ،يةالعممالمصرية لمتربية 

الدار  :القاىرة ،معجم المصطمحات التربوية والنفسية(: 6114حسن شحاتة ،زينب النجار.)  -2

 .المبنانيةالمصرية 

حسن شحاتو، محسن فراج ، فايز مراد مينا ، محمد صابر سميم ، يحيى عطية سميمان ، يسري  -7

 دار الفكر.   :، القاىرة المناىج وتخطيطيابناء (: 6112عفيفي عفيفي )

االصابة  أخطارتطوير منيج العموم في اطار التربية الوقائية لتالفى  (:6183حسين عباس حسين ) -1

دراسات عربية في الموسمية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي ،  فمونزااألنو الوبائية  األمراضب

 828-813،ص ص31،العدد التربية وعمم النفس

(: درجة وعي طالب المرحمة الثانوية بمحافظة الطائف بمصادر 6184حميد بن ىالل العصيمي ) -9

، جامعة المنصورة، مجمة بحوث التربية النوعيةوطرق التخمص منيا،  وأضرار النفايات اإللكترونية

 443-417يوليو ص ص (،48العدد)

بمكة المكرمة )العاصمة  الثانوية:درجة وعى طالب المرحمة (6111)الزىرانيسعد بن ناصر  -81

 .رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة أم القرى اإللكترونية النفايات  أضرارالمقدسة(ب

 دار الكتب العممية. :القاىرة ،اإللكترونيةالنفايات  (:6186سمية إسماعيل) -88

 األمنالتعميمي في ضوء متطمبات  األمن(: التربية الوقائية و 6112سعيد معوض ) أحمدسيير  -86

التربية الوقائية وتنمية المجتمع في ظل العولمة" ،كمية التربية  األول المؤتمر العممي العربي البشرى، 

 649-682ابريل ص ص 89-81بسوىاج ، من 
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مركز  (،اإللكترونيةمن المخمفات  مناآل(: ندوة )التخمص  6184،سحر لطفي ) ياو المنششكري  -84

 http://www.portsaid.gov.eg/arعالم ببور سعيد  النيل لإل

قائمة عمى  ة مقترحة في الدراسات االجتماعية(: فاعمية وحد6183)زيد أبوصالح محمد  -83

الثانية استراتيجيتي لعب األدوار والتساؤل الذاتي في تنمية الوعى البيئي والسياسي لدى تالميذ الحمقة 

 613 -669، ص ص76العدد ، مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية، من التعميم األساسي

  ،لبحوث البيئية والطاقةمجمة ا(: التوعية بالمخمفات اإللكترونية، 6186عبد المسيح سمعان )  -83

 .   86-8يوليو، ص ص 8، عدد8مجمد.

الوعي بالمخاطر البيئية لدى بعض فئات  (:6116، محسن حامد فراج  ) سمعانعبد المسيح  -82

 ،مجمة التربية العممية  ،كتب العموم لتمك المخاطر تناولومدى  اإلعداديةالمجتمع وتالميذ المرحمة 

 .37-81( ص ص 4( العدد)3) المجمد  ،جامعة عين شمس، العمميةالجمعية المصرية لمتربية 

، صالح  محمد أحمد، محمود حافظ  سميمانعمى بن حميد بن سيف الجيوري ، يحي عطية  -87

، انعممن التعميم األساسي بسمطنة  الثانية(: مستوى الوعى البيئي لدى طالب الحمقة 6183جمعة )

 .871-838،ص ص27،العدد االجتماعيةمجمة الجمعية التربوية لمدراسات 

التربية الوقائية في محتوى مناىج الجغرافيا  بعاد(: تصور مقترح أل6117فوزية محمد الدوسري ) -81

،ص 888،العددمجمة رسالة الخميج العربي بالمرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية، 

 831- 814ص

التربية الوقائية وتنمية ممي العربي األول ، (: توصيات المؤتمر الع6112كوثر شياب الشريف ) -89

-397ابريل ،ص ص 89-81،كمية التربية بسوىاج ، من  الثاني" الجزء المجتمع في ظل العولمة

391. 

http://www.portsaid.gov.eg/ar
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في العراق بين الواقع والطموح، الندوة  اإللكترونية(: معالجة النفايات 6184) مازن سمير الحكيم -61

 العموم،جامعة بين األدوار التكاممية والتحديات،كميةية اإللكترون النفايات العممية الموسومة،

 www.scbaghdad.edu.iq/files. 66/3/6184بغداد،

التربية البيئية )من أجل  (:6112كمال السيد) جييانماىر اسماعيل محمد، محمد محمود الرافعي،  -21

 .مكتبة الرشد ناشرون: الرياض (،بيئة افضل 

.، رسالة اإللكترونيةدارة النفايات إيم فعالية التشريعات الحالية في تقي (:6119محمد فتحي) -66

 دكتوراه غير منشورة ، معيد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين شمس.
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