
 ةـــالمملكة العربیة السعودی
 وزارة التعلیم العالي

 جامعة أم القرى
 كلیة التربیة

 قسم المناھج وطرق التدریس

 
 
 
 

 

 
 إعداد الطالب

 سعد بن ناصر محمد الزھـرانــي
 

 
 إشراف األستاذ الدكتور

 حفیظ بن محمد حـافــظ الـمــزروعـــي
 أستاذ المناھج وطرق تدریس العلوم

 ـ جامعة أم القرى  كلیة التربیة
 

ق تدریس ى درجة الماجستیر في المناھج وطربحث مكمل لمطالب الحصول عل

 العلوم
 

 ھـ١٤٢٩/ھـ١٤٢٨ الثانيالفصل الدراسي 



  



 

 
 

 اإلھــــــداء

 

 زوجيت  والدي ووالدتي اللذان ربياني صغرياً  و إىل

  جو الدراسة والبحثاليت ساندتين يف كل خطوة قطعتها ويف كل مشوار سرته ؛حيث هيأت يل

 ومبنحي من وقتهم  ..وإىل أوالدي الذين آزروني بالدعاء يل

 ،،، أمجعني  فاللهم أسبغ عليهم ثوب الصحة والسعادة
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 شكر وتقدیر

 

والحمد هللا حمداً كثيراً تـدوم بـه الـنعم    ، الحمد هللا حمداً كثيراً يوازي نعمه
 ...وبعد، حبه وسلم وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وص،

إلى جامعة أم ،أتقدم بشكري المقرون بالمحبة والتقدير والعرفان ألهل الفضل 
ولكلية التربية وقسم المناهج وطرق التدريس ولرئيسـه  ،القرى ذلك الصرح العظيم 

السيف ولجميع أعضاء هيئة التدريس الذين أمدوني  بن محمد صالح/ سعادة الدكتور 
 .العلمية بالعلم أثناء مسيرتي

حفـيظ بـن محمـد حـافظ      / واخص بالشكر مشرفي سعادة األستاذ الدكتور
المزروعي على ما قدم لي من نصح وتوجيه وإرشاد واستشارة إحصائية وما منحني 

 .من وقته وجهده حتى استوت الرسالة وبرزت فجزاه اهللا خير الجزاء

عبـاس  / لدكتوركما يسرني أن أشكر مناقشي الرسالة كل من سعادة األستاذ ا
عبداللطيف بن محمـد الرايقـي علـى    / بن حسن غندورة وسعادة األستاذ الدكتور

تفضلهما بمناقشة الرسالة، فلهما الشكر والتقدير علـى قـراءة الرسـالة والنصـح     
 .والتوجيه وإبراز المالحظات

وال يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع مـن قـام بتحكـيم أدوات    
 أساتذة الجامعة واألساتذة و المشرفين التربويين والزمالء  الدراسة من

 ،وفي الختام ال يسعني إال أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى الذين قدموا لي الكثير
 .وعاونوني دون انتظار شكر فجزاهم اهللا خير الجزاء

 



 

 الدراسةملخص 
 :ا الكريم ،وعلى آله وصحبه أجمعين وبعدوالصالة والسالم على نبين،الحمد هللا رب العالمين         

وعي طالب المرحلة الثانوية بأضرار النفايات اإللكترونية في ضوء التربية  درجة :عنوان الدراسة 
 البيئية في   المدارس الثانوية بمكة المكرمة

 :ة التالي ةالرئيس األسئلةحددت مشكلة الدراسة في 
 ادر النفايات اإللكترونية؟وعي طالب المرحلة الثانوية بمص درجةما  .١
 في النفايات اإللكترونية؟ الضارةوعي طالب المرحلة الثانوية بالمواد  درجةما   .٢
 وعي طالب المرحلة الثانوية بطرق التخلص من النفايات اإللكترونية؟ درجةما  .٣
 ما طرق االستفادة من النفايات اإللكترونية لدى طالب المرحلة الثانوية؟ .٤
 داللة إحصائية بين استجابات العينة ؟ هل توجد فروق ذات .٥

 :قام الباحث بالخطوات التالية  عن أسئلة الدراسةولإلجابة 
 .كتابة اإلطار النظري -١
 .بناء أداة الدراسة  -٢
 .تطبيق أداة الدراسة -٣
البيانات الميدانية إحصائيا تم تحليل البيانات باسـتخدام البرنـامج    ةلمعالج: األسلوب اإلحصائي  -٤

والمتوسـط الحسـابي   ، والترتيب النسبي للعبارات ، وتم استخدام النسب المئوية spssالحاسوبي 
 .واالنحراف المعياري ،

 :نتائج الدراسة ومن أبرزھا 
 .متوسطةأن درجة وعي طالب المرحلة الثانوية بمصادر النفايات اإللكترونية كانت بدرجة  -١
 .متوسطةلكترونية كانت بدرجة أن درجة وعي طالب المرحلة الثانوية بأضرار النفايات اإل -٢
أن درجة وعي طالب المرحلة الثانوية بطرق التخلص من النفايات اإللكترونية كانـت بدرجـة    -٣

 .متوسطة
أن درجة وعي طالب المرحلة الثانوية بطرق االستفادة من النفايات اإللكترونية كانـت بدرجـة    -٤

 .متوسطة
وتشير ، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة اً دالة إحصائيوهي غير ) ٠.٠٥ (تساوي ) ف(قيمة كانت  -٥

الصفوف عينة الدراسة في  متوسطات استجابات د فروق ذات داللة إحصائية بين ووجإلى عدم 
 .وعي الطالب بصفة عامة درجةالمختلفة حول  الدراسية

 :التوصیات
توصي الدراسة بتضمين محتوى مقررات العلوم في المرحلة الثانوية موضوعات متصلة بالبيئـة   -١

 والتغيرات التقنية المتصلة بالمجتمع كالنفايات االلكترونية
تنمية الوعي البيئي لدى الطالب بالتعاون بين األسرة والمدرسة ومناهج العلوم بما يسـاهم فـي    -٢

 .تعرف المشكالت البيئية المحلية داخل المملكة العربية السعودية
عية جميع الطـالب فـي كافـة    وإلبراز وتو، إجراء دراسات مشابهة لمشكالت بيئية محلية -٣

 .مراحل التعليم العام



 

 فھرس المحتـویات

 الصفحة المـــــوضــــــــوع

 أ اإلهداء
 ب شكر وتقدير

 جـ ملخص الرسالة

 ١ الفصل األول

 ٢ المقدمة: أوال 

 ٦ لمشكلةثانياً اإلحساس با

 ١٠ مشكلة الدراسة: ثالثاً

 ١٣ أسئلة الدراسة :  رابعاً

 ١٣ هداف الدراسةأ: خامساً

 ١٣ أهمية الدراسة: سادساً

 ١٤ الدراسة حدود :سابعاً

 ١٤ الدراسة مصطلحات: ثامناً

 ١٦ اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني 

 ١٧ النفايات اإللكترونية :المبحث األول

 ٢١ مصادر المنتجة للنفايات اإللكترونيةال: أوال

 ٢٢ ايات اإللكترونيةأسباب تكون النف: ثانياً

 ٢٣ أهم مصادر النفايات اإللكترونية: ثالثاً

 ٢٥ تكون النفايات اإللكترونية: رابعاً

 ٢٧ اإللكترونيةأهم القطاعات المنتجة للنفايات : خامساً



 

 الصفحة المـــــوضــــــــوع

 ٢٨ طرق االستفادة من النفايات اإللكترونية: سادساً

 ٣١ دور المؤسسات المجتمعية :المبحث الثاني

 ٣١  ائل األسرة في التوعية بأضرار النفايات اإللكترونيةوس: أوال

 ٣٣ بأضرار النفايات اإللكترونية دور المناهج في التعريف: ثانياً

 ٣٦ بأضرار النفايات اإللكترونية   معلم العلوم في التعريفدور : ثالثاً

 ٤٠ التعريف بأضرار النفايات اإللكترونيةالمدرسة في دور : رابعاً

 ٤٣ التلوث البيئية :الثالث المبحث

 ٤٣ تعريف التلوث البيئي

 ٤٣ أنواع التلوث البيئي

 ٤٦ لبيئيةا التربية :المبحث الرابع 

 ٤٦ غايات التربية البيئية: أوال

 ٥٢ الدراسات السابقة 

 ٥٢ دراسات اهتمت بالوعي البيئي:  أوال

 ٥٨ دراسات اهتمت بالمفاهيم البيئية: ثانياً

 ٦٣ لتعقيب على الدراسات السابقةا: ثالثاً

 ٦٤ موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: رابعاً
 ٦٦ إجراءات الدراسة: الفصل الثالث

 ٦٧ أوال تمهيد

 ٦٧ منهج الدراسة: ثانياً



 

 الصفحة المـــــوضــــــــوع

 ٦٧ مجتمع الدراسة :ثالثاً

 ٦٨ عينة الدراسة :رابعاً

 ٦٨ الدراسة أداة : خامساً

 ٧١ لدراسةتطبيق أداة ا: سادساً

 ٧١ األساليب اإلحصائية: سابعاً
 ٧٢ عروض ومناقشة تفسیر النتائج:  الفصل الرابع

 ٧٣ إجابة السؤال األول

 ٧٦ إجابة السؤال الثاني

 ٧٩ إجابة السؤال الثالث

 ٨٢ إجابة السؤال الرابع

 ٨٥  إجابة السؤال الخامس
 ٩١ التوصیات والمقترحات والمراجع : الخامسالفصل 

 ٩٢ ملخص النتائج

 ٩٣ توصيات الدراسة 

 ٩٥ مقترحات ال

 ٩٧ قائمة المراجع 

 ١٠٤ المالحق 
 ج



 

 

 
 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأبعادھا
 

 .المقدمة : أوًال

 .اإلحساس بالمشكلة : ثانیًا 

 .تحدید مشكلة الدراسة : ثالثًا 

 .أسئلة الدراسة : رابعًا 

 .أھداف الدراسة: خامسًا 

 .أھمیة الدراسة:  سادسًا

 .حدود الدراسة: سابعًا 

 مصطلحات الدراسة :ثامنًا



 

 المقدمة

والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آلـه وصـحبه   ، الحمد هللا رب العالمين
 ...أجمعين وبعد 

لتحقيق بقائها واسـتمرارها  ، على مر األجيال، فقد سعت المجتمعات اإلنسانية      
 ،وسـكنها ،وكسـائها  ، وغذائها، و حاجاتها،حفاظ على مقوماتهاعلى هذه األرض بال

 .ومصادر الطاقة  وغيرها
واهتمـت بهـا   ، وتعايشت تلك المجتمعات مع ما حولها من بيئـة طبيعيـة  

ه متعددة عبر األزمنة التاريخية ومارست أنشطت، وحافظت على عناصرها ومكوناتها
المختلفة وتغنت بحبها للطبيعة  واستخرجت مكنونات األرض. الزراعة والتجارةمثل 

 .في آدابها 
أن اهللا خلق اإلنسان ويسر له بيئات "   ١٠ص ) م٢٠٠٥( عراد ويصف أبو

كمـا أمـده   . وده بوسائل عديدة تسهم في قدرته على التكيف مع البيئـة مختلفة وز
وبالرغم من تلك . باحتياجاته الالزمة الستمرار حياته وشركائه من األحياء األخرى

إال أن سعي اإلنسـان غيـر الرشـيد    ناصر البيئية والوسائل الممنوحة لإلنسان الع
واالستهالك الواسع لعناصر البيئة أخل بالتوازن الحيوي والال حيوي فـي النظـام   
البيئي ونشأ عن ذلك خلل ومشكالت بيئية عديدة كان لها أثر واضـح فـي تـدهور    

بالتطور التقني والعلمي والتفجـر   السيما في هذا العصر الذي امتاز. أغلب البيئيات
 .المعرفي

لتلبيـة كافـة   ،والمتجـددة  ، وظل اإلنسان يمارس أنشطته الحياتية المتنوعة
فعالقة اإلنسان بمحيطـه الحيـوي   ، واستمراره وعمارته لألرض، متطلبات حياته

 .بل ممتدة في عمق التاريخ،ليست حديثة العهد
 خصوص لدى المجتمعات اإلسـالمية  عموماً والبيئية على وجه الإن التربية 

لها توجيه رباني نحو البيئة والحث على المحافظة عليها واستثمارها كما ورد فـي  
 .اآليات القرآنية واألحاديث النبوية



 

بل أن لها جذورها القديمـة فـي   "  ٢١٤ص) م٢٠٠٤( السعود ويوضح ذلك
رن التاسع عشـر مـن   وثمة رأي يرجع نشأة التربية البيئية إلى الق، ثقافات الشعوب

 ."خالل ربط التربية البيئية بالطبيعة
فالتربية البيئية تُعنى بتكوين  : "٥٥ص) م١٩٩٦(يقول اللقاني والجمل      

وإدراك العالقة المعقدة والمترابطة ، والمدركات والقيم، القيم واالتجاهات والمهارات
 " .بين اإلنسان ومحيطة الحيوي 

ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ چ: يقول سبحانه و تعالى 
ڻ     ںگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  کڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک

ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ    ڭۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ٹڻ  ٹ
ٱ  ٻ  ٻ                               ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  

ولم يكتـف اإلسـالم بمجـرد    ، ]١٥ – ١٠: النحل[ چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
 .                          التعريف بعناصر البيئة التي تحيط باإلنسان 

فأين نحن من منهج التربية البيئية في  " ١٥ص) هـ١٢٤٢( فتسأل آل خليفة
قبـل  ،ه اإلسالم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمـان اإلسالم ؟ والذي نادى ب

هذه المنهجية المتألقـة  ،وقبل الدول الصناعية وغيرها ،المنظمات العالمية اإلنسانية 
والتي ال تخفى على العيان؛ إن هذا القران العظـيم  ، الواضحة في مبادئها وأسسها 

 "شمل الكثير من المبادئ والموجهات للتربية البيئية
في ذلك  الشأن يقول البارئ عز وجل عن الخلـق إنـه بقـدر ومـوزون     و

نَّا كُلَّ شيء خلَقْناه بِقَدرٍ {  . ]٤٩:القمر [}إِ
إن وصف البيئة الرائع والجميل في القرآن الكريم يضفي على المحيط البيئي 

ة والمتأثرة ليزيد اإلنسان تعريفاً حسياً بعناصر الكون المتداخلة المؤثر،روعة وجماالً 
 .بفعل اإلنسان وحركته الحياتية 

تضمنت العديد من  : "١٥ص) هـ ١٤٢٤( فعن التربية البيئة تقول آل خليفة
التي اتجهت بها التربة اإلسالمية نحو تنظيم عالقة اإلنسان ببيئته  طاألسس والضواب



 

 ،للبيئـة ألن اهللا عز وجل الخالق لعباده وهو الخالق  ،وعناصرها الحيوية، الطبيعية
 " ومن ثم فهو األعلم بسبل صالح هذه العالقة بين اإلنسان وبيئته الطبيعية

ومع سير اإلنسان المعاصـر فـي   "   ٢ص) م٢٠٠٦( اتفاقية بازل  وذكرت
تعـددت  ، وتطلعاته المتسعة بكافة الوسائل والتقنيات الحديثـة ، كافة جوانب األرض

كما تعددت وسائل ، زة والتقنياتوسائل االتصال بين أجزاء األرض وتنوعت األجه
 "الحصول عليها واالتجار بها

الرفاهيـة كـاألجهزة   فلم تعد حياة اإلنسان رتيبة بل ابتُكرت وسائل وأنواع 
مختلفـة األنـواع    ،على عوالم جديدة ومكتشفات حديثة وانفتح اإلنسان، اإللكترونية

علـى أحـدث     وصاحب ذلك طموحات اإلنسان في الحصول، والطرازات والتقنيات
 .لمقتنيات كاألجهزة الصوتية أو المرئية أو الحاسوبية أو المدمجةا

باعتبـاره   ال يمكن فصل اإلنسان"  ١١ص) هـ١٤٢٤(وهنا أوضح مزاهرة 
فالبيئـة تقـدم   ، نظام متكاملعلى أنهما بل يجب النظر إليهما  ،عن البيئة  كائن حي

عن طريق سلسلة من العمليات ، ا لإلنسان كل ما يحتاج إليه لحفظ حياته واستمراره
 ".الحيوية تصلح ما يفسده اإلنسان بحسب قانون البناء والهدم 

وفي مستجدات الحياة المعاصرة قامت الدول والحكومات فوضعت الخطـط  
وبمختلف أنواع األجهـزة واألنظمـة   ، إلدخال التقنيات المتقدمة في كافة قطاعاتها

والخدمات الحيوية ،والطب، والتجارة، واالقتصاد والمعلومات اإللكترونية في التعليم
 .مستفيدة من البيئة ومؤثرة فيها

الشك أن المدنية الحديثة توثر علـى  " :  ١٦ص) م٢٠٠٤(يقول الصعيري  
ويتعرض ، أسلوب حياة الفرد من حيث المسكن والملبس والغذاء حتى شغل فراغه 

الضارة التي تنفثها السـيارات   الشخص إلى كميات كبيرة من المواد الكيميائية منها
وزادت نسبة انتشار األمراض بين سكان المدن نتيجة لتعرضهم لهـذه المـواد   ... 

 ."ومن أهم تلك األمراض السرطان، الكيميائية



 

عوامل تؤثر و بشكل واضـح   الحظيومن خالل استعراض المؤثرات البيئية 
 .أنشطته الصناعية كفعل اإلنسان في محيطه الحيوي وما تنتجه، على البيئة 

القة رياضية لحساب تأثير اإلنسـان  ع"  ١١ص) هـ١٤٢٤(فيورد مزاهرة  
إذ أن التأثير على ، هي عدد السكان واالستهالك والتكنولوجيا "على محيطه الحيوي  

 ". التكنولوجيا ×االستهالك × السكان = البيئة 
نظرتـه  فـي  ٣-٢ص ص) م٢٠٠٠(يشير تقرير التوقعات البيئة العالميـة   

والنمو االقتصادي ، العامة إلى أنه  إذا استمرت االتجاهات الحالية في النمو السكاني
وازديـاد  ... سيزداد الضغط باطراد على البيئة الطبيعيـة  ،واألنماط االستهالكية ،

 .التلوث البيئي العالمي وازدياد سرعة تلوث قاعدة الموارد المتجددة لألرض 
ير التغيرات على البيئة الطبيعية له تـأثيرات معقـدة   كما يوضح التقرير أن  تأث

وتنتج كميات كبيرة من النفايات واالنبعاثات الملوثة ومستوى هذا النشـاط االقتصـادي   
النطـاق واخـتالالت بـالنُظم    ، وتلوثاً واسـع ، يسبب أضراراً بيئية على نطاق العالم

 .ةاإليكولوجي
التجمعات السكانية في النمو وعندما أخذت "  :٢٤ص) م٢٠٠٦( يقول الشوابكة

 م١٧٥٠ – ١٧٩٠وشيدت المصانع خالل األعوام ، وتطورت الحرف المهنية، التدريجي
م ١٧٦٣وصاحب ذلك اختراع اآللة البخاريـة  ، في ألمانيا وفرنسا والواليات المتحدة

ودخلت وسـائط النقـل   ، أصبحت اآللة تحل تدريجياً محل األدوات الحرفية اليدوية
، ودخلت المبيدات والسماد الكيمـاوي ، لقطار والسفن التجارية والطائراتالحديثة كا

، وهاجرت أعداد كبيرة من العاملين في حقل الزراعة إلى المدن الصناعية الناشـئة 
 "صاحب ذلك ظهور مشكالت بيئية واقتصادية واجتماعية  

، واقتصادية، إن  تطور حياة اإلنسان الحضارية يصاحبها تغيرات اجتماعية 
ويصاحبه أيضا تأثير في البيئة يكون اإلنسان غالبا هو السبب الرئيسي في وصحية، 

 . تلك التغيرات



 

وكان اإلنسان دائم السعي ليحقـق   " ٤٥ص) م٢٠٠٨(ف صالح كما يضي   
لنفسه المزيد من تلك الموارد على الرغم مـن اإلمكانـات المحـدودة مـن العلـم      

م المعيشية واالجتماعية لجأ اإلنسان إلى البحث والمعرفة؛ وبازدياد السكان وتطلعاته
ونشـأة  ، العلمي الكتشاف واستغالل موارد وبدائل صناعية متمشياً مع التقدم العلمي

 ".          المشكالت البيئية الكثيرة
 : اإلحساس بالمشكلة:ثانیًا

مستوى معيشة اإلنسان ومـا يتمتـع بـه     وتحسن، التقني السريع إن التطور
وما صاحب ونشأ عن تلـك  ، السعودي من اقتناء الجديد و التقني المتطورالمواطن 

المتغيرات من أنماط استهالكية مقترنة بزيادة في كميات المطروحـات والنفايـات   
 .أصبحت تؤثر بطرق مختلفة على اإلنسان والبيئةوبخاصة اإللكترونية منها 

ع واإلنتـاج  وفي خضم الكم الهائل من التصني"  ٣ص) هـ١٤١٩( تذكر جان
، هناك آثار سلبية سمعنا بها وأدركنا حجم خطورتها تكون مصاحبة لذلك التطـور ،

 ".مثل التلوث البيئي الذي مؤداه اإلخالل في توازن البيئة النباتية والحيوانية 

والثورة العلمية واالنفجار المعلوماتي ، وبسبب انتشار أنماط جديدة من التعليم
، التسارع الشديد في إنتـاج تقنيـات جديـدة ومتطـورة    و،واالستهالكي، والمعرفي

حتى وقع القول بتقادم الجديد فـي عـوالم    ةولمالحقة المعطيات العالمية المتسارع
 .يرد سؤال في غاية األهمية، الحواسيب اإللكترونية

ما مصير هذا الكم الهائل من األجهزة والتقنيات اإللكترونية المعقدة بعد نفاد  
 ضي الذي يضيق يوماً بعد يومٍ ؟ عمرها االفترا

فعلى سبيل المثـال كـان العمـر    "  ٣٠٦ ص ) م٢٠٠٦(و هنا يذكر مازن
سنوات؛ بينمـا  اآلن ال  ٧م يقارب الـ١٩٩٧االفتراضي لجهاز الحاسب اآللي عام 

 " سنوات ٣يزيد عمره عن الـ 



 

م  فالحاسوب بات عمره االفتراضي من عام إلـى  ٢٠٠٠أما مع مطلع عام 
بعد أن كان عمره االفتراضي يمتد إلى خمسة أعوام تقريباً  وعمره ، ونصفعامين 

 .االفتراضي اآلن مازال في تقلص يومي مع كل منتج حديث 

فـي ،لحظة بعد لحظة، وتتنافس المجتمعات ) "١٠م، ص٢٠٠٣(ويذكر حميد 
 . " اإلنتاج واالستهالك واالتجار في كافة األجهزة والمعدات اإللكترونيات

إن نسبة استهالك المنتجات اإللكترونيـة   : "٣٠٦ص) م٢٠٠٦( مازن يقول
تزداد يوما بعد يوم في العالم أجمع؛ فعلى سبيل المثال ازدادت نسبة شراء األجهزة 

م ٢٠٠٣م عـن عـام   ٢٠٠٤عام %٣٠اإللكترونية الخاصة بالتلفون المحمول بنسبة 
يا اإللكترونيات والتي أدت وكل هذه الزيادة تكون مصحوبة بالنمو السريع بتكنولوج،

وبالتالي الحاجة لالستغناء عنه وامتالك آخر جديد متوافـق  ،قصر عمر المنتج  إلى
 "مع التطورات الحديثة

األجهزة اإللكترونيـة والكهربيـة   "  ٢ص) م ٢٠٠٦(كما تذكر اتفاقية بازل 
أخذت وقد ... تكنولوجيات معقدة تحتوي على مواد سامة ولها فترة إنتاجية قصيرة 

السوق العالمية للحواسيب وملحقاتها والهواتف النقالة والثالجات وغير ذلـك مـن   
 ".المعدات اإللكترونية في التوسع السريع 

تشـكل مشـكلة تـؤرق    ،وأضحت طريقة التخلص من النفايات اإللكترونية 
المنظمات و الدول والهيئات والمجتمعات واألفراد؛ نظراً لما تحتويـه مـن سـموم    

 .ت بيئية خطرة على الحياة بشكل عام وملوثا
وفي ضوء هذا الحجم الهائل من النفايات اإللكترونيـة وتعـدد مصـادرها    

وأجهـزة  ، وشاشـات التلفـاز  ، الدفتري،والحاسوب الشخصي، كاألجهزة المحمولة
وما تنتجه ،وما يلحق بتلك األجهزة ،واأللعاب اإللكترونية والهواتف الثابتة ، الفيديو

ويتناسـب  ، تشكل خطراً بيئياً حديثاً سريع النشـأة ،ي كل ساعة من مواد التقنيات ف
 .طردياً مع كميات اإلنتاج واالستهالك 



 

لقـد أصـبحت صـناعة المعـدات     " ٢ص ) م٢٠٠٦(  وتحذر اتفاقية بازل
اإللكترونية اليوم من أسرع الصناعات نموا في العالم؛ ومع ذلك يقترن انتشار هـذه  

زايد يتمثل في التحدي المتعلق باإلدارة السليمة لهذه المعـدات  المعدات بتحد بيئي مت
فسوف تكتسب اإلدارة السليمة للنفايات أهمية بالغة مـع تقـدم    ،عند نهاية صالحيته

التقنيات والتزايد الحاد في طلبات المستهلكين على المعدات الجديدة والمتقدمة ففـي  
كما تم إنتاج ،صي متهالك مليون حاسوب شخ ٣١٥أصبح نحو  ،وحده م ٢٠٠٤عام 
لقد ظهرت الزيادة المطردة  فـي معـدل   ، م٢٠٠٥مليون هاتف نقال في عام  ٨٥٠

فسارع ، كميات النفايات اإللكترونية بشكل مثير مما شد انتباه المهتمين بحماية البيئة
 " .برنامج األمم المتحدة للبيئة يحذر من خطرها

الجماعات المدافعة ل المثال من على سبي" ٢٩٧ص  )م٢٠٠٦(ويورد مازن      
أن معظم أجهزة الكمبيوتر "تحذر من التي  ) بازل أكشن نتويرك(عن البيئة كجماعة 

التي يعاد تصنيعها في الواليات المتحدة وأوربا الستخدامها في الدول النامية عديمة 
 "  جسيماًالجدوى ويكون مصيرها الدفن تحت األرض مما يسبب ضرراً بيئيا 

ا خصوص ،ا حال معظم الجماعات المدافعة عن البيئة والمهتمة بالتلوث البيئيوهذ  
 . .الجديدة والمستعملة والتالفة  التقنيات الدقيقة من

ماعـة السـابقة أن   وقد ذكر تقرير الج"  ٢٩٧ص) م٢٠٠٦(ويضيف مازن 
، جياًوالمعدات األخرى المتقدمة تكنولو، وأجهزة التلفاز، والهواتف ،أجهزة الكمبيوتر

والتي يروج لها باعتبارها وسيلة لسد الفجوة الرقمية بين الدول الغنية والدول الفقيرة 
 ".هي في الحقيقة  كابوس من عصر الكمبيوتر 

إن هذه النفايات المعقـدة تحتـوي    : "١٢١٧٦العدد ) صحيفة القبس (  وذكرت
النفايات عموماً  مواد سامة يصعب التخلص منها بالحرق أو الطمر أو الغمر في مقالب

مثل كعناصرها الكيميائية ، لخطورتها وسميتها العالية ، أو إعادة استخدامها غير اآلمن،
اللـدائن البالسـتيكية   ، الزئبـق  ، والزنك ، الكربون، الكادميوم، والفسفور، الرصاص



 

، وغيرها من الملوثات السامة والخطرة على صحة اإلنسـان ، والزجاج،  P V Cومادة
 ."ذلك من تلوث للبيئة عموماً وإعطاب لمصادرها الطبيعية المتجددة  وما يتبع

ولتأثير البيئة على حياة اإلنسان في الصـحة والمـرض تـزداد نسـبة         
 .  المرضى بتأثير البيئة

فقد أكدت تقـارير لمنظمـة الصـحة     : "٢٦٠ص) م١٩٩٩(يقول المهنا    
في مجموعة % ٧٥مقتل ووفاة نحو  العالمية أن األمراض المتعلقة بالبيئة تتسبب في

مليون ٣٧,٥أي أن عدد ضحايا البيئة يصل إلى ، مليون شخص يتوفون كل عام ٥٠
 ". شخص سنوياً

، والزيادة السكانية، إن تحسن مستوى دخل الفرد في المجتمع السعودي اليوم
مـر  ونفـاد ع ، والرغبة الشديدة في اقتناء األجهزة اإللكترونية ذات التقانة العاليـة 

، الكليـات ، المعاهـد ، األجهزة المقتناة لدى كافة األفراد والقطاعـات كالمـدارس  
باتت هذه العوامل توفر كميـات  ، والشركات و الوزارات، والمؤسسات، والجامعات

هائلة من النفايات اإللكترونية تطرح يومياً في مواقع ومكبات جمع النفايات المنزلية 
 .والصناعية 
أن اإلحصاءات العالمية تشـير إلـى أن   ،) www.aljazirah.com( وتفيد

نظراً لتطور تقنيـات  ، م سوف تصبح قديمة٢٠٠٧مليون جهاز كمبيوتر عام  ٥٠٠
 .الحواسيب اإللكترونية 
الملوثـات  إن هذه الصور المختلفة مـن  :" ٢٩٨ص) م٢٠٠٦( ويصف مازن

افظة على التنـوع  والمح يزال لها تأثير سلبي على استمرار الثروة البيولوجية كان وما
المتوازن الطبيعي للحياة بأمان وصحة وسالمة تحقق التنميـة بتواصـل واسـتدامة    

 ". مستقرة 

إن استمرار الحياة في بيئـة صـحية حيويـة داخليـة وخارجيـة لإلنسـان       
ولمشاركيه مـن الكائنـات الحيـة النباتيـة والحيوانيـة المائيـة والبريـة؛ تتطلـب                                    

http://www.aljazirah.com


 

وتجنيبها كل مـا يتسـبب فـي اإلخـالل بنظامهـا      ، الحفاظ على مقومات تلك البيئة
 . انها وفيافيها من مخلفات صناعيةوعدم إفسادها بما يلقى في أرك، واستمرارها

 : مشكلة الدراسة: ثالثًا

ذات تأثير ، كالحواسيب واألجهزة الرقمية، لقد أصبحت تقنيات اإللكترونيات 
معارفه وثقافته؛ فشـاهد   توازداد، فتوسعت بها اتصاالته، على حياة اإلنسان إيجابي
كمـا كانـت   ، والحظ التغيرات الجوية والبيئية ، ورصد األفالك، وسمع الجديد، البعيد

والضوضاء  ،والملوثات الدقيقة، فتولدت اإلشعاعات الضارة، وبيئتهخطراً على صحته 
 .دة منها النفايات اإللكترونيةونشأ عن ذلك مطروحات عدي. المستمرة

ستوى موحسن استغاللها مطلب حضاري لرفع ، إن المحافظة على مصادر البيئة 
 .بتقليل النفايات واستمرار حياته و شركائه األحياء على وجه األرض، معيشة اإلنسان

نسعى اليوم لتضمين مناهجنا الدراسية القيم واالتجاهات والمهـارات   وعندما
والمترابطـة  ، زز من خاللها قيم المحافظـة علـى العالقـات المتعـددة    البيئة؛ فنع

لتحقيق توازن كميات  والمتشابكة بين الطالب وبيئته في ضوء أهداف التربية البيئية
 .البيئة معالمطروحات 

ينبغي أن تبرز التربيـة البيئيـة أهميـة     : "٢٢٦ص) م٢٠٠١(يقول إبراهيم
وذلك يكـون  ، ووضع الحلول الناجحة لها ، قنية دراسة اآلثار الجانبية للمنجزات الت

الخبراء والمتخصصين الذين يعملون في المجاالت التقنية ؛وبـذا يتحقـق    ةمسؤولي
 ".التكامل المأمول بين الجوانب العلمية واالجتماعية والبيئية  

والمتعددة والمتفاقمـة فـي   ،كما أن وعي الطالب بالمخاطر البيئية المتزايدة 
تستدعي البحـث المسـتمر عـن     –كمشكلة النفايات اإللكترونية  -يب محيطه القر

والوقاية مـن أخطارهـا؛   ، وتعرف مصادرها وطرق الحد منها، المشكالت البيئية
تعد ، بما تتضمن من فقرات ومواد وطرق المحافظة على البيئة، فالمناهج المدرسية

 .اإلنسان وبيئته أهم وأبرز عوامل تثقيف وتوسعة معارف الطالب بالعالقة بين



 

وتضمين بعض ، وهذا ما جعل أغلب الدول تعيد النظر في سياستها التعليمية
والمشكالت ، والتربية البيئية وأساليب المحافظة عليها المواد والفقرات المتعلقة بالبيئة

 . كالمطروحات في البيئة وبشكل خاص اإللكترونية منها الخطرة على البيئة
من  مواد سياسة التعليم في ) هـ١٤١٦(  ٥١لمادة وفي هذا السياق نصت ا

و المحافظة على ثروات ، المملكة العربية السعودية على فهم البيئة بأنواعها المختلفة
وقد استشعرت المملكة أهمية الحفاظ على البيئة ، ونشر الوعي الصحي، البالد

 . واالستفادة من تجارب اآلخرين
وخير مثال على ذلك مدينتا الجبيل " :  ٣٢ص)  هـ  ١٤٢٠( يقول النعيم 

 "وينبع الصناعيتان اللتان قامتا على أساس متين من الدراسات البيئية 
والهوائي و تلوث التربة تكمن فيها أسباب ، كالتلوث المائي، فالتلوث عموماً

 .رئيسة لمعاناة ومرض اإلنسان وتغيير ظروف حياته و حتى هجرته 
تتطلـب  ، بحثاً وتطـويراً وتطبيقـاً  ، علم التطبيقيفالتنافس في كافة ميادين ال

ومنها ، إلنتاج أكبر كمية من التقنيات الحديثة، استخدام كميات هائلة من المواد الخام
 ،ومن ثم تدوير المستهلك القديم منها فـي دورة صـناعية   ، الصناعات اإللكترونية

ال أن ما يصاحب إ، واستخالص بعض العناصر الكيميائية كالذهب والزئبق والنحاس
ومشكلة مستعصية في غايـة  ،ذلك من عمليات حرق ودفن وطمر يشكل حالً جزئياً 

 .بسبب ما ينشأ عنها من ملوثات بيئية خطرة ، الخطورة
إن حجـم النفايـات اإللكترونيـة    " : )  com . www aljazirah(يقول  
، اإللكترونيـة  وألعـاب األطفـال  ، كاألجيال الحديثة من الهواتف النقالـة ، المتزايد

 HDTVوالتلفزيونات ذات الوضوح العـالي   (LCD)الحديثة  لوشاشات الكريستا
وبالتالي فإنها تصيب البيئة بأضرار تحتاج إلى ، تعد مصادر رئيسة في تلك الزيادة 

 ".ألجيال في ضوء التربية عموماًومستقبل ا، فهم لطبيعة العالقة بين اإلنسان وبيئته



 

ف العامة لتدريس العلوم في كافة مراحل التعليم في المملكـة  ويالحظ أن األهدا   
والمؤثرات المختلفـة علـى   ،تهدف إلى مساعدة الطالب على فهم المشكالت البيئية 

 ،والتخلص اآلمن من نفاياتها، واآلثار المترتبة على سوء استغالل مواردها، توازنها
الصـلة بـالعلوم    إن وعي وإحساس الطالب بالقضايا والمشكالت البيئة ذات

الطبيعية والتقدم التقني يقتضي إبراز المشكالت المعاصرة التي يساهم في تكوينهـا  
 .سواء في ذلك  المجتمعات المتقدمة أو النامية ،من مجتمع أكثر

إن هذه المشكالت البيئية ليس لها حدود "   ١٠ص) م٢٠٠٦(يقول أبو عراد  
ذ إنها تنتشر في كل مكان وتصل إلى كـل  وال تمنعها الحدود السياسية؛ إ، جغرافية

ومنـع  ، األمر الذي يفرض علينا جميعاً ضرورة الحد من هـذه المشـكالت  ، البقاع
 "  حدوث مشكالت جديدة تحقيقاً لمفهوم الصيانة البيئية 

وفي خضم الكم الهائـل مـن التصـنيع     : "٣ص) هـ١٤١٩(وتضيف جان
نا حجم خطورتها تكون مصاحبة لـذلك  وأدرك، هناك آثار سلبية سمعنا بها، واإلنتاج
، والحيوانية، مثل التلوث البيئي الذي مؤداه اإلخالل في توازن البيئة النباتية، التطور

 ".واإلنسانية 
أو ، كـالهواء ،والتأثير في عنصر منها ، إن البيئة ملك لكافة ساكني األرض

 . يطات األرضيعني تأثيراً كوكباً يؤثر في جميع قارات ومح، التربة أو الماء
 وفي ضوء العولمة التي أضحى العالم: " ٢٠٩ص ) م٢٠٠٥( يقول الشهراني

، فيها عالماً واحداً تتأثر كافة أطرافه بالمبتكرات العلمية والصـناعات اإللكترونيـة  
ومنها مشكلة النفايات اإللكترونية إن تأثير المشكالت البيئية ، وتبرز المشكالت البيئة

 " ق وأماكن بعيدة يمتد ليؤثر في مناط
 : أسئلة الدراسة:رابعًا

 وعي طالب المرحلة الثانوية بمصادر النفايات اإللكترونية؟ درجةما  .٦
 ؟النفايات اإللكترونية بأضراروعي طالب المرحلة الثانوية  درجةما  .٧



 

وعي طالب المرحلة الثانوية بطـرق الـتخلص مـن النفايـات      درجةما  .٨
 اإللكترونية؟

لمرحلة الثانوية بطـرق االسـتفادة مـن النفايـات     وعي طالب ا درجةما  .٩
 ؟اإللكترونية

 العينة ؟أفراد هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات  .١٠

 :أھداف الدراسة :خامسًا

 :تهدف الدراسة الحالية إلى  
وعي طالب المرحلة الثانوية بمكة المكرمة بمصـادر   درجةالتعرف على  -١

 .النفايات اإللكترونية

٢- وعي طالب المرحلة الثانوية بمكة المكرمة بأضـرار   درجةف على التعر
 .النفايات اإللكترونية

وعي طالب المرحلة الثانوية بمكة المكرمـة بطـرق    درجةالتعرف على  -٣
 .التخلص من النفايات اإللكترونية

وعي طالب المرحلة الثانوية بمكة المكرمـة بطـرق    درجةالتعرف على  -٤
 .اإللكترونية االستفادة من النفايات 

 : أھمیة الدراسة: سادسًا

 :تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي  
التعريف بالنفايات اإللكترونية المختلفة كمشكلة حديثـة ذات أبعـاد بيئيـة     -١

 .متعددة
التعريف بالمواد الناتجة عن المخلفات اإللكترونية؛ لدى طـالب المرحلـة    -٢

 .الثانوية

 .بأهم مصادر النفايات اإللكترونية، يةفي المرحلة الثانو، تعريف الطالب -٣



 

بطـرق االسـتفادة مـن النفايـات     ، في المرحلة الثانوية، تعريف الطالب -٤
 .اإللكترونية

 .توجيه الباحثين إلى القيام بدراسات مشابهة  -٥

 : حدود الدراسة:سابعًا

 :اقتصرت الدراسة الحالية على كل مما يلي  
لدراسة على طالب المدارس الثانوية أجرى الباحث هذه ا: الحدود المكانية  -١

 .بالعاصمة المقدسة ) األول والثاني والثالث ثانوي(
، التزم الباحث بالحدود الموضوعية لموضوع الدراسة: الحدود الموضوعية  -٢

 .وهو النفايات اإللكترونية  في ضوء تعريف الباحث لها 
/ ١٤٢٨ي األول تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراس: الحدود الزمانية  -٣

 .هـ ١٤٢٩
 : مصطلحات الدراسة:ثامنًا

، ) و ع ي :مـن مـادة  (:"  ٧٢٩ص  )م١٩٩٩( عند الرازي الوعي في اللغة      
   ."الحفظ والتقدير :وعاه وحفظه  والوعي، أوعى الشيء 

شحنة عاطفيـة وجدانيـة   " بأنه  ٢٠٤ص ) م١٩٩٦( الجمل وويعرفه اللقاني       
ويتم تكوين الوعي من خالل مراحـل  ، ر السلوك لدى الفرد قوية تتمكن من مظاه

وكلما كان الوعي أكثـر نضـوجاً   ، العمل التربوي في مختلف مراحل التعليم العام 
 ." وثباتاً كان ذلك أكثر قابلية لدعم وتوجيه السلوك الرشيد في االتجاه المرغوب فيه

مؤثر في السلوك  هو تقدير عاطفي شعوري: بأنه  الوعي فيعرفأما الباحث  
 .وحاث على تكوين المواقف المختلفة

 :التربية البيئية 
عمليـة تكـوين القـيم    "  بأنهـا   ٥٥ص )م١٩٩٦( الجمـل ويعرفها اللقاني  

واالتجاهات والمهارات والمدركات الالزمة لفهم وتقدير العالقات المتعددة التي تربط 



 

صحية المحافظة علـى   وتوضح ،الطبيعي –الحيوي  ،اإلنسان وحضاراته بمحيطة
وحفاظـاً علـى حياتـه     ،مصادر البيئة وضرورة حسن استغاللها لصالح اإلنسـان 

 " ورفع المستوى المعيشي ،الكريمة

بأنها تعلم كيفيـة اسـتخدام التقنيـات    " ١٢ص )م٢٠٠٤( كما يعرفها عبيدات      
واتخـاذ  ، لقائموتجنب المخاطر البيئية وإزالة العطب البيئي ا انتاجتهاالحديثة وزيادة 

 " البيئية العقالنية  تالقرارا

 :النفايات اإللكترونية 
هي مخلفات األجهزة اإللكترونية المختلفة " ٣٠٠ص)  ٢٠٠٦( يعرفها مازن  

وأجهزة الطرد المركـزي  ، وأفران الميكروويف، والهواتف المحمولة،كالحواسيب 
يكها وبيع مخلفاتها أو نقلها وغيرها من األجهزة التي يتم تفك، والتلفزيونات، النووي

أو البحث عن القطـع اإللكترونيـة والمعـادن    ، من مكان إلى آخر لدفنها أو حرقها
 ". تحتويها الثمينة التي

 :الباحث االنفايات اإللكترونية كما يعرفه
، والتلفزيـون ، والهاتف، كالجوال، هي األجزاء التالفة من األجهزة اإللكترونية     

ويتم تفكيكها أو نقلها أو دفنها ،واأللعاب اإللكترونية وملحقاتها ، يفروالرس، والفاكس
أو حرقها أو إعادة تدويرها مما يسبب إخالالً بالتوازن البيئي وتلحق الضرر بصحة 

 .اإلنسان 
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 المبحث األول

 النفایات اإللكترونیة
واألنشطة التقنية المصاحبة تعرف النفايات اإللكترونية بأنها مخلفات العمليات 

 .ة الصالحية أو التالفة أو القديمةوالناشئة عن استخدام األجهزة اإللكترونية المنتهي
 :على اإلنسان أضرارھا 

يمكـن أن  ، إن التخلص من النفايات اإللكترونية بطريقة غير سليمة وآمنـة   
فـالمواد  ، والَّسمية في البيئة المحلية والعالمية ، يطلق مواد كيميائية شديدة الخطورة

 إلىمواقع النفايات  منأن تتسرب يمكن ، مثل ثنائي الفنيل المتعدد الكلور، الكيميائية
ويمكن أن يؤدي حرقها في الهواء الطلق إلى إطالق مواد كيميائيـة  ، التربة والماء

وتشكل هذه المواد ، مثل الزئبق والجسيمات  الملوثة في البيئة، ومنها المعادن الثقيلة
 .تالسيما من لهم اتصال مباشرة بتلك النفايا،وغيرها خطراً على صحة اإلنسان 

وثيقة الحفز لألفكار الصادرة عن المحفل الحكومي الـدولي المعنـي    ذكرت
في جميع أنحـاء العـالم     " ١٤ص ) م٢٠٠٠(بودابست عام بالسالمة الكيميائية في 

... يتعرض من يشاركون في إزالة النفايات تعرضاً شديداً للمواد الكيميائية السـامة  
 " .ن التلوث حدث في الهواء المحيط مستويات عالية متو

يتعرض الجسم اإلنسـاني للعديـد مـن      : " ١١ص) م١٩٩٨(عاصي  يذكر
، والغـذاء ، المـاء  ، الهواء : السموم البيئية التي تلوث أساسيات الحياة الثالثة وهي

وكـذلك بـالمواد   ، وعوادم ومذيبات، فالهواء يتلوث بمخلفات المصانع من غازات
كما يتلوث الماء بما يضـاف إلـى   ، راكينوإخراجات الب، المشعة وعوادم السيارات

) ،المعـادن الثقيلـة   ، المبيدات الحشرية، مثل األسمدة (التربة من المواد الكيميائية 
 "  المواد العضوية مثل مخلفات اإلنسان والحيوان 

تمثل المواد الكيميائية فـي البيئـة    : "١٢ص) م٢٠٠٤( فيذكرأما الصعيري 
 ".ستخدم في المنتجات االستهالكية اً التي تخطراً على صحة األطفال وخصوص



 

و تحتوي النفايات اإللكترونية على أكثر من مركب وعنصـر يـدخل فـي    
 :وتختلف نسبة تلك المركبات في المطروحات اإللكترونية ومنها، تركيبها الكيميائي

يدخل في الصناعات اإللكترونية ويوجد في البيئة بعدة أشـكال مثـل   : الزئبق:  أوالً
والزئبـق  ، ٢+Hgالزئبق ثنـائي الشـحنة   ، +Hgزئبق الفلز أحادي الشحنة ال

 . العضوي
وتنتشر مركبات الزئبق بشكل واسع في "  ٣٤ص) م٢٠٠٢(عنانزة  ويوضح

وقد حـدت المواصـفات   ، ويعتبر من المركبات شديدة الُّسمية للنظام الحيوي، البيئة
، جـزءاً بـالمليون  ، ٠٢٢عن  العالمية تركيز الزئبق في مياه الشرب بحيث ال يزيد

 " .وعادة ال يحتاج اإلنسان للزئبق 
ومما يزيد من خطورة المعادن الثقيلة في البيئة  عدم إمكانية تفسخها بالبكتريا 

من االستهالك السنوي % ٢٢وتشير الدراسات إلى أن ، والعمليات الحيوية الطبيعية
، واألجهزة والشاشـة المسـطحة  ،للزئبق يتم عبر المعدات الكهربائية واإللكترونية 

وفـي تطـوير شاشـات    ، وأجهزة االستشعار ولوحة المفاتيح ، والهواتف المحمولة
 .العرض الحديثة والمسطحة

ويـدخل  ، يعتبر الرصاص أيضاً من العناصر المعدنية الثقيلة:  pbالرصاص:  ثانياً
فـة  وأغل، ومنها صناعة البطاريات، في الوقت الحاضر في عدد من الصناعات

 .الكوابل الكهربائية 
إلى أن المصانع تطرح سنوياً منه  : " ٣٦ص) م٢٠٠٢(  الزعاترة ويذكر 

وباألخص الجهاز ، الف طن ويؤثر سلبياً على أجهزة جسم اإلنسان ٢٥٠في البحار 
ويجـب  ، والكلى و المخ، ويؤثر على وظائف األعضاء كالكبد، والتناسلي، العصبي

مـا  أيضاً وهذا ، "أثيره السلبي والخطير على الدورة الدمويةتنقية الوقود منه نظراً لت
وإحساسـاً منهـا   ، عمدت إليه المملكة في إنتاجها لوقود سيارات خال من الرصاص

 . و محافظة على البيئة بشكل عام ، بدورها العالمي البيئي



 

إن التعرض لبعض العناصـر الثقيلـة    : "١٤ص) م٢٠٠٤( يقول الصعيري   
علـى صـحة   ،وبشكل واضح ، حدى إفرازات ملوثات البيئة يؤثرالتي تعتبر إ

حيث أصبح من الثابت أن تعرض األطفـال  ،األطفال والمراهقين المعرضين 
 ."للرصاص يؤثر على ذكائهم ونموهم العقلي 

) م١٩٩٨( رمن العناصر الفلزية ويقول عبـد الصـبو  :  Cd عنصر الكادميوم: ثالثاً
، عنصر من خالل استنشاق حبيبـات الغبـار  يتعرض اإلنسان لهذا ال : "٥٤ص

ومن الغذاء خصوصـاً المنـاطق التـي    ، وكذلك مياه الشرب، ودخان السجائر
وينتقل عبـر السلسـلة الغذائيـة إلـى     ، تستخدم األسمدة والمبيدات الكيميائية 

خصوصـاً المكثفـات ورقـائق    ، ويدخل في صناعة اإللكترونيـات ، اإلنسان
 –نكيـل  ، البطاريـات ، الكاثود وصناعة األحبار وعلى أنابيب أشعة، التوصيل
 ".كادميوم

وهي عناصر تحرق الخاليـا  :  Beوالبريليوم Baالباريوم Crعناصر الكروم: رابعاً
األدوات البالستيكية لحماية لمسـتخدمي   إلى عنصر الكروم ويضاف، بسهولة

وتشير الدراسـات إلـى أن التعـرض لهـذا     ، الحاسبات اآللية من اإلشعاعات
أمـا  ، لعنصر قد يؤدي إلى تورم في المخ وضعف العضـالت فـي الجسـم   ا

ويدخل في ، البلريليوم فهو عنصر فلزي نادر وموصل جيد للحرارة والكهرباء
والتعرض لـه مباشـرة   ، والمقابض، (Mother Board)اللوحة األم  تركيب

 .يسبب أمراضاً جلدية مزمنة
كترونية على حاويات بالستيكية مليئـة  أحبار الطباعة  تحتوي النفايات اإلل :خامساً

وتحتوي مركبات خطرة كالكربون وكذلك معـادن  ، باألحبار الملوثة والسوداء
 .ثقيلة

إن التواجد أمـام أجهـزة تصـوير     : " ٢١٨ص) ٢٠٠٣( يقول األرناؤوط
التي تعمل بالليزر الملحقة بأجهزة الكمبيـوتر المكتبيـة    الطابعةالمستندات  وكذلك 



 

دقيقة حيث يتصاعد غـاز األوزون   ١٥جرة غير متجددة الهواء لمدة وغيرها في ح
 ."ويسبب اختناقاً في العين واألنف والحنجرة مع صداع شديد

وتصير النفايات اإللكترونية هـي   : " ٣١٥- ٣١٤ص) م٢٠٠٦( يقول مازن
وال تكمن مشكلتها في كميتها ، أكبر مشكلة نفايات متعاظمة في عالم التكنولوجيا اليوم

غـاز  ،الكـادميوم ، الزئبق،  مالبريليو، فقط بل مكوناتها السامة المتمثلة في عناصر
الذي ينبعث عن احتراق مكونات األدوات اإللكترونية الذي يعتبـر تهديـداً   ،البروم 

ولهذه المواد الكيميائيـة مجموعـة   ، كالمثيلين وكلوروفورم المثيل ،للصحة والبيئة
 ". يها اإلصابة بالسرطان وتلف الجهاز العصبيبما ف، متنوعة من اآلثار السامة

ووجد اإلنسان نفسـه فـي المدينـة     : " ٢٩٣ص ) م٢٠٠١(ويذكر إبراهيم 
جعلت ...الصناعية يعيش في بيئة حضرية يغلفها الدخان والزحام والضجيج والتلوث

، من النمو االقتصادي سبباً في تخريب البيئة الطبيعيـة بحكـم كثافتهـا السـكانية    
وما تنفثه السيارات واألجهزة المنزلية في ،وتضاعف استهالكها ، ها السكانيوتضاعف

 ".طقسها من الغازات 

تعداد اآلثار المترتبة على التسمم بالمواد الخطـرة  مما سبق أن نذكر ويمكن 
أو الصحية  ،ةسواء االقتصادي، والناشئة عن النفايات اإللكترونية بالنسبة إلى المجتمع

 : ما يلي نهاأو االجتماعية م

 .تغير نمط الحياة والممارسة األصلية للسكان -١

 .زيادة تكاليف الرعاية الصحية -٢

 .تدهور اإلنتاج وزيادة االستهالك -٣

 .تدهور البيئة وتقلص المناطق النظيفة واآلمنة -٤

 . كاألطفال والنساء والمرضى جراء التلوث البيئي، اآلثار التي تلحق بالسكان -٥



 

 : لنفایات اإللكترونیةالمصادر المنتجة ل: أوال

 :تعريف النفايات 
مخلفـات األنشـطة    : "بأنهـا   ٨ص) م٢٠٠٤(النفايـات   عبيداتيعرف 

 " والعمليات المختلفة
يصـاحبه  ،  إن ممارسة اإلنسان لمهامه اليومية في المنزل والعمل والطريق 

 . كميات كبيرة من المطروحات الحيوية والصناعية تشكل مصدراً رئيسا للنفايات
بأنها كل مادة أو منتوج غير تام  "النفايات  ١٦٢ص) م ٢٠٠١( تومي ويعرف     

أو ، أو لتركيبه، أو لمواصفاته، أو فقد ضرورة أهمية استعماله لعدم صالحيته، أو معيب
 " أو لتقادمه، لتآكل أجزائه

فاإللكترونيات واألجهزة الكهربائية تستهلك يومياً وتكـون أجهـزة مهشـمة    
 :خصائص النفايات أنها  ومجزأة ومن

ومعددة التركيب مهملة ومهجورة عمداً ، وتعد بقايا مختلفة المصادر: مهمالت - أ
 .كالحاسوب، أو نسياناً

أو لينـة كنفايـات وأجـزاء    ، متماسكة أو متجزئة كاألحبار للطابعات: صلبة - ب
 . CDالحواسيب والهواتف والتلفزيونات واأللعاب اإلسليزدين وخير مثال هو 

إذا تركت على حالهـا  ، فكافة النفايات ضارة وخطرة حالياً و مستقبالً: ةخطر -ج
والمحـيط  ، وينشأ عنها مضار على البيئـة ، دون االستفادة منها ومعالجتها

 .والصحي، واالقتصادي، واالجتماعي، الحيوي
وإن ، واإللكترونية على وجه الخصـوص ، إن النفايات عموماً: قابلة للمعالجة -د

يمكن معالجتها إما بجمعها أو فرزها ، ها أو حجمها أو نوعهاتعددت مصادر
أو نقلها وإزالتها نهائياً مع االعتناء ، أو التفتيت والهرس، أو تحويلها كالحرق

وكذلك مراعاة الصحة العامة وتقليل خطـر  ، دائماً بشروط األمن والسالمة
 .ومقدار الكلفة المالية، تلويثها للتربة والهواء والماء



 

، أثر التقدم التكنولوجي خالل العقدين األخيرين في نمط الحياة المعاصرة ولقد
وكذلك سرعة تطويرها ، فقد تعددت وسائل اإلنتاج لألجهزة الكهربائية واإللكترونية

حتى أصبح ما يعرف اليوم بالتجارة ، وتوسعت طرق االتجار بها ،وكمياتها
 .اإللكترونية

ألجهزة اإللكترونية التي تقع في طائلة القـديم  ونشأ عن ذلك أعداد هائلة من ا    
 .أو التالف ألي سبب من األسباب، أو منتهية العمر االفتراضي

م وجمعيات حمايـة  ٢٠٠٣منذ عام"  ٢٠٤ -٣٠٢ص ) م٢٠٠٦(وعند مازن    
إن الغرب تجمع لديه حتى عام ، البيئة العالمية تحذر من غياب الضمانة اإللكترونية

مليون حاسب آلي قديم سواء في شكل كامل أو مكونات  ٣١٥م ما يزيد عن ٢٠٠٤
 " ويبحث اآلن عن مخرج أو مدفن لها، منفردة ضاق بها ذرعاً

كما انتبه لتلك الكميات الهائلة من النفايات اإللكترونية أصـحاب الشـركات   
 ،أو شركات التسويق لمعرفة كل مصدر من مصادر النفايات اإللكترونيـة ، المنتجة

 . نامج إلعادة االستفادة منها وتدويرها وإطالق بر

تزداد حدة ويتسع نطاقها مع الوقت في الـدول  ، وتزداد هذه المشكالت عالمياً
تتميز بالكفائة والسـرعة  ، المتقدمة بسبب تسارع ظهور أجيال جديدة من الحاسبات

مما يؤدي باسـتمرار إلـى   ، قصيرةالعالية وباألسعار المعقولة خالل فترات زمنية 
 . واإلبطاء في السرعة  كفاءةالستغناء عن ماليين الحاسبات اآللية القديمة األقل ا

 :  اإللكترونیة أسباب تكّون النفایات:ثانیًا

، والتقدم البحثي في صناعة اإللكترونيات، في ضوء النمو السريع للتقنيات 
جات و الترويج للمنت، وتنافس ودعوة لالستهالك، وما يصاحب ذلك من استثمارات

والتجارة ، وضعف إدارة النفايات اإللكترونية، والمغريات والمميزات والتقنية العالية
عبر الحدود في هذا النوع من األجهزة؛  تشكلت مجموعة من األسباب لنشأة النفايات 

 . اإللكترونية



 

 "٢ص) م٢٠٠٦( هي كما يلي في اتفاقية بازل
الصناعات نمواً في العالم  وتعد صناعة اإللكترونيات من أسرع: سرعة النمو -١

ويصاحب هذا النمو السريع والمتزايد مخاطر بيئية عند نهايـة صـالحية أو   
  .اإللكترونية أو تلف هذه الكميات الهائلة من األجهزة، استبدال

فمع النمو السريع في طبيعة األجهزة اإللكترونية صاحب ذلـك  : تقادم الجديد -٢
وما الزم ذلك مـن  ، لتخلص من القديموا، مسارعة في اقتناء الجديد المطور

، ولها فتـرات إنتاجيـة قصـيرة   ، تكنولوجيا معقدة تحتوي على مواد سامة
 .وتخضع لتغيرات أو تحويالت سريعة 

إن الحجم المتزايد من النفايات اإللكترونيـة يعـود ألسـباب    : إدارة النفايات -٣
كافية؛ من أهـم  ونقص البنية األساسية ال، والنمو الصناعي، الزيادة السكانية

 . العوامل المساهمة في تكون النفايات اإللكترونية

والنفايات اإللكترونيـة  ، إن نقل المجتمعات الصناعية عموماً: التجارة الدولية -٤
وكذلك الهـامش الربحـي   ، توفر فرصاً اقتصادية تساهم في التبادل التجاري

ط من أجل إعادة كبير من النفايات اإللكترونية والكهربية التي جمعت ليس فق
التصدير إلى بلدان اليجري فيها تفكيك أو استرجاع المواد في ظل ظـروف  

 . وتلوث التربة والهواء والمياه، آمنة؛ مما يؤدي إلى تسمم السكان

 : أھم مصادر النفایات اإللكترونیة:ثالثًا

عناوين ، التي يرد ذكرها في هذا الجزء، تعد مصادر النفايات اإللكترونية
توضح أنواعاً متعددة وألواناً مختلفة من المصادر بناء على تعدد الشركات  رئيسة

 .وكل مواقع اإلنتاج المحلي والعالمي للنفايات اإللكترونية، والمؤسسات واألفراد
وجرى مؤخراً إبداء القلق من  : " ١٥ص )م٢٠٠٦(تقول وثيقة حفز األفكار  

و إعادة ، لتخلص من أجهزة الحاسوبما يسمى النفايات اإللكترونية نتيجة ا تجارة
 :ومنها " تدويرها هي وغيرها من المعدات اإللكترونية



 

ومكوناتها المختلفة أو ملحقاتها وتعتبر كميات الحاسب : أجهزة الحاسب اآللي  )١
من أبرز مصـادر  ، أو المنتهية الصالحية أو التالفة، اآللي ذات الجودة األقل

 .اإللكترونية. تالنفايا

وقد أصبحت أو سوف تصبح في  : " ٤ص) م٢٠٠٦( بازلاتفاقية  وقد وردت
وقت قريب آالف الماليين من الحواسيب الشخصية والمحمولـة وملحقاتهـا   

، ويجري تخزين غالبية هذه المواد المتقادمـة ،متقادمة على المستوى العالمي 
 ." أو حرقها في الخالء ، والتخلص منها مع النفايات المنزلية

،                                                                                                                           أو ما يعرف أيضاً بالهواتف النقالة، أو المحمولة" اتف الجوال أجهزة الهو  )٢
م ازدادت نسبة شراء ٢٠٠٤ففي عام "  ٣٠٦ص) م٢٠٠٦( يقول مازن

من عام % ٣٠ية الخاصة بالتليفون المحمول بنسبة األجهزة اإللكترون
وامتالك آخر جديد ، بسبب النمو السريع للتكنولوجيا واالستغناء، م٢٠٠٣

 ."يتوافق مع التطورات الحديثة في وسائل االتصال

وأجهـزة الثالجـات؛   ، فوأفران الميكرووي، األجهزة المنزلية كالتلفزيونات  )٣
نة بنفايات الحاسبات اإللكترونيـة والهواتـف   وتعتبر نفاياتها أكبر حجماً مقار
 النقالة التي تعتبر أكبر كمية  

وتعتبر األجهزة المنزلية في الدول األوروبية " ٣١٠ص )م٢٠٠٦( ويقول مازن   
وفي الواليات المتحدة األمريكية من األماكن لتجميع البطاريـات المسـتهلكة   

ا وذلك للتخلص منها بطرق وبعض األجهزة الكهربية التي يتم االستغناء عنه
سليمة حتى أن بعض محالت البيع تطلب من المشتري إعادة الجهـاز إلـى   
المحل عند االستغناء عنه وذلك ليتم التخلص منه بطريقـة آمنـة ومحمـودة    

 ."العواقب

، وتعد من أخطر النفايات اإللكترونية: أجهزة التكييف واألجهزة الكهربائية  )٤
                                                      .يات بأنه خطرة بموجب االتفاقية الدوليةويوصف هذا النوع من النفا



 

عندما تحتوي على مكونات مثل المركمات  " ٤ص)م٢٠٠٦( ويضيف مازن  
وغير ، وبداالت الزئبق والزجاج من مصابيح الزئبق المهبطية، والبطاريات األخرى

أو عندما تكون ملوثة ، ت ثنائي الفنيل متعدد الكلورومكثفا، ذلك من الزجاج المنشط
                                                      ".أو ثنائي الفنيل متعدد الكلوربالكادميوم و الزئبق والرصاص 

ن ضبط أنشطة المجال الصناعي إ : " ٩٦ص )م٢٠٠٦( يقول أبو عراد
في معطيات هذا المجال المتطورة بشكل  بالضوابط البيئية الالزمة تكفل التحكم

ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الحد من آثار الملوثات الصناعية على اختالف ، مذهل
والعمل على تطوير الوسائل والتقنيات التي يمكن من خالل التخلص من ، أنواعها

بة إضافة إلى إيجاد البدائل المناس، أو تحويلها إلى مواد مفيدة، الفضالت الصناعية
فهناك الكثير من ، وليس هذا فحسب، لمصادر الطاقة ذات اآلثار الضارة بالبيئة

، الخطوات واإلجراءات المختلفة التي يمكن من خاللها ضبط المجال الصناعي
  ."والسيطرة على مخرجاته المؤثرة على البيئة بصورة أو أخرى 

 :تكّون النفایات اإللكترونیة :رابعًا

التطوير الصناعي اإللكتروني ساهما فـي تسـريع إنتـاج    إن التقدم التقني و 
بشأن التحكم فـي  ، مما جعل مؤتمر األطراف في اتفاقية بازل، النفايات اإللكترونية

يستحدث حلوالً مبتكرة من خـالل االتفاقيـة   ، نقل النفايات الخطرة والتخلص منها
قد كان الموضوع الرئيسي ول، لتحقيق اإلدارة السليمة بيئياً لهذه النفايات اإللكترونية

 .لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف
ولقـد أصـبحت صـناعة     " ٣– ٢ص ص) م٢٠٠٦( بازل وتوضح اتفاقية 

ومع ذلـك يقتـرن   ، المعدات اإللكترونية اليوم من أسرع الصناعات نمواً في العالم
ـ  لمية انتشار هذه المعدات بتحدي بيئي متزايد يمثل في التحدي المتعلق باإلدارة الس

 "  لهذه المعدات عند نهاية صالحيتها
فالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة نمو متسارعة؛ تعـاني  
من ضعف اإلدارة المناسبة للحجم الهائل من النفايات اإللكترونية والكهربية بطريقة 



 

يـؤدي إلـى   كما أن إنتاجها في بلدان نامية ، ال تؤثر على البيئة وعلى صحة البشر
كما أن عمليات التصـدير  ، تراكم غير عادي وخطر؛ خصوصاً المنتج المحلي منها

واالستيراد المتعلقة بالنفايات اإللكترونية والكهربية تؤدي إلى حدوث التلوث البيئي؛ 
 .بأشكاله وأنواعه المختلفة

 بان ما : " ١٥ص  )م٢٠٠٦(وتذكر وثيقة حفز األفكار في الدورة الخامسة 
وتعد " من األجهزة اإللكترونية المشحونة إلفريقية ما هو إال خردة % ٧٥إلى يصل 
 .النامية  من البلدان اإفريقي

وتعتبر األجهزة اإللكترونية والكهربية تكنولوجيات معقدة تحتوي على مـواد  
 عالوة على،وتخضع لتغيرات أو تحويالت سريعة، سامة ولها فترات إنتاجية قصيرة

 . في أسواق المعدات اإللكترونية  النمو الذي تحقق
وشهدت السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة في نقل هذه المعدات المستعملة  

وقد أخذت السوق العالمية للحواسيب وملحقاتها والهواتف النقالة ، الهالكة عبر الحدود
 .وغير ذلك من المعدات اإللكترونية في التوسع السريع، والثالجات

 وإعادة التصنيف، وتتوقع وكاالت النفايات "ع الجزيرة االلكترونيويذكر موق 
أن يزداد عدد شاشات التلفزيون والحاسبات اآللية خالل السنوات الخمـس القادمـة   

بعد أن يتم استبدال شاشات الكاثود التقليدية الحاليـة بشاشـات   ،ً بصورة كبيرة جدا
 .www.AL-Jazirah," [. المسـطحة المطـورة   LCDعرض الكريستال السائل 

com[  ٣ص )هـ٢٨/١٠/١٤٢٨(في تاريخ. 
إلى تحمل  عدد كبير من أصحاب المصلحة  "  ٣ص )م٢٠٠٦( اتفاقية بازل وتبين  

، والحكومات المحلية، والمستهلكين، ومالكي العالمات التجارية، مثل رجال الصناعة
ومؤسسات ، عاتوالجام، والمدارس، والمؤسسات العسكرية، والمستشفيات، والبلديات

 " البحوث المسئولة عن توليد النفايات اإللكترونية والكهربية 
تحديث والمهندسين واألطباء يسعون إلى  وبينما المستخدمون كالطالب والمعلمين   

الشركات المنتجة للبرمجيات في إرغام  بتتسب ،وتجديد حاسباتهم اإللكترونية دورياً



 

واسيب في مواكبـة البـرامج   ات المستهلكة للحوالمؤسسات والشرك، األفراد عموماً
وبالتالي تطرح في ، ولو أدى إلى التخلص من األجهزة اإللكترونية القديمة ، الحديثة

 . ةصورة نفايات إلكتروني
وفيما يختص بقطاعات العمل الكبرى نجد أن " موقع الجزيرة  ويذكر 

بيها اآللية بانتظام؛ والمؤسسات الكبرى تعمل على تحديث حاسبات منسو، الحكومات
موظف  ٥٠,٠٠٠مثالً نجد أن شركة مايكروسوفت البالغ عدد منسوبيها نحو 

، تغيير حاسبات منسوبيها كل ثالثة أعواممنتشرون بجميع أنحاء العالم تعمل على 
يصرح لهم بإلقاء األجهزة على ،هذا العدد الضخم وغيره من المستخدمين اآلخرين

 .      www.aljazirah.com"ساحات النفايات 
 : اإللكترونیة أھم القطاعات المنتجة للنفایات:خامسًا

، ابتداء من األفراد،تشترك قطاعات عديدة في إنتاج النفايات اإللكترونية 
وتتعدد أنواع وكميات تلك األجهزة ،والشركات الكبيرة ، ومواقع األعمال الصغيرة 

تأجير أجهزتها اإللكترونية  حتى إن بعض الشركات والمؤسسات لجأت مؤخراً إلى
 .كالحواسيب وآالت التصوير وغيرها 

ن التخصـص الـدقيق قـد    أ: " ٢٦٢ -٢٦١ص ) م٢٠٠١( يقول إبـراهيم      
يعود بالوبال على البيئة إذ يكون الهدف الـرئيس لمـن يعمـل فـي تخصـص      

دون النظـر بعـين االعتبـار إلـى      ،في تخصصهإيجابية بعينه هو تحقيق نتائج 
ه اإلجراءات أو التجارب التي يقوم بهـا مـن تـدمير لـبعض جوانـب      ما تسبب
إظهـار خطـورة التقنيـات المتقدمـة      ةوتقع على التربية البيئية مسـؤولي ،البيئة 

، التلفـاز : وكأمثلـة نـذكر اآلتـي   ،مع توضيح أساليب مقاومة آثارها الجانبيـة  ،
 ." ثلةواألجهزة المما فالمكر وي،عوادم السيارات ،المبيدات الحشرية 

 :يلي ومن تلك القطاعات ما
وأجهـزة  ، شركات صناعة اإللكترونيات واألدوات اإللكترونية كالحاسبات اآللية )١

 .واألجهزة الكهربية، التلفزيونات

http://www.aljazirah.com


 

الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة المستهلكة لهذا النوع مـن األجهـزة    )٢
 .كالجامعات والمعاهد والكليات، اإللكترونية

كانية واألفراد في المدن والقرى والهجر بصفة عامة ؛فكل مستخدم المجمعات الس )٣
 .لألجهزة اإللكترونية يصبح أحد وأهم منتجي النفايات اإللكترونية

 .وورش الصيانة، وقطع الغيار، ومواقع الصيانة، المدارس والمؤسسات الخاصة )٤

 .المصانع واآلالت الصناعية المنتهية الصالحية )٥

 .ات العسكرية والبلديات والمؤسسات البحثيةالمستشفيات والمؤسس) ٦

 : اإللكترونیة طرق االستفادة من النفایات:سادسًا

نظراً لتزايد كميات النفايات اإللكترونية بشكل كبير والتوسـع الشـديد فـي    
كذلك نقص البيانات العمليـة  ، إنتاجها والضعف الشديد في إدارتها واالستفادة منها 

ارها الصحية القريبة والبعيدة المدى والتوسع في استيرادها والعلمية عن كمياتها وآث
 .أو تصديرها سواء الهالكة منها أو القديمة فإن طرق االستفادة منها

فإن طرق االستفادة منها في ضـوء   " ٦ص) م٢٠٠٦( كما ترى اتفاقية بازل
 : التالي
 .ة استهالك الطاقةدة التصنيع لمنتجاتها في ضوء كفاءإعا -١
 .ات جمع النفايات الخطرة وفصلها عن النفايات المنزليةتحسين عملي -٢

وفصـل مكوناتهـا منزليـاً    ، زليةإعادة النظر في أسلوب جمع النفايات المن -٣
 .وعية في ذلكوالت

إعادة التدوير أو استرجاع مكونات األجهزة اإللكترونية النافعة على وجـه   -٤
 .الخصوص

ة بمكونات أقـل خطـورة   استبدال المكونات الخطرة في األجهزة اإللكتروني -٥
 .واإلنسان خصوصاً،على البيئة عموماً 



 

وتحديد فترة الصالحية ،  ومنع االتجار غير المرخص، وضع معايير محلية -٦
 .لألجهزة اإللكترونية

التوعية بأضرار النفايات اإللكترونية من خالل المدرسة والمعلم والمنـاهج   -٧
 .والطالب

ات في ابتكار أسلوب جديد للحـد  تحفيز كافة القطاعات والمؤسسات والشرك -٨
 . من النفايات اإللكترونية

 : يأتيبما  ٣١٩ص) م٢٠٠٦( ويوصي مازن
أن تتبنى مناهج العلوم في جميع المراحل التعليمية وبدءاً من دور الحضارية  .١

إفراد موضوع متكامل عن مشـكلة القمامـة اإللكترونيـة    ، ورياض األطفال
أسـاليب التعامـل    –آثارها المدمرة للبيئة  –سلبياتها  –أنواعها  –تعريفها (

 ). معها

إنه من الصعب التصديق " ١٥٢ص) م٢٠٠١(ومن وجهة نظر اآلغا وآخرين
وبالذات المخلفات الصلبة ألنهـا فـي   ، بإمكانية تخلص العلماء من أنواع المخلفات

وقد كانت في الماضي طريقة التخلص من المخلفات الصلبة ال تتعدى ، تزايد مستمر
والبعض منها يحتوي علـى  ، ميعها وضغطها في عبوات وتوضع في أماكن بعيدةتج

بالمقارنة بالعدد الهائل ، وعدد السكان وقت ذاك كان قليالً، مواد عضوية قابلة للتحلل
 ".من السكان في هذا الوقت

فالمخلفات السامة دخلت مرحلة خطرة في حياتنا مـن  ، أما في وقتنا الحاضر 
وأصبحت تضيق علينـا                                                                ، عظمها بقايا غير قابلة للتحلل البيولوجيوم، جراء تأثيرها

هل هـي المخلفـات   ، وبدأ يصعب تحديد أي من تلك المخلفات أكثر خطراً، الخناق
 . الصناعية أم غيرها

ني في زيادة االستهالك ساهم التزايد السكا : " ١١ص )م٢٠٠٣( ويذكر حميد 
وإلـى  ، واستنزاف موارد الطاقة الطبيعية كالفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعـي 

كما ستحرم األجيال القادمة نصيبها من هذه المـواد غيـر   ، زيادة النفايات المعدنية



 

مما يستدعي أن ، كما أن زيادة االستهالك ستؤدي إلى زيادة التلوث البيئي، المتجددة
في تنظيم استثمار الموارد غير المتجددة واسـتخدامها  ،صديق البيئة ، نسانيفكر اإل

، مع التطلع إلى استخدام موارد الطاقة البديلة كالطاقـة الشمسـية  ،بشكل اقتصادي 
وكذلك العمل على استخدام المـواد البديلـة للمعـادن    ، وطاقة الرياح وقوة األمواج

ى الحد من التسلح الذي يسـتنزف اآلن  مع العمل عل، كالزجاج والفخار والبالستيك
 " مع التركيز على استخدام نفايات المعادن ، األطنان من المعادن

: أن السعي لالستفادة من النفايات ذو هدفين " ٥٧ص ) ٢٠٠٤(أما النويهي فيرى    
ويهدف اآلخر إلى تحقيق عائد ومـردود  ،يتعلق األول بالمحافظة على صحة البيئة 

 ،" ن طريق معالجتها مالي اقتصادي ع
مجموعة من اآلثار االيجابية من إعادة تـدوير  ) ٦٠-٥٧( ويورد أيضاً ص 

 : ويذكر، النفايات عموماً
 .المحافظة على الموارد الطبيعية غير المتجددة  -١
التقليل من آثار التلوث الناجمة عن استخدام الطرق األخرى للتخلص  مـن   -٢

 .النفايات البلدية الصلبة
 . )*( لتقليل من انبعاث غازات الصوبةا -٣
 .توالد الحشرات والقوارضالحد من  -٤
 .الحد من األمراض االجتماعية  -٥

                                         

 .هي ما يعرف بالبيوت المحمية المستخدمة حديثاً في الزراعة (*)



 

 المبحث الثاني

 دور المؤسسات المجتمعیة

 :أھمیــة المبـحــث 

األولى في كافة مناشط الحياة، هـي المحـور    اللبنةكانت األسرة وما زالت  
نمو النشاط التوعوي من األسرة ألفرادها مـع التقـدم   سي في التوعية، ويزداد األسا

األسرة من األجهزة الرقميـة   مقتنياتومع زيادة . التقني وزيادة االستهالك اليومي
العبء التثقيفي على األسرة تجاه أفرادها خصوصاً مع التفاعـل  وغيرها يتضاعف 

الدور هنا يقع علـى  أما إذا التحق النشء بالمدرسة فإن  .اإليجابي بين الفرد والبيئة
المناهج المختلفة ك سائلتجاه البيئة بالو زيادة وعي الطالبو تحقيق عاتق المدرسة في
 .والمناشط وغيرها

 : بأضرار  النفایات اإللكترونیةالتوعیة األسرة في  وسائل: أوًال 

تعتبر األسرة النواة الرئيسة في مؤسسات المجتمع لرعاية وحضانة و تنشئة   
واسـتيعاب  ،و تعـريفهم وحمـايتهم لهـا    ، حفاظ على البيئة المحيطة بهمالطالب لل

وتعزز قيم النظافة والترشيد واالستهالك لـديهم كنمـاذج   ، المشكالت التي تحيط بها
 . وقدوات  حسنة يتمثلها الناشئة

يتعـاظم وينمـو االهتمـام     : "١٣٣ص) م٢٠٠١( غا وآخرونومن هنا يرى أ     
نتيجة للوعي البيئي بالمخاطر التي يمكن أن ، ق جميع الدولبقضايا البيئية على نطا

وبالمقابل تنشأ ضـرورة نشـر   ، تأتي من قمة االهتمام برعاية وتحسين مستوياتها 
دفعـاً  ، وتصميم وتعميق المعارف والمفاهيم البيئية في أوساط المجتمعات البشـرية 

ل المخاطر المحتملة مـن  وتقلي، وتحفيزاً لها للمشاركة والمساهمة في تحسين البيئية
فدور األبوين في المنزل يشكل مرتكزاً تربوياً أساسياً في ، السلوكيات البيئية السالبة

غرس ورعاية وتعميق المفاهيم البيئية لدى النشء بتأسيس وعي مبكـر بالمخـاطر   
 .البيئية



 

هناك مجموعة من الوسائل األسرية التي تساهم بشكل فاعل في التوعية بضرر    
 :نفايات اإللكترونية وتمتد هذه الوسائل لتشمل كافة مواقع األسرة اليومية ومنها ال

إتاحة الفرصة المناسبة اسرياً لمناقشة بعض القضايا ذات العالقة بسالمة البيئة  -١
                                       .وطرق االستفادة منها، لنفاياتمثل كيفية التخلص من ا

إن توفر القدوة الحسنة عند  : "١٠٨-١٠٧ص ) م٢٠٠٥( ،راديقول أبو ع    
والتعويد ، الوالدين وغيرهما من أفراد األسرة في كيفية التعامل مع مكونات البيئة

 ".على احترامها وعدم العبث أو اإلضرار بها 
المختلفة ومحاولـة   البيئاتالقيام ببعض الرحالت والزيارات األسرية لبعض  -٢

وتعرف دورها في المحافظـة  ، تها وأهمية الحفاظ عليهاالتعرف على محتويا
 .على االتزان البيئي

، إشراك جميع أفراد األسرة في العناية بنظافة البيئة المنزلية والبيئة المحيطة -٣
والحرص على التقليل قدر المستطاع من استخدام المواد الكيميائية الضـارة  

 . بالبيئة

 ر األسرة فاألسرة تسهم في ذالك فيرى في دو ٦٢ص) هـ١٤٢٤( مزاهرةأما  -٤
للتصدي لمشكلة استنزاف موارد البيئية بكافة أشكالها الدائمة والمتجددة وغير "

 . المتجددة

، فاألسرة تسهم في بناء اتجاهات إيجابية عند أطفالها نحو البيئيـة ومكوناتهـا   -٥
يفيـة  وثمة كثير من المفاهيم البيئية تعلم في المنزل مثل ك، ودعم قيم النظافة

 ".التخلص من النفايات الصلبة 

كما إن األسرة يمكن أن تشارك بالحلول المالئمة للتخلص اآلمن لهذا النوع من   
كوضع النفايات في مواقعها المخصصة والتصنيف اآلمـن  ،المطروحات المنزلية

 . لها والمساهمة في االستفادة منها
األسرة أن يكون  كما توجب على الفرد في: " ١١٢ص) م٢٠٠٣( يقول حميد

بحيث تعمـل فـي   ، من الوعي بمكان للمواد والنفايات التي يخلفها نتيجة االستهالك



 

إطار األسرة على فرزها وتصنيفها في أكياس مناسبة والعمل علـى إلقائهـا فـي    
 " . الحاويات المخصصة لذلك 

من مشاهداته كيما يستفيد منها المواطن العربي فـي تصـريف    ويورد مثاالً
الدول األوربية حيث يتواجد في المنزل عدد من األوعيـة الملونـة   " ايات ففي النف

المزودة بأكياس بداخلها إذ يتم إلقاء بقايا المواد العضـوية الناتجـة عـن الثمـار     
بينما يـتم إلقـاء العلـب    ، والخضار المستخدمة في المطبخ في وعاء أخضر اللون

حاوياتها بذات اللون في الشوارع التي  المعدنية والبالستيك في وعاء أصفر ويقابلها
وترسلها المؤسسات المسئولة عـن  ،تفرغ بدورها في سيارات خاصة بنقل النفايات 

 . إتالف النفايات وإعادة تدوير استخدامها
وقد وضع برنامج الصحة البيئية للطفل  : "١٢ص) م٢٠٠٤( يقول الصعيري

صابة بأمراض األطفال والتي تنشا اإل في الواليات المتحدة األمريكية توصيات لمنع
 :من مصدر بيئي يشمل النقاط التالية 

 .التركيز على األبحاث المهتمة بالوقاية  -١

 .التركيز على الطفل في تقويم المخاطر الصحية وصياغة السياسات -٢

القيام بحملة لتوعية الشعب والمهتمين بالصحة العامة باألمراض التي تسببها  -٣
 "يجة تعرضات يمكن الوقاية منهاوالتي تحدث نت، البيئة

وجدير بالذكر ما تقوم به  بعض األمانات والبلديات مـن وضـع حاويـات    
وغيرهما فـي مـدن المملكـة العربيـة     ، خاصة بنفايات الورق أو النفايات الطبية

 .السعودية
 :دور المناھج في التعریف بأضرار النفایات اإللكترونیة :  ًاثانی

ها المجتمع أهدافه التي يتوقع أن تحل المشكالت منَّضة يإن المناهج المدرسي    
، داخل الصف الدراسي حيث الممارسات النظرية غالبا ،الحياتية والبيئية وغيرها

 .العملي في الحياة اليومية قوالتطبي



 

عتبر المناهج الحديثة كـل الخبـرات أو   تُ : "٢١ص) م٢٠٠٦( نويذكر شاهي
والهادفة التي توفرها المدرسة؛ لمساعدة المتعلمـين   األنشطة أو الممارسات المحققة

أو ،لدراسـي  على تحقيق التعليم المنشودة بأفضل ما تستطيعه قدراتهم داخل الصف ا
 ".خارج أسوار المدرسة 

ومما ينشده المجتمع بكافة شرائحه هـو الجانـب الـوظيفي فـي المنـاهج      
لمعاصرة وابتكـار الحلـول   وبما يساهم في تنوير الطالب تجاه القضايا ا،المدرسية

 .المالئمة لها
وللمناهج التربوية التعليمية أثر يمكـن أن   : "١٣٣ص) م٢٠٠١( األغايقول 
فالمنهج المدرسي يمكن أن يوظف كمحطة إعداد لألجيال وان األجيال ، يكون كبيراً

والتـي تفـتح   ، تتضمن المناهج القضايا البيئية الخطيرة والتي يعاصرها اإلنسـان ، 
 ".  وبطريقة تجذب اهتمام الطالب وتوعيتهمجاالً

مـن  ولن ننسى مناهجنا الدراسية المتضمنة لكثير " ، )م٢٠٠١(ويضيف األغا
وخاصة تلك التي ، التي تهم طالبنا في المرحلة الثانويةالمعلومات والمشكالت البيئية 

ن تنتشر بسرعة بين أفراد هذه الشريحة العمرية؛ فتوعيتهم بالحفـاظ علـى المكـا   
والذي يسـمى  ) المجتمع(إلى ذلك المكان الكبير ) المنزل(الذي يعيشون فيه  الصغير

فـي إبـداء الـرأي    ،بالقول والفعل ، حتى ينشأ على المساهمة في المستقبل، البيئة
 ١٤١ص" . ضمن حمالت التوعية، بالحلول والمشاركة فيها أيضاً

وانبهـا عبئـاً علـى    لقد أصبحت الثورة العلمية والتكنولوجية في بعـض ج     
وتشكل خطراً كبيراً على بيئته ومحيطه الحيوي وكذلك مصـدراً لـبعض   ، اإلنسان

بل أحياناً أشدها خطراً كأسـلحة الـدمار وأنـواع المركبـات السـامة      ،األمراض 
 .والغازات السامة، والمكونات الصناعية

، مناهجنا التعليميـة عامـة   : "٣٠٦ص ، ٣١٤ص )م٢٠٠٦( ويصف مازن   
هي األقدر ، والتربية العلمية بشكل أخص، اهج العلوم المتخصصة في هذا الصددومن



 

على تبني بعض األدوار التربوية المتعددة والمتنوعـة والمتكاملـة لوقايـة الفـرد     
 " والمجتمع من القمامة اإللكترونية

ويرى مازن أهمية مناهج العلـوم فـي دور التوعيـة بأضـرار النفايـات      
 :ن مجموعة من العناصر منها وتتضم، اإللكترونية

 .األهداف السلوكية والعامة المتوخاة من البرامج والمناهج -١
اإلستراتيجيات التدريسية المناسبة لعملية تنمية الوعي المجتمعي للوقاية من  -٢

 .السموم اإللكترونية

 .عن القمامة اإللكترونية) المادة العلمية(المحتوى العلمي  -٣

التعلم المناسب إليصال المحتوى العلمـي إلـى   وسائل وتكنولوجيا التعليم و -٤
 .الفئات المستهدفة بشكل مناسب وفعال 

 .األنشطة العلمية و اإلثرائية البيئية -٥

 . التقويم والتقدير الراجع -٦

أيضاً في تنمية الـوعي البيئـي علـى    :  ١٠٩ص )م٢٠٠٥( دويرى أبو عرا  
 :مستوى المؤسسات التعليمية

الخاطئة ذات العالقة بالبيئة من خالل التركيـز  تصحيح المفاهيم والسلوكيات  -١
 .على ذلك في المناهج واألنشطة المدرسية المختلفة

والحـرص علـى حمايتهـا    ، البيئة المحيطة، العناية بنظافة البيئة المدرسية -٢
 .والحفاظ عليها

كمدخل لتـدريس  ، اإلفادة من العناصر والمحتويات البيئية المحلية المختلفة  -٣
 .دراسيةبعض المواد ال

أن تكون معالجة المشكالت البيئية في كل مرحلة دراسية متناسبة مع أعمار  -٤
 .الطالب ومستوياتهم الدراسية ؛حتى يمكن لهم استيعابها والتجاوب معها

تزويد الطالب بالمهارات والخبرات التعليمية التي تجعل الطالب إيجابياً في  -٥
 .تصرفاته وتعامله مع البيئة



 

يرى الجانب الوظيفي لكافة المقررات الدراسية المرتبطة  ومن التربويين من
 .بالقضايا البيئية لخدمة التنمية المستدامة

في دور المناهج الدراسية فـي التوعيـة    ٦٨ص) م٢٠٠١( يقول عبدالجواد
لذلك : " وتطوير مناهج التعليم لتكون ذات مغزى بيئي، باألضرار التي تلحق بالبيئة
من أول الحضانة ، ل كافة المقررات الدراسية التي تدرسيتحتم علينا ضرورة تحوي

كل مقرر ما يخصه ررات ذات مغزى بيئي يتبادل فيها إلى مق،حتى الدراسات العليا 
والتخطيط العمرانـي   ،والصناعي، المتعلقة بالمجال الزراعي، من المشكالت البيئية

والمشـكالت  وصـحة البيئـة   ، والمشكالت البيئية ومخاطرها على صحة اإلنسان
 ،ة المحافظة على الثـروات الطبيعيـة  وكيفي، التجارية الناجمة عن المشكالت البيئية

والخالصة أن جميع مجاالت تدريس المقـررات تحتـاج إلـى    ...  التنوع الحيوي
 " .توجيهات بيئية لكي تخدم البيئة المستدامة 

) م٢٠٠٣( بارنيأما الرابطة القومية األمريكية للتفاعل مع البيئة كم يذكر الص
 :فترى دور المناهج في ١٩٧ص
 .توفير األنشطة والمعلومات حول تفاعل الناس مع البيئة -١
 .تنمية األدوات الفكرية التي تساعد الطلبة على االكتشاف الفعال للعالم المحيط بهم -٢

 .اشتراك الطلبة مباشرة في استقصاء العالم المحيط بهم وعالقتهم به -٣

 : علوم في التعریف بأضرار النفایات اإللكترونیةدور معلم ال  : ثالثًا

تعتبر التربية المعاصرة المعلم مخططاً ومنفذاً ومقومـاً للمـنهج المدرسـي     
الحديث؛ نظراً للتقدم التكنولوجي المذهل في كافة  العلوم والمعارف كعلوم الحاسوب 

أ عن ذلـك  وما ينش، وسرعة االتصال، وأدوات التطور، واالختراعات، واالكتشافات
 .من مشكالت بيئية تحتاج إلى وعي بيئي

وهنا تجدر اإلشارة إلى تحقيق الوعي  : "١١١ص) م٢٠٠٥( ويقول أبو عراد
يستلزم أن يكون المعلم على قدر جيـد مـن   ، البيئي على مستوى المؤسسة التعليمية

 وهذا يعني أن الحاجـة ماسـة  ، الوعي واإلدراك لما يجب أن يقوم به في هذا الشأن



 

المعلم وإعداده إعداداً كفيالً بتحقيق قدر كاف من الوعي البيئي؛ حتـى   تثـقيفإلى 
وتنميـة  ، يكون قادراً ومتمكناً من تحقيق ما هو مطلوب منه تجاه تثقيـف الطـالب  

 " الوعي البيئي عندهم 
وفي طرائق التدريس يوجه التربويون معلم التربية البيئيـة نحـو اسـتخدام    

 .لتوعية البيئيةأساليبه المعاصرة ل
، العديد من إستراتيجيات التـدريس  : "٢٥٢ص) م٢٠٠٢( ويسمي الصباريني

ومن القراءات المحددة مسبقاً إلى ، فتبدأ من المحاضرة والمناقشة إلى البحث العلمي
وفي حين أن العديد من الطرق هي طرق مفيدة للتربية البيئيـة  ،  المناظرات العامة

ريس التي تناسب محتوى التربية البيئية بصورة خاصة إال أن هناك بعض طرق التد
 :ومنها 
 .المالحظة العلمية واالستكشاف المباشر للبيئة -١
 .االستقصاء -٢

 .التعلم التعاوني -٣

 ". البحث العلمي وحل المشكالت المستندة على خامات المجتمع -٤
وترى رابطة أمريكا الشمالية التربية البيئية في مسئوليات المربـي المهنيـة   

 :اه البيئة والقضايا البيئية فيتج
 .الممارسة النموذجية للتربية البيئية -١
 .وليس على مجرد الدعوة لحماية البيئة،التركيز على التعليم  -٢

 .والنمو المهني، التعلم المتواصل -٣
إن ازدياد السكان في العالم يتطلب من المعلم عرض القضـايا والمشـكالت   

أو قضـايا الطاقـة   ، فـالتلوث البيئـي  ، البالبيئية بطريقة سهلة وواضحة أمام الط
واالحتباس الحراري مصطلحات يسمعها الطالب وتحتاج إلى مزيـد مـن إيضـاح    

 .المعلم مصحوبة  باألدلة والمشاهدات



 

 : ذلك" في ٤٦ص) م٢٠٠٦( يقول شاهين
تعريف الناشئة بالموارد الطبيعية وعالقتها بكثافة السكان وتمكينهم من حسن  -١

 .استغاللها
ل على تخريج جيل من العلماء القادرين على التغلب على الصـعوبات  العم -٢

 .والقيام بالدراسات

 .تنمية روح االبتكار والتطوير لدى المتعلمين -٣

 " تنمية اتجاهات إيجابية لدى الناشئة تجاه تطوير بيئتهم المحلية  -٤

ويمكن للمعلم أن يخطط دروسه اليومية لحل مشكلة النفايات اإللكترونية في  
 : وء تصنيف األهداف التعليمية السلوكية ض
 :المجال المعرفي )١

لتحقيق األهداف المعرفية مالحظة  ١٧٣-١٧٢ص )م٢٠٠٢( يرى الصبارني
 :يلي ما

 .والمشكالت والقضايا وإستراتيجيات الفعل البيئيالبيئة المعرفة ب  -١
ئها مهارات التعامل بإستراتيجيات الفعل إلى تضمين تحديد القضايا واستقصا  -٢

 .وتحليلها

مهارات التعامل باستراتيجيات الفعل التي تتضمن اختيار إستراتيجيات الفعل  -٣
 ." ووضع خطة عمل وتنفيذها، المالئمة

 .ويتبع المجال المعرفي بحسب تصنيف بلوم المجال الوجداني
 :المجال الوجداني ) ٢

 : ويتضمن التالي
ي تنتج من نظرة الفـرد  ويتضمن الخصائص الت: الحساسية أو التقدير البيئي -١

 .إلى البيئة من منظور عاطفي



 

والفعـل  ، والمحافظـة ،واالقتصـاد  ، والتكنولوجيا، نحو التلوث: االتجاهات -٢
 .البيئي

، متعـة بالصـحة  البيئة المت:مثل ، وقيم، تفضيل وسائل وغايات مختارة: القيم -٣
 .وعالم يسوده السالم

يا بيئيـة وفـق الـوعي    اتخاذ قرارات وأحكام حول قضـا : التفكير األخالقي -٤
 .األخالقي الذاتي للفرد

والتي تعكـس  ، وتتعلق بتقويم وجهة النظر الشخصية عن العالم :األخالقيات -٥
 . ونوعية البيئة،توازناً بين نوعية الحياة 

 :المجال السلوكي )٣
ويعتبر السلوك البيئي هو المسئول عن تنفيذ كافة مناشـط الفـرد ومعارفـه      

كة النشطة التي تهدف إلى حل المشكالت والقضايا البيئية مثـل  فالمشار.  ومهاراته
، واالستهالك، الممارسة البيئية الواعية، تفعيل النظم والتشريعات، الشراء السليم بيئياً

 .وطرح النفايات
ويقصد به إحسـاس الفـرد بأنـه بإمكانـه إبـداء بعـض       :مركز الضبط 

، كنـوع النفايـات وكمياتهـا   ، نأو السيطرة على نتاجات تعلم نشاط معـي ، التأثير
 .وأسلوب االستفادة منها 

يجـب أن يـدرك المـدرس الـذي يتحمـل       : ") م٢٠٠١( ويؤكد إبراهيم   
أن طريقة بعينها قـد تجعـل بعـض المتعلمـين أفـراداً      ،التعليم البيئي  ةمسؤولي
في حين أن الطريقة نفسها قد تعيق آخـرين عـن اإلدراك ؛لـذا تقتضـي     ،المعين

لتناسـب جميـع المتعلمـين بـال     ،يختار المـدرس الطريقـة بـذكاء     الحكمة أن
 .٢٦٩ص" استثناء

في جانب إعداد المعلمين علـى مهـارات    ٢٣٦ص) م٢٠٠٥(ويرى األحمد 
 :التعريف بالتربية البيئية أربعة مستويات 



 

التعريف بأسس التـوازن البيئـي مـن حيـث اكتسـاب      : المستوى األول  -١
 .ليل المشكالتتح، تطبيق المعرفة، المعلومات

، اإلدراك المفاهيمي لتـأثير أنشـطة اإلنسـان االقتصـادية    : المستوى الثاني  -٢
، والعالمية وآثارها، اإلحاطة بالمشكالت البيئية المحلية، والسياسية واالجتماعية

 .ودور القيم االجتماعية في ضوء القيم الشخصية، والحلول البديلة والمعقولة

ويعنـى بـبعض المشـكالت    ،لبحث والتقويم في مجال ا: المستوى الثالث  -٣
 .وإيجاد الحلول الجزئية، البيئية

مهارات العمل البيئي لتنفيذ المواد المنهجية واإلسـتراتيجيات  : المستوى الرابع  -٤
 .للقيام بالعمل الفردي والجماعي إلصالح البيئة، لدى الطالب

 :رونیة النفایات اإللكتدور المدرسة في التعریف بأضرار  :رابـعــًا 

ياً مع األدوار التي تؤديها كافة المؤسسات المجتمعية ليعتبر دور المدرسة تكام
والتنوير بخطورة وأضـرار المطروحـات المنزليـة أو    ، لعالج المشكالت البيئية

وتعد النفايات اإللكترونية من ضمن المشكالت البيئية التي يقـع علـى   ، الصناعية 
األضرار التي تصاحب التخلص منهـا علـى   و، المدرسة التعريف بها ومصادرها

أو بطريقـة غيـر   ، أو األحبـار ،كالغازات المنبعثة منها ، اإلنسان بطريقة مباشرة
و ما يتبع ذلـك مـن   ، مباشرة كتحلل بعض مكوناتها الكيميائية وتسربها نحو التربة

 ثر في الحياة على سطح األرض؛ ومن هنا فإنؤتلوث بيئي بعيد المدى تبقى آثاره وت
 .      التعريف بهذا النوع من النفايات المدرسة يقع عليها القسط األكبر في 

وأعمال األسرة قد تشعبت واتسعت،  : "٢٢٠ص )م٢٠٠٤( يقول السعود 
فأصبحت غير قادرة على القيام بدورها في تربية الطفل دون مساعدة، فأوجب ذلك 

ساعدة الطفل على حسن وم، وجود مؤسسة أخرى تساعدها على نقل التراث الثقافي
التكيف مع الحياة، وتعليمه العادات والتقاليد والقيم والنظم والمعتقدات والسلوك 

ومن هنا جاءت المدرسة كمؤسسة اجتماعية . اإلنساني الذي يرضى عنه المجتمع



 

تربوية، تقوم بمهمة التربية جنباً إلى جنب، مع األسرة، وهذا يحتم على كلتا 
 ."السير إلى الهدف المنشود، والمدرسةالمؤسستين، األسرة 

خصوصاً مع األنشطة المصـاحبة لمـادة   ، ما تقدمه للطالبومن ذلك أهمية   
 . وكذلك كافة المناهج المدرسية كالقراءة، العلوم

تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئـة ذات   : " )م٢٠٠٥( يضيف أبو عراد
 .المناهج واألنشطة المدرسية المختلفة العالقة بالبيئة؛ من خالل التركيز على ذلك في

، العناية بنظافة البيئة المدرسية، والبيئة المحيطة، والحرص علـى حمايتهـا   •
 .والحفاظ عليها

اإلفادة من العناصر والمحتويات البيئية المحلية المختلفة كمدخل لتدريس بعض  •
 .المواد الدراسية

لحيويـة ذات العالقـة   التركيز على دراسة القضـايا المحليـة واإلقليميـة ا    •
 .بالمشكالت البيئية، والعمل على تغيير االتجاهات السلبية نحوها

أن تكون معالجة المشكالت البيئية في كل مرحلة دراسية متناسبة مع أعمـال   •
 .الطالب ومستوياتهم الدراسية حتى يمكن لهم استيعابها والتجاوب معها

التي تجعل الطالب إيجابيـاً فـي   تزويد الطالب بالمهارات والخبرات التعليمية  •
 .تصرفاته وتعامله مع البيئة

المشاركة الفاعلية في المناسبات البيئية المختلفة، واالهتمـام بنشـر التوعيـة          
الالزمة  من خالل فعاليات األنشطة التعليمية المتنوعة، كإعداد المسابقات، وكتابـة  

دوات والمحاضرات، ونحو ذلـك  البحوث والمقاالت، وإصدار النشرات، وتنظيم الن
 ١٠٩ص " .من المناشط المتنوعة في مختلف المؤسسات التعليمية

يقع على واجب المؤسسات  : "١١٤ص) م٢٠٠٣(وبصفة عامة يضيف حميد 
ضرورة إدخال المفاهيم البيئية في مناهجها ) المدارس، الجامعات، المعاهد(التعليمية 

، باب العلميـة للتلـوث الكيميـائي والثقـافي    التربوية؛ وبخاصة المتعلقة منها باألس



 

وميكانيكية تأثيره النفسي واالجتماعي واالقتصادي، والطرائـق الحيويـة والتقنيـة    
والعمل على إقامة ورشات عمل علمية تهدف ،والحد من انتشاره ، لمعالجة أخطاره

يئـة  إلى نشر الوعي البيئي بين المواطنين، كما يتوجب على الباحثين في ميـدان الب 
إلقاء محاضرات في المراكز الثقافية في المدن واألرياف بهدف بث التوعية البيئيـة  

 ".والمساهمة في التثقيف البيئي لهم



 

 الثالثالمبحث 

 التلوث البیئي

التلوث البيئي واحدة مـن أبـرز وأصـعب المشـكالت      يعتبر العالم مشكلة
واء والماء والتراب وأثرت حيث امتدت إلى اله. في حياة اإلنسانالمعاصرة المؤثرة 

 .في ما يشاهده اإلنسان وما ال يشاهده
بأنها مشكلة عالمية تتخطى الحـدود  "  ٢٨ص ) م٢٠٠٥(أبو عراد  ويصف

 وتتفاوت وتتنوع ما بين تلوث البيئة الهوائية و تلوث البيئـة ... وتتجاوز المسافات 
الكيماويـات السـامة    المائية وتلوث الطعام والتربة وتتعدد مسببات التلوث ما بـين 

 ... " .واألسمدة والمبيدات والفضالت الصلبة والسموم الفطرية 
 :تعریف التلوث البیئي 

أي تغير في خواص البيئة مما يـؤدي  "  ١٠ص ) م٢٠٠٣(يعرفها عبيدات 
بطريق مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على 

 . ته الطبيعيةممارسة اإلنسان لحيا
في حياة اإلنسان فيفسد الماء والهواء والطعام والتربـة  فالتلوث البيئي يؤثر 

والغذاء بصفة عامة والنفايات بصورة أوضح خصوصاً اإللكترونية لما تحويه مـن  
 .ملوثات معقدة وخطرة وسامة

 :أنواع التلوث البیئي 

نظام البيئـي تسـبب   إن مجموعة الملوثات والمواد التي تضاف يومياً إلى ال 
ذلك تتعدد أنواع التلـوث  تغيراً في خواص الطبيعة الفيزيائية والحيوية والكيميائية وب

 .البيئي
 :تلوث الماء  -١
: عتبر الماء سر الحياة وأهم عناصر الوجود، يقـول البـاري عـز وجـل    ي 

 .] ٣٠: األنبياء  [ }وجعلْنا من الْماء كُلَّ شيء حيٍّ {



 

ـ  كلونهير في مواصفات الماء وأي تغ  أو لالسـتخدام   تـه أو رائح هأو طعم
 .البشري تلويثاً له

إلى  فإنها تتسربفالنفايات اإللكترونية حتى تحل عناصرها المكونة في التربة  
باطن األرض حيث المياه الجوفية محمولة بالعناصر المشعة والمركبـات الخطـرة   

 .وهنا ينشأ التلوث البيئي

تلوث التربية بالمبيـدات واألسـمدة    يتسبب"  ١٣ص ) م٢٠٠٣(يقول حميد  
والكبريـت واألمونيـوم    النترتين والنتراتالكيميائية بتلوث المياه الجوفية بمركبات 

تضر بدورها بصحة اإلنسان كما تساهم المياه الملوثة فـي نقـل األمـراض    والتي 
 " .كالكوليرا والتيفود لإلنسان 

 :تلوث التربية -٢

وث التربة عند استخدام أو طرح الفضالت والمطروحات كالمخلفـات  ينشأ تل 
 . الصناعية والنفايات الصلبة والسائلة

نتيجة زيادة عدد السكان وزيادة استهالك : " ٤١ص) م٢٠٠٣(ويذكر عبيدات  
اإلنسان من السلع والمواد إضافة إلى التقدم الصناعي والزراعي والعمراني، ومـا  

... فايات الناجمة عن األنشطة البشرية يزداد حجـم النفايـات   يصاحبها من إنتاج الن
 ".كما تتسرب السوائل الموجودة في النفايات إلى المياه الجوفية فتعمل على تلويثها 

إن مخاطر تلوث التربية يشمل كافة الكائنات الحية، حيث أن تلـوث البيئـة    
 .ييؤدي إلى اإلضرار بنظام البيئة واإلخالل بتوازنها الحيو

 : تلوث الهواء -٣

إن الهواء النقي والنظيف من الشوائب واألتربة والمتوازن ي تركيبه الغازي  
إال أن وجود أي مواد صلبة أو سـائلة أو غازيـة   . عنصراً أساسياً للحياة الطبيعية



 

بكميات غير متوازنة تؤدي إلى اإلضرار بالحياة عموماً واإلنسان خصوصاً وتـؤثر  
 .النبات والحيوانفي نشاط اإلنسان و

تتسبب مركبـات الكلـور والفلـور    "  ١٢ص ) م٢٠٠٣(يقول حميد   
والكربون الناجمة عن علب اليافوم والسوائل المستعملة في الثالجـات والمكيفـات   
كالمبردات إلى تآكل طبقة األوزون التي تمنع وصول األشعة فوق البنفسـجية إلـى   

 ".األرض 

 

 
 
 



 

 المبحث الرابع

 یئیةالتربیة الب

عملية تكوين القيم " ٩١ص) م٢٠٠٤(الزكي  يعرفهاالتربية البيئية كما أن     
واالتجاهات والمهارات والمدركات الالزمة لفهم وتقدير العالقات المعقدة التي تربط 

وتوضيح ضرورة المحافظة على مصادر ، اإلنسان وحضارته بمحيطه البيوفيزيقي
وحفاظاً على حياته الكريمة ، ح اإلنسانوأهمية وحسن استغاللها لصال، البيئة

 " . ومستويات معيشته

تعبر عنها كل مجموعة بوسائلها ، والحفاظ عليها حاجة بشرية  البيئةتعد و
فنشاط اإلنسان المرتبط بالزراعة يصاحبه مشكالت بيئية يمكن ،المتعددة والمختلفة 

أن النشاط الصناعي له كما ،وتخفيف أثارها كتدوير المنتجات الزراعية ،الحد منها 
الزمها تعقد المشكالت  التـقانةالمشكالت الصناعية والمعقدة؛ فكلما تطورت 

 .ونتج عن ذلك مشكالت أكثر تعقيداً، الصناعية واستعصت الحلول

 : ةیغایات التربیة البیئ:أوال

 وتتمحور حول المتعلم كما في التربيـة ، إن التربية البيئة مثمرة في المتعلمين      
وتوفر فرصة للطالب لتكوين وعي ومعرفة ومهارات من خالل مجموعـة  ، الخلقية

 .االستقصاءات العلمية 

غايتها هي تنمية مواطنة  : "٢٠ص) م٢٠٠٢( فالتربية البيئية عند الصباريني    
  ."متنورة بيئياً 

قويم وت،والمهارات ، إلى تمثل الوعي و المعرفة والمواقفالتربية البيئية وتسعى     
لحـل  ، والبرامج التعليمية والجمالية وتطوير العمل المناسـب ،وتقديم الحلول البيئية 

 . سبة للمشكالت البيئية والمتوقعةلتقديم الحلول المنا،المشكالت والتفكير المبدع 



 

 ،وكيميائيـة ، وفيزيائيـة ، رياضـية  : "أنها  ٢٣٧ص )م٢٠٠١(و ذكر إبراهيم     
بحيث تتكامل هذه المفاهيم في نسيج ، ولغوية، وفنية، يةومهن،وبيولوجية واجتماعية 

 " .متماسك ومتشابك يبرز العالقات التبادلية التأثير والتأثر فيما بينها
) إذا شرب أحدكم فال يتنفس فـي اإلنـاء  : (وعنه صلى اهللا عليه وسلم قال        

 .٩٩٧، ص ٥٦٣٠رقم الحديث ] رواه البخاري[
ال يبولن أحدكم في : (عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالوعن جابر رضي اهللا عنه، 

، وعن أبي برزة رضي اهللا عنه أنه قال، )الماء الدائم، الذي ال يجري ثم يغتسل فيه
أعـزل األذى عـن   : (قلت يا نبي اهللا علمني شيئاً أنتبع به قال صلى اهللا عليه وسلم

 .١١٤٣، ص٦٦٧٣حديث رقم ]. رواه مسلم). [طريق المسلمين
اإلسالمية هدفها هو أسمى و أشمل ديناً ودنيا إلعداد اإلنسـان   ةالتربية البيئي        

               چ :  قال تعالى،الصالح الذي تتكامل فيه جميع الجوانب اإلنسانية 

       ی  ی  ی  ی                                                 

ومن مطالب عمارة األرض االستخالف فيها ، ]٧٧: القصص [ چ                
فالتربية البيئية لهـا   ،]٦١:  هود[ چ          ی  ی  ی        ی      چ :يقول اهللا تعالى

وصية الصحابي أبي بكر الصديق ألسامة بن زيـد  "أصولها القديمة و المتجددة ففي 
وال ، ال تقطعوا شجرة مثمـرة (حين وجهه إلى الشام وردت فقرة في الوصية تقول 

، ففي هذه الفقرة يكمن وعي بيئي عميـق ) وال بعيراً إال لألكل ةشاة وال بقر اتذبحو
 .س في التربية البيئية في زمن لم يؤثر اإلنسان تأثيرا جائراًوهي بمثابة در

فالتربية البيئية تسعى لتقدير النظام البيئي  : "٢٦٦ص ) م٢٠٠٤(ويقول السعود     
ويجدر بنا أن نعلم طرق اسـتخدام   ".والبعيد والمحسوس وغير المحسوس القريب 

 .ضوء التربية البيئيةالنفايات الحديثة وزيادة إنتاجها وتقليل مخاطرها في 
ويجدر بنا أن نعلم طرق استخدام النفايات الحديثة وزيـادة إنتاجهـا وتقليـل     

 .البيئيةمخاطرها في ضوء التربية 



 

تعلم كيفيـة اسـتخدام التقنيـات     : "أنها  ١٢ص) هـ١٤٢٤( رى مزاهرهفي
قـائم  وإزالة العطـب البيئـي ال  ، وتجنب المخاطر البيئية،الحديثة وزيادة إنتاجيتها 

 " البيئية العقالنية  تواتخاذ القرارا،
ـ ) م ١٩٧٧( لقد أوضح مؤتمر تبليسي  إن رعايـة   : "يهذه األهداف فيما يل

وإدراك المؤثرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية في المناطق الحضرية والريفيـة  
كي للفرد واكتساب المعرفة والقيم والمواقف وااليجابية لحماية البيئة والتفاعل السلو،

 ."التزام تربوي بيئي تسعى لتحقيقه التربية البيئية ،والجماعة والمجتمع 
ولقد اكتسبت التربية البيئية أهمية خاصة منذ السبعينيات من القرن الماضي؛   

والمرتبطـة  ،وتعاظم تأثيرها البيئي ، نظراً لتنامي الوعي بالمشكالت البيئية الكبرى
واألضرار الناتجة عـن اسـتخدام الطاقـة    ، قدم التقنيوالت، أصالً بالتوسع الصناعي

، األحفوري والتسارع الشديد في استهالك الموارد الطبيعية؛ وخصوصاً الوقود، النووية
فـي كـل   والبحث عنهـا  ، استنزاف ثروات البحار والمحيطاتوالتنافس الشديد في 
 .ت المائيةوالغابات والمسطحا،على حساب الرقعة الخضراء والمواقع الجغرافية 

وفي هذا الخصوص بدأت المشكالت البيئية المصاحبة للصـناعات التقنيـة     
والتوسـع فـي   ،ام والوظـائف  وإنتاج األجهزة اإللكترونية المختلفة األحج، الدقيقة

تهـدد مسـتقبل   ، من رفاه هفأصبحت األنشطة الصناعية بالرغم مما تقدم. المصانع
 . المختلفة والنفايات  ،األجيال كالتلوث بأنواعه

وفي ضوء هذه المتغيرات الحديثة والمتسارعة اعترف مؤتمر األمم المتحدة 
بدور منشود للتربية ) م ١٩٧٢( للبيئة البشرية الذي عقد في أستوكهلم في السويد عام

 .البيئية كركن من أركان المحافظة على البيئة 
لالزمة لحماية التخاذ التدابير ا) ٩٦( وصدرت عن هذا المؤتمر التوصية رقم

 ،ومنهـا المدرسـة  ، جتمعية والمؤسساتالبيئة كبرامج جامعة في كل القطاعات الم
 .الخمسة للبرنامج  ةفسطرت أهداف التربية البيئي



 

 :التربية البيئية الدولية"  ٢١٥ص) م٢٠٠٤(ويورد تلك األهداف السعود
يئية بين دول تشجيع تبادل األفكار والمعلومات والخبرات المتصلة بالتربية الب  -١

  العالم المختلفة
تشجيع تطوير نشاطات البحوث المؤدية إلى فهم أفضل ألهـداف التربيـة     -٢

 .ومادتها وأساليبها وتنسيق هذه النشاطات  ةالبيئي

 ،تشجيع تطوير مناهج تعليمية وبرامج في حقل التربية البيئية وتقويمها   -٣

مثـل  ، لتربية البيئيـة  تشجيع تدريب وإعادة تدريب القادة المسؤولين عن ا  -٤
 .المخططين والباحثين واإلداريين التربويين

توفير المعلومات الفنية الالزمة للدول األعضاء لتطوير برامج في التربيـة   -٥
 ." البيئية

يئيـة  وفي ضوء األهداف الوطنية واألهداف السابقة اتجهت برامج التربية الب
للسياسـة  كان " الناحية البيئية ووضعت الخطط؛ فمن  ،في التعليم الحكومي واألهلي
هــ خطـت   ١٤١٥_١٤١٠فالخطة الخامسة للتنميـة   ،السعودية خططها التنموية

بالتعاون ، األهداف التالية كأهداف بعيدة المدى محورها الوعي البيئي والمواد البيئية
 :مع كافة الجهات الحكومية 

عـالوة علـى   ،حماية البيئة وأنظمتها والمحافظة على خصائصها الطبيعية   -١
 .صيانة الموارد الطبيعية

مع الحفاظ علـى  ، حماية مختلف أنماط الحياة الفطرية في المملكة وتطويرها -٢
 .وتنمية المصادر الوراثية الحيوانية والنباتية، التوازن البيئي

مع األخذ ، تحقيق توازن مستمر بين التوزيع السكاني والطاقات االستيعابية  للبيئة -٣
 .واألنماط االستهالكية على قاعدة المواد الطبيعية ، و السكانيفي االعتبار النم

ثم يؤكد ذلك النظام األساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية مرسخاً لهذا النهج 
 .وما يحميها ويحافظ عليها، ومبيناً أعلى مستويات االهتمام بالبيئة، وموضحاً له



 

أن تعمـل   و تنص على)  ٣٢(ففي المادة  : "١٧ص) م١٩٩٩( ويذكر المهنا  
 ".وتطويرها ومنع التلوث عنهاالدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها 

وقد استشعرت المملكة العربية السعودية أهمية الحفاظ على البيئة واالستفادة 
 .من تجارب اآلخرين 
قائالً وخير مثال على ذلك مدينتا الجبيل  : " ٣٢ص )هـ١٤٢٠( ويدلل المهنا

 ".أساس متين من الدراسات البيئية الصناعيتان اللتان قامتا على وينبع 
وإذا كان للتربية البيئية هدف أساسي هو إعداد اإلنسان للعيش اآلمـن فـي    

فإن تحقيق هذا الهدف يقتضي تحقيقه من خالل التربية النظامية في ، كوكب األرض
ويمثلها مؤسسات المجتمع ، وفي التربية غير النظامية، مؤسسات التعليم العام والعالي

ولجـان التنميـة   ، ومراكز األحياء، والجمعيات،ووسائل اإلعالم ، كاألسرة والمسجد
 .ومركز التنمية االجتماعية، المحلية

) م٢٠٠٤(عند السعود وللتربية البيئية النظامية يمكن تدوين أهداف خمسة كما
 :٢١٧ص
بعناصـر  ، ه البيئية واإللماممعاونة الطالب على فهم مواقع اإلنسان في إطار -١

 .العالقة المتبادلة التي تؤثر في ارتباط اإلنسان بالبيئة
ومعاونـة  ، إيضاح دور العلم والتكنولوجيا في تطوير عالقة اإلنسان بالبيئـة  -٢

الطالب على إدراك ما يترتب على اختالل توازن العالقات من نتائج قد تؤثر 
 .في حياة اإلنسان

ومعاونـة  ، اعل العوامل االجتماعية والثقافية والقوى الطبيعيـة إبراز فكرة تف -٣
 .الطالب على إدراك تصور متكامل لإلنسان في إطار بيئته

وتزويده بالمهارات والخبـرات واالتجاهـات   ، تكوين وعي بيئي لدى الطالب -٤
 .وفي تصرفاته مع البيئة،الضرورية التي تجعله إيجابياً في تعامله 

التعاون بين األفراد والجماعات والهيئات للنهـوض بمسـتويات   تأكيد أهمية  -٥
 .البيئةحماية 



 

 : فيرى لتحقيق هذه األهداف انه البد من ٥٩ص) م٢٠٠٣(أما وهبي  العجي 
 ٠لبيئية نظرة تكاملية من مختلف الجوانباأن ننظر إلى   -١
 .وفق جميع المراحل الدراسية، أن تكون عملية مستدامة  -٢

 .العلمية المختلفة للوصول إلى نظرة شمولية متوازنة االستعانة بالفروع  -٣

من وجهـات  ) ومنها النفايات اإللكترونية(أن نبحث القضايا البيئية الكبرى   -٤
لنكون عنـد الطـالب صـورة مـن     ،  نظر محلية ووطنية وإقليمية ودولية

 .الظروف البيئية في المناطق الجغرافية المختلفة

ب على كشف أعراض أو أسباب المشـكالت  أن تساعد التربية البيئية الطال  -٥
 .البيئية الحقيقية



 

 الدراسات السابقة

تناولت الدراسات السابقة تساؤل الباحث موضوع الدراسات السابقة في ضوء 
محور دراسات اهتمت بالوعي البيئي، ودراسات اهتمـت بالمفـاهيم   : محورين هما

 .البيئية
 : دراسات اھتمت بالوعي البیئي:  أوًال

دراسة هدفت إلى تحديد مسـتويات التنـوير   ) هـ١٤١٧(ى المزروعي أجر
جامعة أم  –البيئي لدى الطالب المعلمين والطالبات المعلمات بكلية العلوم التطبيقية 

القرى، ولتحقيق هذا الهدف صمم الباحث قائمة للمفاهيم البيئيـة احتـوت ثالثـة    
تلوث البيئي، المحافظة على مصادر الطاقة البيئية، مصادر ال: (مجاالت رئيسة هي

 ).البيئة من التلوث
سؤاالً مـن نـوع   ) ٤٤(وعلى ضوئها تم تصميم اختبار تحصيلي يتكون من 

طالبـة  ) ٩٤(طالباً معلمـاً، و  ) ٨٤( منعينة البحث وتكونت االختيار من متعدد، 
 :على أنالنتائج  دلتمعلمة، من أقسام كلية العلوم التطبيقية، وقد 

للتنور البيئي لدى العينة حسب التخصص األكاديمي، أو بحسب  المستوى العام
 .مجاالت التنور البيئي، ال يزيد على مستوى الكفاية المطلوبة على االختبار الكلـي 

البيئي في  مزيد من التنويرإلى  بحاجةأي أن الطالب المعلمين والطالبات المعلمات 
 .ضوء المجاالت المدرسية

واقـع  علـى  تعرف الهدفت الدراسة إلى بدراسة  )هـ١٤١٨(الحمالي  وقام  
 وإبـراز ، السياسات التعليمية القائمة للتربية البيئية في المملكة العربية السـعودية 

المشكالت البيئية التي يمكن النظر إليها عند صياغة اإلستراتيجية المقترحة للتربية 
اح نمـوذج  واقتر،  وكذلك التعرف على أسسها، البيئية بالمملكة العربية السعودية

ستراتيجية السياسية للتربية البيئية في المملكة العربية السعودية في ضوء الواقع لال
 .والتجارب العالمية في هذا اإلطار

 .وتدريس التربية البيئية ، أوصت الدراسة بأهمية التوعية البيئية



 

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي بأسلوب تحليـل المحتـوى    
والسياسات التربوية الموجودة في ، كتاب سياسة التعليم في المملكة العربية السعوديةل

وكـذلك  ، هـ١٤١٥ – ١٣٩٠والتي تمثل الفترة الزمنية من ، خطط التنمية الخامسة
، تحليل محتوى سبع صحف يومية للسياسات التربوية غير الرسمية لمدة ستة أشهر

ت وحسـاب المتوسـط والنسـبة لهـذه     واستخدم للتأكد أسلوب تكرار الموضـوعا 
وأيضاً استخدام الباحث أسلوب المنهج الوصفي وتحليـل المضـمون   ، الموضوعات

 .ومراجع عالمية ، وعربية، لمراجع محلية خليجية
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي للتحليل لتحديد قائمة األساليب التي يجب  

وقـد قـام   ، ملكة العربية السـعودية أن تراعى عند صياغة إستراتيجية البيئة في الم
 .بعرضها على عدد من المحكمين وأخذ آرائهم فيها في صورة استبانة

 :وخلصت الدراسة إلى نتائج كان منها 
إال أنه يوجد بعض اإلشـارات  ، على الرغم من عدم وجود تربية بيئية رسمية - أ

 .للتربية البيئية في بعض المناهج لجميع المراحل

ية حصلت عليها الدراسة عند تحليـل جميـع المراجـع    هناك مشكالت بيئ  - ب
، التصـحر ، تلوث البيئة، تلوث الهواء، تلوث الماء والبحار: المفحوصة وهي
 .االنفجار السكاني

تلوث ، المشكالت البيئية العربية، ن من أهم المشكالت البيئية العالمية التلوثأ -ج
 .البيئة

إليها الدراسة إقليمياً مرتبـة تلـوث    إن من أهم المشكالت البيئية التي وصلت -د
 .والتلوث بالنفط، تلوث البيئة، تلوث الهواء، البحار، الماء

، أما المشكالت البيئية محلياً والتي وصلت إليها الدراسة فهي تلوث البيئـة  -هـ
 .البحار، وتلوث الماء، تلوث الهواء

وتلوث ، تلوث البيئةو، أما أبرز المشكالت السابقة والحديثة فهي تلوث الهواء -و
 .البحار والماء



 

وأوصت الفقرة ، واألبحاث المتعلقة بالبيئة، وأوصت الدراسة باالهتمام بالبيئة 
 كما، الثامنة إنشاء مصانع خاصة لالستفادة من النفايات في المدن الصناعية المختلفة

مسـتوى  بدراسة هدفت إلى التعرف علـى   )هـ١٤١٩( وقامت خديجة جان 
جدة الطائف علمي بمدارس /بيئية لدى طالبات الصف األول والثالث الثانوي الثقافة ال

والتعرف على مدى التباين في التحصيل للثقافـة البيئية بـين صـفوف الطالبـات    
وقد أوصت الدراسة بإعادة النظر من قبل االختصاصـيين والمخططـين   ، بالمدرسة

طبيعة المـدن بشـكل يـربط    والمنظرين في مقررات الكتب العلمية بما يتالءم مع 
تم وضع قائمة بالمفـاهيم    وتتكون مفاهيم حول القضايا البيئة، الطالبات بالبيئة

وأجريـت  ، )أحيـاء  ، كيمياء ، فيزياء(لبعض قضايا التربية البيئية في كتب العلوم 
مكة جدة وعلمي بمدينتي / ألول والثالث الثانويطالبات الصف ا، على عينة الدراسة

واستخدمت في الدراسة أسئلة اختبار تحصيلي تـم تحليلهـا   ، الطائف فقطالمكرمة و
 .وتفسيرها

وكان من أبرز نتائج الدراسة أن الثقافة البيئية لدى عينة الدراسة يقـل عـن    
وأوصت الدراسة في ضوء هذه النتيجة بأهمية النظر إلـى  ، معدل الكفاية المطلوبة

كساب المعلومة من خـالل التثقيـف   عناصر المنهج المدرسي لتساهم بدورها في إ
 .البيئي بطرق مختلفة

كما وصلت الدراسة إلى نتيجة عدم ارتفاع مستويات التثقيف البيئـي لـدى    
وقـد  ، طالبات مدينتي مكة المكرمة والطائف بما يتساوى مع طالبات مدينـة جـدة  

ـ   ة أرجعت الدراسة السبب إلى االنفتاح الحضاري واالجتماعي الذي تتميز بـه مدين
 .عن سائر مدن المملكة، جدة

المتضمنة  لتعرف على واقع التربية البيئيةل بدراسة) هـ١٤٢١(السبيل قام و  
من خالل  في المملكة العربية السعودية في محتوى كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة

 .تحليل محتواها وتقويمه



 

 بالبيئةالمتعلقة وأوصت الدراسة بإعادة النظر في محتوى جميع كتب العلوم         
والمعلومات واألنشطة المساعدة للطالب على فهم المشـكالت  ، وتزويدها بالخبرات

البيئية وضرورة التركيز على المشكالت البيئية المحلية وإشراك الطالب في إيجـاد  
كذلك أوصت الدراسة بمتابعة المستجدات من المشكالت البيئية ، الحلول المناسبة لها
 .ها في الطبعات الجديدة في كتب العلوم الحديثةالمعاصرة وتضمين

أما عينة الدراسة فقد كانت كتب العلوم المقـررة علـى الصـفوف الثالثـة      
بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية؛ المقررة من قبل وزارة التربيـة  

ب وهي عبارة عن ستة كت، )هـ١٤١٩(طبعة عام ) وزارة المعارف سابقاً(والتعليم 
واقتراح معـايير  ، من الصف األول بجزأيه وحتى الصف الثالث  المتوسطة بجزأيه

ثم مناقشة نتائج ، لتحليل محتوى كتب العلوم وتطبيق قائمة المعايير في تحليل الكتب
أن جميـع كتـب العلـوم    ، التحليل؛ وكانت أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة

 .لت جانباً أو أكثر من جوانب التربية البيئيةبالمرحلة المتوسطة للبنين قد تناو
ثم كانت الجوانب االستهالكية هي أكثر الجوانب التربية البيئية تنـاوالً فـي   

وكذلك التنبيه إلى المشكالت البيئية والحلول المناسـبة  ،% ٢٠,٥كتاب العلوم بنسبة 
وكـذلك  ، ةلها؛ إال أن الدراسة أوضحت عدم تتابع موضوعات جوانب التربية البيئي

 . ضعفاً في تناول بعض الكتب لجوانب التربية البيئية 
دراسة هدفت إلى التعرف على االتجاهات البيئية لدى ب) م٢٠٠٢(أجرى سالم 

ونوع ، والتعرف على أثر كل متغيرات الدراسة كالجنس، طلبة كلية التعليم الصناعي
، ياس االتجاهات البيئيـة وقد قامت الدراسة ببناء مق، البيئية التخصص في االتجاهات

تـم تحديـد   ، وفي ضوء نتائج تطبيق االستبانة الخاصة بقائمة االتجاهـات البيئيـة  
 .والصناعة والبيئة، وكان من أبرز مجاالت المقياس التلوث البيئي، االتجاهات البيئية

طالبـاً   ٣٥٦أما العينة فكانت طالب وطالبات الفرق األولى والرابعة بعـدد     
، د كانت أبرز التوصيات أهمية تضمين قدر من المعارف والمفاهيم البيئيةوق، وطالبة



 

وإقامـة  ، وتقديم مقررات مستقلة في العلوم البيئية والتربية البيئيـة ، والتربية البيئية
واالهتمام باألنشطة التـي تخـدم   ، ندوات لتدارس بعض القضايا والمشكالت البيئية

 .فيهاالبيئة وتشجيع الطالب على المشاركة 
هدفت أيضاً إلى تعـرف درجـة   بدراسة ) م٢٠٠٣( المحالفي والسالمي وقام

والصف والمنطقة على ذلـك الـوعي    ارتباط اتجاههم نحو البيئة وكذلك أثر النوع
وقد استخدم الدارسان اختباراً من نوع االختيار من متعدد لقيـاس مسـتوى   ، البيئي

أي المـنهج  ، هات الطلبة نحـو البيئـة  الوعي البيئية ومقياس االتجاهات لتحديد اتجا
وقد تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثاني والثالث مـن المرحلـة   ، الوصفي
 .اإلعدادية

، طالباً وطالبة ٣٥١٧وتم اختيار عينة عشوائية عنقودية بلغ مجموع أفرادها 
وأداة ، وقد استخدمت أداة اختبار تحصيلي لقياس المستوى المعرفـي لـدى الطلبـة   

قياس االتجاهات لقياس اتجاهات الطلبة نحو البيئة وكان من أبرز النتائج هو تدني م
في مستوى  البيئي لدى عينة الدراسة في المرحلة اإلعدادية في إجابة السؤال األول 

 .عن الدراسة
وقد حددت الدراسة بهدف التعرف علـى  دراسة ب) هـ١٤٢٤(إنصاف قامت  

تنمية الـوعي البيئـي والمفـاهيم البيئيـة فـي       مدى فاعلية األنشطة الالصفية في
، انقراض األحياء البريـة ، انجراف التربة وتصحرها، النفايات، موضوعات التلوث

 .وعلى تنمية االتجاهات البيئية لديهن، لدى طالبات الصف السادس االبتدائي
، ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد دليل يتضمن كيفية القيام بأنشطة  ال صفية 
 .ومقياس االتجاه نحوها، عداد اختبار تحصيلي للمفاهيم البيئيةوإ

وأوصت الدراسة بإعداد مرجع يشتمل على مجموعة من األنشطة الالصـفية        
عات بيئية متعددة يكون دليالً للمعلمات في تدريس موضوعات األنشـطة  وفي موض

 .البيئية



 

، القبلـي والبعـدي   وتم تطبيق المنهج شبه التجريبي القائم علـى التصـميم   
على عينة عشوائية من طالبات الصف السادس االبتدائي بلغت ، المجموعة الضابطة

 : وخلصت الدراسة إلى نتائج منها، طالبة ١٠٢
وجود فروق دالة إحصائياً في متوسـط التحصـيل البعـدي بـين طالبـات       -

وطالبات المجموعة شبه التجريبية الختبـار المفـاهيم   ، المجموعة الضابطة
 .البيئية موضوعات الدراسة

وجود فروق دالة إحصائياً في متوسط القياس البعدي بين طالبات المجموعة  -
 .الضابطة وطالبات المجموعة شبه التجريبية على مقياس االتجاه نحو البيئة

قد حددت أهداف الدراسة أساساً في ودراسة ب )هـ١٤٢٤(نورة العتيبي قامت  
لدى طالبات جامعة أم القرى من منظور إسـالمي   التعرف على مدى الوعي البيئي

، المـائي ، في ضوء قياس أسباب مشكلة التلوث الهوائي واألضرار الناتجـة عنـه  
وكيفية المحافظة على البيئة من منظور تربوي إسالمي وكذا ، الغذائي، الضوضائي

 .التعرف على مدى الوعي البيئي بمجاالت الدراسة في ضوء متغير الكلية
نهج الدراسة فقد كان المنهج المسحي؛ حيث تم قيـاس الـوعي البيئـي    أما م 

واألضرار ، للطالبات عن طريق قياس مدى معرفتهن بأسباب بعض مشكالت التلوث
الناتجة عنها؛ وقد حدد الدراسة بطالبات المستوى الثامن من عدة كليات بجامعـة أم  

، ة بمنظور تربوي إسـالمي وكيفية المحافظة على البيئ، القرى بمدينة مكة المكرمة
لذلك وقد خلصـت الدراسـة    لواقع عن طريق إستبانة بنيت خصيصاًووصف ذلك ا

بمجموعة من النتائج منها تدني مستوى الوعي البيئي للطالبات بأسباب مشكلة التلـوث  
المحافظـة   وبكيفية، واألضرار الناتجة عنه ،والغذائي، والضوضائي، والمائي، يالهوائ

 .على البيئة
تجاه ) ،٠١(وأوضحت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

واألضـرار  ، والغذائي، وكذلك المائي، الوعي البيئي بأسباب مشكلة التلوث الهوائي
 .الناجمة عنها بين الكليات



 

تجـاه الـوعي   ) ،٠١(كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى   
وأيضـاً تجـاه   ، واألضرار الناجمة عنه، الضوضائيالبيئي بأسباب مشكلة التلوث 

 .الوعي البيئي بكيفية المحافظة على البيئة من منظور إسالمي بين الكليات
 :دراسات اھتمت بالمفاھیم البیئیة : ثانیًا 

وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور بـرامج  ) هـ١٤١٦(كدراسة الخطابي  
ة بعض المفاهيم البيئية األساسية لدى الطـالب  كليات المعلمين القائمة حالياً في تنمي

ما مـدى مسـاهمة بـرامج كليـات     : ووضعت الدراسة سؤاالً رئيساً هو، المعلمين
 .المعلمين في تنمية بعض المفاهيم البيئية األساسية لدى الطالب المعلمين

ثم تفرع عن السؤال الرئيسي ثمانية أسئلة تركز على المفاهيم البيئيـة فـي    
ختبار التحصيلي الذي أجري على طالب كليات المعلمين بمنطقتـي مكـة   ضوء اال

المستوى األول والمستوى األخير مـن  ، المكرمة والمدينة المنورة على مجموعتين
هــ  ١٤١٦ -هــ   ١٤١٣الطالب ذوي التخصصات العلمية واألدبية بين عامي 

بعد البيئـي فـي   إدخال الوكانت نتائج و ،وقياس الجانب المعرفي لدى عينة الدراسة
، مقررات اإلعداد التربوي بحيث تسهم في تنمية الوعي البيئي لدى الطالب المعلمين

، والربط بينها وبين المشكالت والقضايا البيئية،أو لتعبر بالطالب إلى المفاهيم البيئية 
 .وعدم االقتصار على الجانب المعرفي

بية البيئية في المناهج وأوصت الدراسة إلى إجراء دراسات لمعرفة واقع التر 
وكذلك دراسات حول وعي المعلمين والتالميذ فـي المراحـل الدراسـية    ، الدراسية

 .المختلفة نحو المشكالت البيئية الرئيسية في المملكة العربية السعودية
، طالباً تم اختيارهم عشوائياً من مجتمع الدراسـة  ٤٦٣شملت عينة الدراسة  

التحصيلي وقد استخدمت طبقتا الدراسة لقياس  نسخة من االختبار ٣٠٠وخصصت 
الجانب المعرفي االختبار التحصيلي؛ إذ إنه قياس التعلم الماضي للفـرد أو الخبـرة   

مفهوماً موزعة على أربعة مجاالت من مجاالت  ١٥٥وتكون االختبار من ، السابقة



 

 ٩١رجهـا فـي   أخ، المشكالت البيئية ، التوازن البيئي ، النظام البيئي  : البيئة هي
 .سؤاالً من نوع االختيار المتعدد

وهدفت الدراسة إلى استنباط المفاهيم البيئيـة  ) هـ١٤٢٠(دراسة السريحي   
وقد بلـغ  ، التلوث المائي، ملوثات الهواء، الملوثات البيئية: " الواردة في الكتاب مثل

حصيل للمفاهيم وقد تضمنت الدراسة اختباراً عن مستوى الت، مفهوماً بيئياً ٥١عددها 
وقـد  ، مع مراعاة أولويات المجتمع المحلي حول ترتيب المشكالت البيئيـة  ، البيئية

، اعتمدت الدراسة على تحليل المحتوى لكتاب األحياء في الصـف األول الثـانوي  
 .كعينة للدراسة

وقد أوصت الدراسة بضرورة اعتبار أولويات المجتمع المحلي واإلقليمي عند  
ت البيئية؛ ضمن المفاهيم بحيث يتم التركيز عليها ووضع الحلـول  معالجة المشكال

كما أوصت الدراسة أيضاً بأهمية إبراز التصـور اإلسـالمي لـدور    ، المناسبة لها
اإلنسان في البيئة؛ بما يمتاز به ذلك التصور من عمق وشـمول واتـزان وتكامـل    

ل الفرد مسـتمدة مـن   من التربية البيئية في المنهاج على قيم وضوابط وحلو مستمد
 .عقيدة الفرد ووجدانه

كما اهتمت الدراسة بضرورة عرض المفاهيم بأسلوب علمي يتناسب مع عمر  
وأوصت الدراسة أخيـراً بأهميـة   ، وأن تعزر هذه المفاهيم بأنشطة مناسبة، الطالب

بحيث تسهم فـي  ، إدخال البعد البيئي في مقررات اإلعداد التربوي في كليات التربية
 .ية الوعي البيئي للطالب المعلمتنم

إجراء دراسة تقويمية لكتب العلوم في كافة المراحـل   –واقترحت الدراسة  
ومعرفة االتجاهات المتكونة لدى الطالب ، لمعرفة تضمنها للمفاهيم البيئية ومالءمتها

ب نحو القضـايا  نحو البيئة وإجراء دراسة لمعرفة آراء واتجاهات المعلمين والطال
 .ية المعاصرةالبيئ



 

وهدفت إلى تحديد القضايا البيئية الملحة فـي  ) هـ١٤٢٠(دراسة الزهراني  
ومن ثم تحليل كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة للتعـرف  ، المملكة العربية السعودية

 .على مدى تناولها في هذه الكتب
وكذلك التعرف على آراء المعلمين حول عرض ومعالجة الكتب للقضـايا   

 ٣٤راسـة  وقد تضـمنت الد ، ودور المعلم تجاه تلك القضايا، لمتضمنة فيهاالبيئية ا
  .قضية بيئية معاصرة ومهمة

أهمية تضمين المناهج الدراسية المختلفة أهـداف   إلى نتائج الدراسةوصلت   
وتأكيد جميع القضايا البيئية الملحة التي اتفق عليها المتخصصـون ضـمن   ، التربية

لدراسة بعرض ومعالجة كتـب العلـوم فـي المرحلـة     كما أوصت ا، كتب العلوم
وهو قضية ملحة بشيء من التفصيل ، المتوسطة للقضايا البيئية ومن ضمنها التلوث

 ، واإليضاح الجيد حسب ما يناسب كل مرحلة دراسية
واقترحت الدراسة إعداد وحدات دراسية للقضايا البيئية المهمة في المملكـة   

، كالتلوث البيئـي  " كتب العلوم في المرحلة المتوسطة  العربية السعودية لتضمينها
حيث جرى تحليل محتوى الكتـب  ، وقد استخدمت الدراسة المنهج المسحي الوصفي

للتعرف ، الدراسية الخاصة بالعلوم للمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية
حية آلراء معلمي ومن ثم دراسة مس، على مدى اشتمالها على القضايا البيئية الملحة

 .التعامل معها العلوم حول القضايا البيئية لمعرفة مدى كفاية عرضها وكيفية
وأمـا  ، معلماً للعلوم بمدينة مكة المكرمـة ) ١٢٠(أما عينية الدراسة فهي  

قضية وفـي ضـوئها    ٣٤أدوات الدراسة فقد تضمنت إعداد استبيان القضايا البيئية 
 .الصفوف الثالثة بالمرحلة األولى عمل مسح لمحتوى كتب العلوم في

وهدفت الدراسة إلى تعرف واقع مفهـوم   ) م٢٠٠١(ن دراسة األغا وآخرو 
وتحديـد   ، الوعي البيئي لدى عينة من الطالبات والمعلمات في المرحلـة الثانويـة  
وتقـديم  ، مفاهيم الوعي البيئي المتضمنة في المناهج الدراسية في المرحلة الثانويـة 



 

وقـد  ، لتضمين مفاهيم للوعي البيئي في منـاهج المرحلـة الثانويـة   تصور مقترح 
 .التحليلي إلتمام إجراءات الدراسةاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

التربيـة  (أما عينة الدراسة فقد كانت الكتب الدراسية في المرحلـة الثانويـة        
اللغـة  ، العربيـة واللغـة  ، الجيولوجيـا  ٠أدبي/ العلوم العامة، األحياء، اإلسالمية
عينة من ، ثم عينة من معلمات العلوم في المرحلة الثانوية) االجتماعيات، اإلنجليزية

وأخرى للطالب في المرحلة ، وتم إعداد استبانة للمعلم، الطالبات في المرحلة الثانوية
الثانوية لتعرف واقع مفهوم الوعي البيئي لدى عينة الدراسة وقضايا بيئية واتجاهات 

وكذلك أخالقيات بيئية وأن يسعى اإلعالم البيئي والتربية البيئيـة  ، ة نحو البيئةموجب
من خالل وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة توصيل المفـاهيم لبيئـة بصـورة    
مشوقة وصحيحة للناشئة للتصدي وقد كانت أبرز النتائج هي أهمية تضمين المناهج 

البيئة حالياً ومسـتقبالً وكانـت أبـرز    الدراسية مفاهيم ومشكالت تتصل بما يضر 
  .   التوصيات تنمية الوعي البيئية لدى المعلمين 

وهدفت الدراسة إلى تحديد القضايا والمشـكالت  ) م٢٠٠٤(دراسة صديـق   
البيئية المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع التي يجب تضمينها في محتوى كتـب  

من وجهة نظر ، المشكالت حسب درجة أهميتهاوكذلك ترتيب هذه القضايا و، العلوم
وتحديد نقاط القوة والضعف في تناول هذه ، المعلمين العاملين في المرحلة االبتدائية

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أن ، الكتب لتلك القضايا والمشكالت
 .يامه األولىجاء بها اإلسالم من أالتربية البيئية ليست دعوة غربية حديثة العهد بل 

وأوصت أيضاً بأهمية معالجة القضايا والمشكالت المرتبطة بعالقة التفاعل بين       
وتحديد القضـايا والمشـكالت   ، العلم والتكنولوجيا والمجتمع في كل مرحلة تعليمية

ووضع خطة منظمة ببرامج دراسـية  ، المرتبطة أيضاً بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع
مشكالت من خالل مناهجها الدراسية من أجل تربية بيئية وعلـى  تعالج القضايا وال



 

إكسابهم الوعي البيئي المناسب في ضوء عدد من المحاور البيئية المقصودة لمعالجة 
 .ا للحد منها ومن آثارهاتلك المشكالت والقضاي

وقد استخدم المنهج النمط الكمي للمسح التحليلي وهـو تحليـل المحتـوى            
كوحدة لتحليل المحتوى تحليالً كمياً ، الرسم، الشكل، والصورة، كالفقرة )المضمون(

عن طريق حساب النسب المئوية للفقرات التـي تعرضـت للقضـايا والمشـكالت     
 .المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع

معلماً تم اختيارهم بطريقة عشوائية في أبهـا   ٦٠أما عينة الدراسة فقد كانت  
ستعانت الدراسة باستبانة خاصة حددت أهـم القضـايا والمشـكالت    والخميس وقد ا

 .ةالرئيسية والفرعية لدى عينة الدراس

لتحديـد  ) االسـتبيان (وكانت أهم نتائج فالدراسة في تطبيق استطالع الرأي  
القضايا والمشكالت المرتبطة بعالقة التفاعل بين العلـم والتكنولوجيـا والمجتمـع    

التلوث البيئية بالمرتبة الثالثة والمواد الخطـرة فـي    السعودي ؛حيث خلصت قضية
وأما كتب الدراسات االجتماعيـة  ، المرتبة السابعة من الدراسة في كتب العلوم فقط

أمـا  ، وأخيراً المواد الخطـرة ، فكان ترتيب قضية التلوث البيئية في الترتيب الثاني
ائية فقد احتل التلوث البيئي النتائج المستخلصة من تحليل كتب العلوم بالمرحلة االبتد

 .الخطرة في المرتبة السابعةوالمواد ، المرتبة الثالثة
وهدفت الدراسة إلى تعرف ترتيب طالب كليـة  ) م٢٠٠٥(دراسة الشهراني 

وكـذلك مصـادر تعلمهـا    ، العلوم في المستوى السابع للمشكالت والقضايا البيئية
ب وأفراد المجتمـع بالمشـكالت   واألساليب التي تعمل على زيادة وعي وفهم الطال

وبنت الدراسة أداة من ثالثة أجزاء لترتيب القضـايا والمشـكالت   ، والقضايا البيئية
والثالثة لألسـاليب التـي   ، وأخرى لمصادر تعلم الطالب للقضايا والمشكالت البيئية

 .تعمل على زيادة فهم وعي الطالب وأفراد المجتمع بالمشكالت والقضايا البيئية



 

طالباً من طالب المستوى السابع بكلية العلـوم   ١٣٨ريت الدراسة على وأج
وقد كانـت أبـرز   ، تم اختيارهم عشوائياً، بأبها الذين أتموا معظم متطلبات التخرج

 .النتائج عند ترتيب القضايا البيئية يمثل في الغالف الجوي  والمشكالت البيئية

الطالب بما يتعلق بالجوانب  كما كان لوسائل اإلعالم دور في تنوير وتثقيف 
والعمل على تضمين مقررات التربية البيئية في برامج إعداد المعلمين قبـل  ، البيئية

 .الخدمة وفي البرامج أثناء الخدمة

والجهات التي ،كما تضمنت التوصيات أهمية توثيق العالقة بين المؤسسات التعليمية 
الجمعيـات  ، والمستشـفيات ، ز الصـحية المراك، البلديات، تهتم بالبيئة مثل االمانات

كذلك دراسة تجارب اآلخـرين فـي   ، المتخصصة واالستفادة من الخبرات المختلفة
 .مجال البيئة محلياً وإقليمياً

 : التعقیب على الدراسات السابقة

في ضوء المحورين السابقين ومن عناوين الدراسات السابقة وموضوعاتها وأهم     
 :رحات التي تضمنتها برزت للباحث مجموعة من النتائجوأبرز التوصيات والمقت

أوضحت بعض الدراسات السابقة إلى انخفاض مستوى الوعي البيئي لدى   -١
تالميذ وطالب المدارس والجامعات من خالل مقاييس الدراسات مثل؛دراسة 

، )هـ١٤١٩(ودراسة السبيل ) هـ١٤١٩(دراسة جان ) هـ١٤١٧(المزروعي 
بعنوان ) هـ١٤٢٤(ودراسة نوره الصيني ، )هـ١٤٢٠(دراسة الزهراني 

دراسة ، الوعي البيئي لدى طالبات جامعة أم القرى من منظور تربوي إسالمي
 ).م٢٠٠٣(ودراسة العالقي والسالمي ) م٢٠٠٤(صديق 

أشارت أغلب الدراسات السابقة إلى ضرورة تضمين الوعي البيئي في منـاهج    -٢
من أنسب المناهج التي تقدم المشكالت والقضايا كمناهج العلوم ألنها  ،التعليم خاصة

ـ ١٤١٩(ودراسـة جـان  ، )هـ١٤١٦(البيئية المعاصرة؛ كدراسة الخطاب   ،)هـ



 

دراسة  السبيل ، )هـ١٤٢٠( دراسة السريحي، )هـ١٤٢٠(وكدراسة الزهراني 
) م٢٠٠٤(ودراسـة صـديق   ، )هـ١٤٢٤(ودراسة نورة الصيني ، )هـ١٤٢١(
 ).م٢٠٠٥(ودراسة الشهراني ،

لقضايا والمشكالت البيئية بطرق مختلفة؛ إال أن انظرت الدراسات السابقة إلى   -٣
مضامينها تهتم بالتنوير البيئي وحددت أوجهاً وموضوعات بيئية هي محور 

كدراسة ، الصحة،الطاقة وقضاياها، كالتلوث بأنواعه لدى الباحثيناالهتمام 
، ورة الصينيودراسة ن، )هـ١٤٢١(دراسة السبيل ) هـ١٤٢٠(السريحي 

ودراسة الشهراني ، )م٢٠٠٤(ودراسة صديق ) هـ١٤٢٤(دراسة إنصاف 
 ).م٢٠٠٥(

اهتمت بعض الدراسات في موضوعاتها بالقضايا والمشكالت المرتبطة بالعلم    -٤
تأخذ ، كالتلوث البيئي والنفايات والدعوة إلى تربية بيئية، والتكنولوجيا والمجتمع

كقضية التلوث البيئي وأنها محلية ،مية في االعتبار مستجدات محلية وعال
ودراسة الزهراني ، )هـ١٤١٩(كدراسة جان، عالمية التأثير والتأثر، المنشأ

، )م٢٠٠٢(ودراسة سالم  ،)هـ١٤٢٠(ودراسة نورة العتيبي ، )هـ١٤٢٠(
 ). هـ١٤٢٤(ودراسة نورة الصيني ، )م٢٠٠٤(ودراسة صديق 

 : السابقة موقع الدراسة الحالیة من الدراسات:رابعًا

ـ بعد تطرق الباحث للدراسات السابقة والتعليق عليها  أن الدراسـة الحاليـة   ب
 :الدراسات السابقة فيما يلي  تختلف عن

إال أن  ،الدراسات السابقة بحثت في عموميات المشكالت والقضـايا البيئيـة   -١
الدراسة الحالية في موضوع النفايات اإللكترونية أكثر تخصصاً في القضـايا  

 . شكالت البيئية من وجهة نظر تربوية بيئيةوالم



 

ارتبط موضوع الدراسة الحالية بالبيئة فـي ضـوء المتغيـرات والتقـدم       -٢
وهو ما لم تتطرق إليه الدراسات التي ، التكنولوجي والعلم من زاوية تربوية

 .اطلع عليها الباحث

تقاطع موضوع  الدراسة مع موضوعات في التربية البيئيـة فـي النطـاق      -٣
وهو ما يميز هذا الموضوع الحديث بحسب مؤتمر نيروبي ،محلي والعالمي ال

 .م٢٠٠٦

اختصاص موضوع البحث بحيث يظهر مشكلة محلية لها ارتبـاط كـوني     -٤
 .والبيئة عموماً،والتربة ، والماء، كالتلوث في الهواء

جديدة فـي حقـل   قد يكون إضافة  –بإذن اهللا تعالى  –لذلك فإن هذا البحث 
علـى تطـوير   المناهج  يليعين مخطط، والتربية البيئية خصوصاً، موماًالمناهج ع

 .المناهج بما يالئم البيئة المحلية
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 الفصل الثالث

 إجراءات الدراسة المیدانیة

 تمھید : أوال 

يتضمن هذا الفصل وصفاً دقيقاً إلجراءات الدراسة التي قام بإنجازها الباحث  
 .لتحقيق أهداف الدراسة

وتتخلص في تحديد المنهج المتبع في الدراسة،وخطوات إعداد أداة الدراسة   
 يق صدق األداة بعرضها على المحكمين وطريقة تطبيقها ومن ذلك تحديد اوتحق

 .ألساليب اإلحصائية المعينة في معالجة البيانات
 منھج الدراسة: ثانیًا

الدراسة وقد استخدام الباحث المنهج الوصفي،ألنه المناسب لهذا النوع من        
لى وصف الحالة حيث بأنه المنهج الذي يعتمد ع"١٩١ص )م٢٠٠٣(وصفه العساف 

يتم بواسطة استجواب جميع أفراد عينة البحث أو مجموعة كبيرة منهم بغرض 
 ".وصف الظاهرة المدروسة من حيث الطبيعة ودرجة الوجود

بأن هذا المجتمع يعمل على " ١٧٨ص) م٢٠٠٣(أما عبيدات وآخرون فقد ذكر    
يفيا وكميا،بحيث يمكن دراسة الواقع ووصفه وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً ك

التعرف على جوانب القوة والضعف واالستفادة منها في إحداث التغيرات المفيدة 
 " وتطوير األوضاع الحالية

 مجتمع الدراسة:ثالثًا

ن جميع طالب المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية متكون مجتمع الدراسة 
هـ ١٤٢٩/ ١٤٢٨الدراسي  مكة المكرمة في الفصل الدراسي األول من العامبمدينة 

جميع أفراد الدراسة في المدارس الثانوية بإدارة التربية . اًطالب ٤٢٠٠والبالغ عددهم 
من الصف  )٤٢٠٠( والتعليم بمكة المكرمة وقد بلغ إجمالي أعداد الطالب المسجلين



 

-١٤٢٨في الفصل الدراسي األول ،األول الثانوي والثاني والثالث الثانوي بقسميه
 ٠هـ١٤٢٩
 عینة الدراسة:رابعًا

طبقيـة مـن طـالب الصـف      تم اختيار عينة الدراسة بصورة عشـوائية  -١
األول ثانوي وطالب الصـف الثـاني ثـانوي وطـالب الصـف الثالـث       

  .من كل صف%٢٠الثانوي وبنسبة 

    مـن كـل صـف حسـب الطبقـة العشـوائية البسـيطة        % ٢٠تم تحديد  -٢
 :كما يلي 

 وعينتهامجتمع الدراسة )  ١(جدول رقم 

 

 اسم المدرسة
  المستوفاة االستبانات عدد

 ثالث ثانوي ثاني ثانوي أول ثانوي المجموع

 ٢٢ ٧ ٧ ٨ ثانوية الحكم بن هشام
 ٣٣ ١٣ ١١ ٩ الملك عبدالعزيز
 ٢٧ ١٠ ٨ ٩ الفضيل بن عياض

 ٢٥ ٩ ٨ ٨ النهروان
 ٢٢ ٨ ٦ ٨ البشرى

 ٢٠ ٦ ٧ ٧ شعاع المعرفة
 ١٤٦ ٥٣ ٤٧ ٤٩ مجموع االستبانات 

 أداة الدراسة:خامسًا

أربعة محاور رئيسية يتضمن كل محور  مكونة منبناء استبانه قام الباحث ب      
تم جمعها في ضوء ،عبارة)٦١(منها مجموعة من العبارات بلغ مجموع عددها 

 -:الدراسة النظرية وتم صياغة عباراتها وبنودها في مرحلتين



 

    -:المرحلة األولى
العبارات المعبرة عـن  محتـوى الدراسـة فـي     بناء االستبانة في ضوء تم       

   -:اإلستبانة الرئيسية كما يلي 
وفقراته  وعي طالب المرحلة الثانوية بمصادر النفايات اإللكترونية؟ درجة ما -١

 . ١٦-١من 
وعي طالب المرحلة الثانويـة بـالمواد الخطـرة فـي النفايـات       درجةما  -٢

 .١٥-١قراته من وعدد ف اإللكترونية؟

وعي طالب المرحلة الثانويـة بطـرق الـتخلص مـن النفايـات       درجةما  -٣
 . ١٧-١وعدد فقراته من اإللكترونية؟

وعدد  ما طرق االستفادة من النفايات االلكترونية لدى طالب المرحلة الثانوية؟ -٤
 .١٣-١فقراته من 

 .نبها النظريوقد ضمنت االستبانة عبارات دالة على محتوى الدراسة في جا
 -:المرحلة الثانية

 :األداة صدق  -أ

 .على المحكمين) ٢(داة تم عرض  في صورتها األولية ملحق األللتحقق من صدق      
 ،من جامعة أم القرى،  محكماً) ١٢(وقد بلغ مجموع المحكمين ألداة الدراسة       

 ،ومعلمـي العلـوم   ،ومشرفي العلـوم ، )كلية أعداد المعلمين بمكة و كلية التربية(
ومعلمي اللغة العربية بمكة المكرمة من ذوي الخبرة  واالختصـاص لالسترشـاد   

وقد أوضح  المحكمون  )١( بآرائهم ومقترحاتهم في موضوع اإلستبانة كما في ملحق
 :يلي كماآرائهم حول اإلستبانة 

 .عبارة ) ٥(بواقع  حذف عبارات بسبب طولها أو غير واضحة الصيغة -١  
 .عبارات) ١٠(إضافة عبارات في اإلستبانة تكون داله على الموضوع بواقع  -٢  
) ٨(تعديل عبارات في اإلستبانة لتكون أكثر وضوحا لما سطرت له بواقع  -٣  

 .عبارات 



 

إبقاء عبارات كما وردت وكانت أغلب اإلستبانة تتمتع بهذا  النوع من  -٤  
 .التمكين

ر إلى محور أخر حسب رأي  المحكمين تم نقل بعض العبارات من محو -٥  
 .عبارات) ٧(بواقع 

 : االستبانةتعديل  -ب

المحكمة من لدن المحكمين تم وضع كافة  االستباناتبعد ورود كافة 
المقترحات بعين االعتبار و تم تعديلها وعرضها للمراجعة اللغوية ومراجعة 

 مناسبة صورتها البحثية الب تطبقالعبارات حسب رؤية المحكمين حتى 

 :معامل الثبات -ج

لتطبق بطريقة الفا  األداةقام الباحث بحساب معامل الثبات للتحقق من صدق 
مما يـدل علـى تمتـع    ) ١(كرونباخ وكانت جميع القيم كما تشير قيم  الجدول رقم 

  )٢(جدول  جعل الباحث يثق في نتائج التطبيق المقياس بدرجة عالية من الثبات وما
 .الفا كرونباخمعادلة يقة حساب الثبات بطر

 

 قيمة معامل الفا كرونباخ المحاور

 ٠.٩٣ األول

 ٠.٩٢ الثاني

 ٠.٨٩ الثالث

 ٠.٨٨ الرابع

 ٠.٩٢ المقياس الكلي

جميع القيم بالجدول مرتفعة مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة  أنويالحظ   
 .عالية من الثبات



 

 تطبیق أداة الدراسة:سادسًا

وحصول ) ٢(من اإلستبانة في صورتها النهائية ملحق رقمبعد االنتهاء 
ورئاسة المشرف األكاديمي  من )٣( على تطبقها ملحق رقم موافقةالالباحث على 

لى تطبيقها تمت مخاطبة اإلدارة يد كلية التربية بجامعة أم القرى عالقسم  وسعادة عم
 .اسة العامة  للتربية والتعليم في مكة المكرمة لتطبيق أداة الدر

تم تطبيق الدراسة بحيث يتولى الباحث اإلشراف على تطبيق اإلستبانة مع    
الطالب وشرح الهدف من الدراسة وبالتعاون مع إدارة المدارس الثانوية وبخاصة 

أثناء اإلجابة على معلمي العلوم  وقد الحظ الباحث اهتمام اغلب الطالب وحديثهم 
لي لعينة أن المجموع الك) ١(ابق جدول رقم عبارات األداة، ويتضح من الجدول الس

مدراس ثانوية بحيث اشتملت العينة نسبة ) ٦(في عدد  طالباً) ١٤٩(الدراسة بلغ 
 . .من مجتمع الدراسة% ٥

 األسالیب اإلحصائیة :سابعًا

 -:تمت معالجة البيانات التي حصل عليها الباحث إحصائيا بطريقتين  هما     

 .ك تحديد المتوسطات واالنحراف  المعياري ألفراد العينةالطريقة الوصفية وذل -١

 . استخدام معامل الثبات -٢

           



 

 
 

 

 

 الفصل الرابع 

 ومناقشة تفسیر النتائج عرض 

 
  

         

     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الرابع للفصا

 وتفسیرھاتحلیل المعلومات وإجابة التساؤالت 

لتي تم الحصول عليها ثم مناقشة الباحث عرض النتائج ا تناول صلالف هذا في 
 : خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة وذلك على النحو التالي  النتائج منهذه 

  :األول السؤال إجابة

 )؟ وعي طالب المرحلة الثانوية بمصادر النفايات اإللكترونية درجةما (  
 ،يارية واالنحرافات المع ، تم استخدام المتوسطات الحسابية ذلك عن لإلجابة 

وعي طالب المرحلـة   درجةالتي تقيس للعبارات حسب المتوسط  الوزنيوالترتيب 
لهـذه   وكذلك حساب المتوسط الحسابي العام،  الثانوية بمصادر النفايات اإللكترونية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ) ٣(الجدول رقم ويوضح  كالتالي، العبارات
 . لياً حسب رقم المتوسطتنازاالستبانة مرتبة لعبارات 

 )٣(جدول رقم 
الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة  يوضح الجدول التالي المتوسطات 

 وعي طالب المرحلة الثانوية بمصادر النفايات اإللكترونية درجةحول  الدراسة
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 ةرقم العبار

 الــعبــــــــارة االستبانةفي 
 المتوسط 

 بيالحسا
 االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

١١ ١ 
األجهزة اإللكترونية التالفة متدنية الجودة تشكل 

 .نفايات إلكترونية بكميات كبيرة
٢.٤٨ ٠.٦٧ ٢.٤٨ 

٢ ٢ 
 المكونات التالفة في الهاتف النقال والحاسوب 

 .وملحقاته بعض مصادر النفايات اإللكترونية
٢.٤٢ ٠.٦٢ ٢.٤٢ 

١٠ ٣ 
إللكترونية المستخدمة يزيـد  استيراد األجهزة ا

 .من كمية النفايات اإللكترونية
٢.٣٥ ٠.٦٨ ٢.٣٥ 

١ ٤ 
األجهزة التالفة أو المنتهية الصالحية والقديمـة  

 .هي من النفايات اإللكترونية
٢.٣٤ ٠.٦٤ ٢.٣٤ 
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 ةرقم العبار
 االستبانةفي 

 الــعبــــــــارة
 المتوسط 

 بيالحسا
 االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

١٢ ٥ 
استبدال األجهزة اإللكترونية الشخصية باستمرار 

 .يزيد من كميات النفايات اإللكترونية
٢.٣٣ ٠.٦٨ ٢.٣٣ 

٩ ٦ 

التطــور الصــناعي الســريع فــي التقنيــات 
اإللكترونيات أحدث نوعاً جديداً مـن النفايـات   

 .اإللكترونية
٢.٣٠ ٠.٧٤ ٢.٣٠ 

٥ ٧ 

األجهزة اإللكترونية منتهية الصالحية كأحبار  
الطابعات وغيرها من مصادر النفايات 

 .اإللكترونية

٢.٢٤ ٠.٧٨ ٢.٢٤ 

١٣ ٨ 
ة تولد نفايات إلكترونية بعدد األلعاب اإللكتروني

 ٢.٢٠ ٠.٧٧ ٢.٢٠ .المستخدمين لها

٣ ٩ 
األجهـزة اإللكترونيـة المنزليـة والصـناعية     

 .والتجارية تكون النفايات اإللكترونية
٢.١٨ ٠.٧٦ ٢.١٨ 

٤ ١٠ 
أجهزتــي الشخصــية كالحاســوب ومكوناتــه 
والهاتف النقال والرسيفر القديمة تشكل بعـض  

 .كترونيةمصادر النفايات اإلل
٢.١٦ ٠.٧٢ ٢.١٦ 

١٤ ١١ 
مع شراء كل جهـاز جديـد يكـون الجهـاز     

 .اإللكتروني القديم أصبح نفاية إلكترونية
٢.١٤ ٠.٦٣ ٢.١٤ 

٨ ١٢ 
األعمال التجارية المرتبطة باستخدام األجهـزة  
اإللكترونية المتطورة والمسـتبدلة باسـتمرار   

 .تكون النفايات اإللكترونية
٢.١٠ ٠.٦٦ ٢.١٠ 

٧ ١٣ 

األعمال التجارية المرتبطة باستخدام األجهـزة  
اإللكترونية المتطورة والمسـتبدلة باسـتمرار   

 .تكون النفايات اإللكترونية
٢.٠٦ ٠.٧٧ ٢.٠٦ 

١٦ ١٤ 
الزيادة السـكنية تكـون مصـادر للنفايـات     

 .اإللكترونية
٢.٠٤ ٠.٧٢ ٢.٠٤ 
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 المتوسط 

 بيالحسا
 االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

١٥ ١٥ 
بيع األجهزة اإللكترونية القديمـة يعتبـر مـن    

 .نفايات اإللكترونيةمصادر ال
١.٨٦ ٠.٧٦ ١.٨٦ 

٦ ١٦ 
تحديث األجهزة اإللكترونيـة فـي المـدارس    

 .والمنازل والشركات يكون نفايات إلكترونية
١.٨٦ ٠.٧٥ ١.٨٦ 

 ٢.١٩ ٠.٣٣ ٢.١٩ المتوسط العام

وعي طالب المرحلـة الثانويـة    درجةأن )  ٣( أشارت نتائج الجدول رقم 
، حيث بلغ المتوسط الحسـابي  ) ٢.١٩( كانت بدرجة  بمصادر النفايات اإللكترونية

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانيـة لمقيـاس   ) ٢.١٩( العام الستجابات عينة الدراسة 
  ).متوسطة( بدرجة وهي الفئة التي تشير إلى االستجابة) ٢.٣٣ –١.٦٧( ليكرت الثالثي 

وهـذه  ، ٢.٤٨،  ١.٨٦ويالحظ من الجدول أن رقم المتوسـط تـراوح بـين    
الثانية و الثالثة لمقياس ليكرت الثالثـي والالتـي   المتوسطات الحسابية تقع بين الفئات 

وبناءا على قيم المتوسطات الحسابية تم ترتيـب   متوسطة وعاليةتشرن إلى االستجابات 
 :كالتالي ترتيباً تنازلياًباالستبيان )  ١٦ –١( هذه العبارات والتي تمثلها العبارات  من 

 : عاليةارات التي كانت االستجابة عليها بدرجة العب -أ

بمتوسطات حسابية على  )١(و)١٠(و) ٢(و)  ١١( :ذات األرقامجاءت العبارات 
 ).٢.٣٤، ٢.٣٥ ،٢.٤٢، ٢.٤٨(  :التواليالنحو 

 :متوسطةالعبارات التي كانت االستجابة عليها بدرجة  -ب

 )١٤(و )٤(و )٣(و )١٣(و )٥(و )٩(و )١٢( :ذات األرقـام  بينما كانت العبارات
  .)٦(و )١٥(و )١٦(و )٧(و )٨(و

 ،٢.١٨،  ٢.٢٠، ٢.٢٤ ،٢.٣٠، ٢.٣٣(  :  التـوالي  بمتوسطات حسابية على
١.٨٦ ،١.٨٦ ،٢.٠٦,٢.٠٤، ٢.١٠ ،٢.١٤ ،٢.١٦ .( 



 

وعي طـالب المرحلـة الثانويـة     درجةمما سبق نرى أن العبارات التي تقيس 
ومن خـالل اسـتجابات عينـة     عبارة) ١٦(من بمصادر النفايات اإللكترونية تكونت 

 .الدراسة

 متوسـطة عبارات و بدرجـة  ) ٤(على  )عالية(كما لوحظ وجود استجابة بدرجة 
 .عبارة) ١٢(على 

أي أن )  ٢.١٩( لذلك كانت قيمة المتوسط الحسابي العام للمحور األول  تساوي  
نيـة كانـت بدرجـة    درجة وعي طالب المرحلة الثانوية بمصادر النفايـات اإللكترو 

 .متوسطة

  :الثاني السؤال إجابة

 )وعي طالب المرحلة الثانوية بأضرار النفايات اإللكترونية؟ درجةما (  

 ،واالنحرافـات المعياريـة   تم استخدام المتوسطات الحسـابية،  ذلك عن لإلجابة 
وعي طالب المرحلة الثانويـة بأضـرار    درجةالتي تقيس للعبارات  والترتيب النسبي

 :كالتالي،  لهذه العبارات وكذلك حساب المتوسط الحسابي العام،  لنفايات اإللكترونيةا
 )٤(جدول رقم  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة هذا الجدول يوضح 
 وعي طالب المرحلة الثانوية بأضرار النفايات اإللكترونية درجةحول  الدراسة
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 الــعبــــــــارة
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 المعياري

 الدرجة

٣ ١ 
إلقاء النفايات اإللكترونية في الطرق  

 .والممرات وبطون األودية يسبب ضرراً بيئياً
٢.٥٩ ٠.٦٤ ٢.٥٩ 

٩ ٢ 
حرق األجهزة اإللكترونية يسبب انبعاث  

 .غازات سامة مثل أكاسيد الكربون
٢.٤٣ ٠.٧٥ ٢.٤٣ 

١٢ ٣ 
النفايات اإللكترونية تزيد نسبة غاز ثاني أكسـيد  

 ٢.٤١ ٠.٧٤ ٢.٤١ .الكربون عند حرقها للتخلص منها
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  العبارةرقم 
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١ ٤ 
األجهزة اإللكترونية التالفة والمنتهية  

 .صالحيتها تسبب ضرراً بيئياً
٢.٣٥ ٠.٧٠ ٢.٣٥ 

٧ ٥ 
تنبعث غازات سامة من النفايات اإللكترونية 

  ربون في أحبار الطابعةكمركبات الك
٢.٣١ ٠.٧٢ ٢.٣١ 

١١ ٦ 
النفايات اإللكترونية تلوث التربة بالعناصر  

 .السامة مثل أكسيد الرصاص
٢.٢٧ ٠.٧٥ ٢.٢٧ 

٤ ٧ 
األجهزة اإللكترونية التالفة والرخيصة الثمن  

 .تشكل ضرراً على صحة اإلنسان
٢.٢٤ ٠.٦٨ ٢.٢٤ 

٨ ٨ 
عند طمرها النفايات اإللكترونية تلوث الماء 

 .في التربـة
٢.٢٢ ٠.٧٣ ٢.٢٢ 

١٥ ٩ 
جهاز الحاسوب، األلعاب اإللكترونية ،  

الهاتف النقال، وغيرها من األجهزة 
 .اإللكترونية التالفة ضارة بصحـة اإلنسان 

٢.٢٢ ٠.٧٢ ٢.٢٢ 

١٤ ١٠ 
أنابيب الكاثـود والبطاريات ولوحة المفاتيح 

  واألغطية البالستيكية تحتوي عناصر سامة
٢.١٩ ٠.٧٦ ٢.١٩ 

١٠ ١١ 
األجهزة اإللكترونية التالفة والقديمة والمنتهية  

 .صالحيتها مشكلة بيئية لدي
٢.١٧ ٠.٧٢ ٢.١٧ 

٦ ١٢ 
تحتوي األجهزة اإللكترونية والكهربائية على  

 عناصر كيميائية سامة مثل الزئبق
٢.١٤ ٠.٦٦ ٢.١٤ 

٥ ١٣ 
التخلص من النفايات اإللكترونية بالرمي في 

مكان بغض النظر عن الضرر البيئي الذي  أي
  .تسببه

٢.١٢ ٠.٨٠ ٢.١٢ 

٢ ١٤ 
مكونات األجهـزة الكهربائيـة واإللكترونيـة    

 ٢.٠٣ ٠.٧٠ ٢.٠٣ .التالفة كالحاسوب، الجوال ضارة بالبيئة

١٣ ١٥ 
يستخدم عنصر الباريوم لحماية مستخدمي  

 الحاسبات اإللكترونية من اإلشعاعات
٢.٠٢ ٠.٧٥ ٢.٠٢ 

 ٢.٢٥ ٠.٣٤ ٢.٢٥ توسط العامالم



 

وعي طالب المرحلـة الثانويـة    درجةأن )  ٤( أشارت نتائج الجدول رقم 
، حيث بلغ المتوسط الحسـابي  ) ٢.٢٥( كانت بدرجة  بأضرار النفايات اإللكترونية

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية لمقياس ) ٢.٢٥( العام الستجابات عينة الدراسة 
 ).المتوسطة(وهي الفئة التي تشير إلى االستجابة ) ٢.٣٣ –١.٦٧( ليكرت الثالثي 

لوحظ أيضا وجود اختالف في درجة استجابة أفراد العينة بالنسـبة للعبـارات     
حيـث   وعي طالب المرحلة الثانوية بأضرار النفايـات اإللكترونيـة   درجةالتي تقيس 

المتوسـطات   وهذه )٢.٥٩-٢.٠٢(تراوحت متوسطات استجابات عينة الدراسة من 
إلـى   والتي تشيرالحسابية تقع بين الفئات الثانية و الثالثة لمقياس ليكرت الثالثي 

وبناءا على قيم المتوسطات الحسابية تم ترتيب  )عالية(و  )متوسطة(االستجابات 
تنازليـا   باالستبيان ترتيبـا )  ١٥ –١(هذه العبارات والتي تمثلها العبارات  من 

 :كالتالي
 : عاليةالتي كانت االستجابة عليها بدرجة  العبارات -أ

بمتوسطات حسـابية   ) ا( و)١٢( و) ٩( و) ٣ ( :ذات األرقام اتالعبارجاءت 
 ). ٢.٣٥(  و) ٢.٤١( و )٢.٤٣(و ) ٢.٥٩(   على التوالي

 : متوسطةالعبارات التي كانت االستجابة عليها بدرجة  -ب
ـ   ذات األرقام اتالعبارترتيب بينما كانت   ) ٤(و)  ١١ (و ) ٧(: يكمـا يل

 .) ١٣ (و ) ٢ (و ) ٥(و ) ٦(و )١٠(و) ١٤(و )١٥(و )٨(و
 : على التواليبمتوسطات حسابية 

 )٢.٠٣ ، ٢.١٢ ،٢.١٤، ٢.١٧، ٢.١٩ ،٢.٢٢، ٢.٢٢، ٢.٢٤ ،٢.٢٧ ،٢.٣١ ، 
٢.٠٢.( 
وعي طالب المرحلـة الثانويـة    درجةمما سبق نرى أن العبارات التي تقيس 

عبارة ومن خالل استجابات عينـة  )  ١٥( إللكترونية تكونت من بأضرار النفايات ا
 متوسـطة عبارات و بدرجـة  ) ٤(على  عاليةالدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة 



 

لذلك كانت قيمة المتوسط الحسابي العام للمحور الثاني  تسـاوي  . عبارة) ١١(على 
ت اإللكترونيـة  أي أن درجة وعي طالب المرحلة الثانوية بأضرار النفايا )٢.٢٥(

 .متوسطةكانت بدرجة 
  :الثالث السؤال إجابة

وعي طالب المرحلة الثانوية بطـرق الـتخلص مـن النفايـات      درجةما (  
 )؟ اإللكترونية

 ،واالنحرافات المعيارية  ، تم استخدام المتوسطات الحسابية ذلكعلى  لإلجابة 
رحلة الثانويـة بطـرق   وعي طالب الم درجةالتي تقيس للعبارات  والترتيب النسبي

لهـذه   وكذلك حساب المتوسط الحسـابي العـام  ،  التخلص من النفايات اإللكترونية
 :كالتالي،  العبارات

 )٥(جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة يوضح الجدول 

 ت اإللكترونيةوعي طالب المرحلة الثانوية بطرق التخلص من النفايا درجةحول 

يب
ترت

ال
ني 

وز
ال

  

  رقم العبارة
 االستبانةفي 

 الــعبــــــــارة
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

١٦ ١ 
يمكن التخلص من النفايات اإللكترونية  

 .بإعادة صناعتها بطرق علمية
٢.٤٢ ٠.٧٠ ٢.٤٢ 

٥ ٢ 
أتعاون مع األجهزة المعنية بجمع  

 .نيةالنفايات اإللكترو
٢.٢٨ ٠.٧٧ ٢.٢٨ 

٦ ٣ 
أفكك األجهزة اإللكترونية القديمة 
للحصول على مكوناتها المفيدة بالرغم 

  من ضررها للتخلص منها

٢.٢٧ ٠.٦٨ ٢.٢٧ 

١٢ ٤ 
يعتبر التخلص مـن األجهـزة الكهربائيـة     

 .ةواإللكترونية مشكلة عصري
٢.٢٧ ٠.٧٢ ٢.٢٧ 

١ ٥ 
يمكن تصدير األجهزة الكهربائية 

رونية القديمة للخارج كنوع من واإللكت
 .ةالتجارة الرابح

٢.٢٤ ٠.٧٢ ٢.٢٤ 



 

يب
ترت

ال
ني 

وز
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  رقم العبارة
 االستبانةفي 

 الــعبــــــــارة
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 ٢.٢١ ٠.٧١ ٢.٢١ .اأتخلص من النفايات اإللكترونية بتفكيكه ٣ ٦

٧ ٧ 
أتخلص من النفايات اإللكترونية بالبيع 

  .في السوق المحلية
٢.١٢ ٠.٧٦ ٢.١٢ 

٩ ٨ 
تصدير األجهزة اإللكترونية للخارج  

لنفايات إحدى طرق التخلص من ا
 .يةاإللكترون

٢.١٠ ٠.٧٢ ٢.١٠ 

١٥ ٩ 
أتخلص من النفايات اإللكترونية في  

 .مستودع المنزل
٢.٠٧ ٠.٧٣ ٢.٠٧ 

٨ ١٠ 
بعض مكونات األجهزة الكهربائية 
يمكن االستفادة منها بطريقة الحرق 

 .والتفكيك

٢.٠٦ ٠.٧٦ ٢.٠٦ 

١٠ ١١ 
وضع النفايات اإللكترونية في مكبات 

 .اسهلة للتخلص منهالنفايات طريقة 
٢.٠١ ٠.٧٦ ٢.٠١ 

١١ ١٢ 
استبدل جهاز الهاتف النقال مع ظهور 

 .جديد) موديل(كل 
١.٩٩ ٠.٧٧ ١.٩٩ 

١٧ ١٣ 
يستفاد من مكونات األجهزة اإللكترونية 
كاألسالك والدوائر الكهربائية بالحرق 

  والتفكيك

١.٩٥ ٠.٨٢ ١.٩٥ 

١٣ ١٤ 
يستفاد من مكونات األجهزة اإللكترونية 

األسالك والدوائر الكهربائية بالحرق ك
 .كوالتفكي

١.٨٧ ٠.٨١ ١.٨٧ 

٤ ١٥ 
أسهل طرق التخلص من النفايات 

 .اإللكترونية هو حرقها أو طمرها
١.٨٠ ٠.٧٤ ١.٨٠ 

١٤ ١٦ 
أفضل طرق التخلص من النفايات  

 اإللكترونية هو حرقها
١.٧٣ ٠.٧٢ ١.٧٣ 

٢ ١٧ 
يمكن إلقاء النفايات اإللكترونية في 

  ودية وممرات السيولاأل
١.٥٢ ٠.٧٠ ١.٥٢ 



 

يب
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وز
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  رقم العبارة
 االستبانةفي 

 الــعبــــــــارة
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 ٢.٠٥ ٠.٣٤ ٢.٠٥ المتوسط العام

وعي طالب المرحلـة الثانويـة    درجةأن )  ٥( أشارت نتائج الجدول رقم 
، حيث بلغ المتوسـط  )متوسطة( بطرق التخلص من النفايات اإللكترونية كانت بدرجة 

سط يقع ضمن الفئة الثانيـة  وهو متو) ٢.٠٥( الحسابي العام الستجابات عينة الدراسة 
 ).متوسطة(استجابة وهي الفئة التي تشير إلى ) ٢.٣٣ –١.٦٧( لمقياس ليكرت الثالثي 

لوحظ أيضا وجود اختالف في درجة استجابة أفراد العينة بالنسبة للعبارات   
بطـرق الـتخلص مـن النفايـات     وعي طالب المرحلة الثانويـة   درجةالتي تقيس 

) ٢.٤٢ – ١.٥٢(وحت متوسطات استجابات عينة الدراسة مـن  اإللكترونية حيث ترا
وهذه المتوسطات الحسابية تقع بين الفئات الثانية و الثالثة لمقياس ليكرت الثالثي والتي 

وبناءا على قيم المتوسطات الحسابية تم ترتيب  عاليةالو متوسطةالإلى االستجابات  تشير
 :باالستبيان ترتيبا تنازليا كالتالي) ١٧ –١(هذه العبارات والتي تمثلها العبارات  من 

  :عالية العبارات التي كانت االستجابة عليها بدرجة  -أ

وعي  درجةاألولى من بين العبارات التي تقيس  ةبالمرتب) ١٦( العبارةجاءت 
طالب المرحلة الثانوية بطرق التخلص من النفايات اإللكترونية بمتوسط حسـابي  

)٢.٤٢.( 
 :متوسطةلتي كانت االستجابة عليها بدرجة العبارات ا -ب

)  ٩(و ) ٧(و) ٣(و ) ١(و ) ١٢(و ) ٦(و ) ٥( :ذات األرقامات تمثلها العبار
 .) ٢ (و ) ١٤( و) ٤ (و ) ١٣ (و ) ١٧(و ) ١١(و)  ١٠(و)  ٨ (و ) ١٥ (

 ،٢.٢١، ٢.٢٤ ، ٢.٢٧، ٢.٢٧ ،٢.٢٨( :على التواليبمتوسطات حسابية    
١.٧٣ ،١.٨٠ ،١.٨٧ ،١.٩٥، ١.٩٩ ،٢.٠١ ، ٢.٠٦ ،٢.٠٧ ،٢.١٠،  ٢.١٢، 
١.٥٢.( 



 

وعي طـالب المرحلـة    درجةأن العبارات التي تقيس يمكن القول مما سبق 
عبـارة ومـن   )  ١٧( الثانوية بطرق التخلص من النفايات اإللكترونية تكونت من 
دة عبارة واح(على  عاليةخالل استجابات عينة الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة 

لذلك كانت قيمة المتوسط الحسابي العام . عبارة) ١٦(على  متوسطةو بدرجة ) فقط
أي أن درجة مستوى وعـي طـالب المرحلـة    )  ٢.٠٥( للمحور الثالث  تساوي 

 .متوسطةالثانوية بطرق التخلص من النفايات اإللكترونية كانت بدرجة 
  :الرابع التساؤل إجابة

 )ثانوية بطرق االستفادة من النفايات اإللكترونية؟وعي طالب المرحلة ال درجةما ( 
ـابية،   ذلكعلى  لإلجابة   ،واالنحرافـات المعياريـة   تم استخدام المتوسـطات الحس

وعي طالب المرحلة الثانوية بطرق االسـتفادة   درجةالتي تقيس للعبارات  والترتيب النسبي
 :كالتالي، لهذه العبارات موكذلك حساب المتوسط الحسابي العامن النفايات اإللكترونية، 

 )٦(جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة  يوضح الجدول التالي 

 وعي طالب المرحلة الثانوية بطرق االستفادة النفايات اإللكترونية درجةحول الدراسة 
يب

ترت
ال

ني 
وز

ال
 

 العبارةرقم 
 في االستبانة

 الــعبــــــــارة
 وسط المت

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

٦ ١ 
تفكيك األجهزة اإللكترونية القديمة يسهم 

 في الحصول على مكوناتها المفيدة
٢.٤٦ ٠.٦٩ ٢.٤٦ 

٢ ٢ 
يمكن إعادة تدوير النفايات  

 اإللكترونية في المصانع والورش
٢.٣٩ ٠.٦٣ ٢.٣٩ 

٣ ٣ 
يمكن إعادة تدوير النفايات  

 صانع والورشاإللكترونية في الم
٢.٣٩ ٠.٧٤ ٢.٣٩ 

٧ ٤ 
يمكن التخلص بتدوير النفايات  

. اإللكترونية بالبيع في السوق المحلية
 ).كالحراج(

٢.٣٢ ٠.٦٥ ٢.٣٢ 
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 العبارةرقم 
 في االستبانة

 الــعبــــــــارة
 وسط المت

 الحسابي
 االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

٨ ٥ 
بعض مكونات األجهزة اإللكترونية 

  يمكن االستفادة منها بطريقة التفكيك
٢.٣١ ٠.٦٥ ٢.٣١ 

١٢ ٦ 
يعتبر التخلص العلمي مـن األجهـزة   

ية واإللكترونيـة حـالً لهـذه    الكهربائ
  المشكلة العصرية

٢.٢٧ ٠.٧٢ ٢.٢٧ 

٥ ٧ 
ــة ــة المعني ــع الجه ــات  بجم النفاي

اإللكترونية تستطيع بيـع األجهـزة   
  اإللكترونية لتدويرها

٢.٢٧ ٠.٦٧ ٢.٢٧ 

١ ٨ 
يمكن تصدير األجهزة الكهربائية  

واإللكترونية القديمة للخارج كنوع 
 من التجارة الرابحة

٢.٢٧ ٠.٧٥ ٢.٢٧ 

٩ ٩ 
تصدير األجهزة اإللكترونية للخارج 
إحدى طرق االستفادة من النفايات 

  اإللكترونية

٢.١١ ٠.٦٨ ٢.١١ 

١٣ ١٠ 
يمكن إلقاء األجهزة اإللكترونية  

كالحاسب، الهاتف، التالفة في مكبات 
 النفايات إلعادة تصنيعها

٢.٠٦ ٠.٨١ ٢.٠٦ 

١١ ١١ 
بيع جهاز الهاتف النقال مع ظهور 

جديد طريقة مالئمة ) موديل( كل
 .لالستفادة منه

٢.٠٥ ٠.٧٩ ٢.٠٥ 

٤ ١٢ 
يمكن الحصول على عناصر ثمينة 
كالذهب من النفايات اإللكترونية عند 

  .التخلص منها بطريقة علمية

١.٩٨ ٠.٨١ ١.٩٨ 

١٠ ١٣ 

وضع النفايات اإللكترونية في  
مكبات النفايات طريقة مناسبة 

 .لالستفادة منها

١.٨٨ ٠.٧٨ ١.٨٨ 

 ٢.٢١ ٠.٣٣ ٢.٢١ المتوسط العام



 

وعي طالب المرحلـة الثانويـة    درجةأن )  ٦( أشارت نتائج الجدول رقم 
، حيـث بلـغ   ) متوسـطة ( كانت بدرجة  بطرق االستفادة من النفايات اإللكترونية

وهو متوسط يقع ضـمن  ) ٢.٢١( المتوسط الحسابي العام الستجابات عينة الدراسة 
وهي الفئة التـي تشـير إلـى    ) ٢.٣٣ –١.٦٧( لمقياس ليكرت الثالثي الفئة الثانية 
 ).متوسطة(االستجابة 

لوحظ أيضا وجود اختالف في درجة استجابة أفراد العينة بالنسـبة للعبـارات     
وعي طالب المرحلة الثانوية بطرق االستفادة من النفايات اإللكترونية يس درجة التي تق

وهـذه   )٢.٤٦ – ١.٨٨(عينـة الدراسـة مـن     حيث تراوحت متوسطات استجابات
المتوسطات الحسابية تقع بين الفئات الثانية و الثالثة لمقيـاس ليكـرت الثالثـي    

وبناءا علـى قـيم المتوسـطات     متوسطة وعاليةوالالتي تشرن إلى االستجابات 
)  ١٣ –١( الحسابية تم ترتيب هذه العبارات والتـي تمثلهـا العبـارات  مـن     

 :كالتالي تيبا تنازلياباالستبيان تر

  :عاليةالعبارات التي كانت االستجابة عليها بدرجة  -أ

 بمتوسطات حسابية كما)  ٣(و ) ٢(و)  ٦ ( :ذات األرقامات جاءت العبار
 ). ٢.٣٩( و )٢.٣٩(و )٢.٤٦(: يلي

 :متوسطةالعبارات التي كانت االستجابة عليها بدرجة  -ب 

 و)  ١٢ (و)  ٨(و ) ٧( :ذات األرقـام ة والتي تمثلها العبـار وكانت العبارة 
 ). ١٠(و )٤()  ١١(و ) ١٣ (و)  ٩ ()  ١(و) ٥(

  ٢.٢٧، ٢.٢٧، ٢.٢٧ ،٢.٣١ ، ٢.٣٢(   :بمتوسطات حسابية على التـوالي  
١.٨٨ ، ١.٩٨ ،٢.٠٥ ،٢.٠٦، ٢.١١ (  

مما سبق نرى أن العبارات التي تقيس مستوى وعي طالب المرحلة الثانويـة  
عبـارة ومـن خـالل    ) ١٣(من النفايات اإللكترونية تكونت مـن   بطرق االستفادة



 

عبـارات  ) ٣(علـى   عاليـة استجابات عينة الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة 
لذلك كانت قيمة المتوسط الحسابي العام للمحور . عبارة) ١٠(على  متوسطةوبدرجة 

ق االستفادة أي أن درجة وعي طالب المرحلة الثانوية بطر) ٢.٢١(الرابع  تساوي 
 .متوسطةمن النفايات اإللكترونية كانت بدرجة 



 

 :الخامس  السؤالإجابة 

هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين    (على  الخامسالتساؤل  ينص
متوسطات استجابات عينة الدراسة حول محاور االستبيان والدرجة الكلية تعزي إلى 

المعرفـة السـابقة بالنفايـات    ، العمر، الصف الدراسي(اختالف متغيرات الدراسة 
 ؟)اإللكترونية 

 الصف الدراسي رتبعا لمتغي -:أوالً
لمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة 

تبعا لمتغير الصف الدراسي تم استخدام تحليل التباين  االستبانةالدراسة علي محاور 
 :على النحو التالي) ٧(رقم وعرض نتائجه في جدول ) ف  اختبار(األحادي 

 )٧(جدول رقم 
نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة  يبين الجدول 

 لمتغير الصف الدراسي تبعاً الدراسة

 مصادر التباين المحاور
 مجموع

 المربعات 

 درجات
 الحرية 

 متوسط
 المربعات 

 قيمة ف
 الداللة 
 اإلحصائية

 األول

 ٠.٦٣ ٠.٦٤ ٠.٠٧ ٤ ٠.٢٨ مجموعاتبين ال

     ٠.١١ ١٤٢ ١٥.٤٥ داخل المجموعات

       ١٤٦ ١٥.٧٣ الكلي

 الثاني

 ٠.٨٠ ٠.٤٢ ٠.٠٦ ٤ ٠.٢٣ بين المجموعات

     ٠.١٤ ١٤٢ ١٩.٥٥ داخل المجموعات

       ١٤٦ ١٩.٧٨ الكلي

 الثالث

 ٠.٤٧ ٠.٩٠ ٠.١٠ ٤ ٠.٤١ بين المجموعات

     ٠.١١ ١٤٢ ١٦.١٧ داخل المجموعات

       ١٤٦ ١٦.٥٨ الكلي



 

 مصادر التباين المحاور
 مجموع

 المربعات 

 درجات
 الحرية 

 متوسط
 المربعات 

 قيمة ف
 الداللة 
 اإلحصائية

 الرابع

 ٠.٣٨ ١.٠٦ ٠.١١ ٤ ٠.٤٥ بين المجموعات

     ٠.١١ ١٤٢ ١٥.٠٥ داخل المجموعات

       ١٤٦ ١٥.٥٠ الكلي

الدرجة 
 الكلية

 ٠.٩٩ ٠.٠٥ ٠.٠٠ ٤ ٠.٠٢ بين المجموعات

     ٠.٠٧ ١٤٢ ١٠.٢١ داخل المجموعات

       ١٤٦ ١٠.٢٢ الكلي

 )وعي الطالب بمصادر النفايات اإللكترونية درجة( :المحور األول

 ٠.٠٥غير دالة إحصائياً عند مستوى ) ف(من الجدول يتضح أن جميع قيم  
 .وهو ما يعني عدم وجود فروق بين تالميذ الصفوف الثالثة لمحاور االستبانة 

 )ةالنفايات اإللكتروني بأضراروعي الطالب  درجة( :المحور الثاني

عند مستوى دالة إحصائياً وهي غير ) ٠.٤٢ (تساوي ) ف(قيمة لوحظ أن 
متوسطات د فروق ذات داللة إحصائية بين ووجوتشير إلى عدم ، )٠.٠٥(داللة 

وعي الطالب  درجةالمختلفة حول  الصفوف الدراسيةعينة الدراسة في  استجابات 
 .بأضرار النفايات اإللكترونية

 )النفايات اإللكترونيةمن  بطرق التخلصعي الطالب و درجة(: المحور الثالث

عند مستوى داللة دالة إحصائياً وهي غير ) ٠.٩٠ (تساوي ) ف(قيمة كانت 
متوسطات د فروق ذات داللة إحصائية بين ووجوتشير إلى عدم ، ) ٠.٠٥(

وعي الطالب  درجةالمختلفة حول  الصفوف الدراسيةعينة الدراسة في  استجابات 
 .لص من النفايات اإللكترونيةبطرق التخ



 

 )النفايات اإللكترونية بطرق االستفادة منوعي الطالب  درجة( :المحور الرابع

عند مستوى دالة إحصائياً وهي غير ) ١.٠٦ (تساوي ) ف(قيمة لوحظ أن 
متوسطات د فروق ذات داللة إحصائية بين ووجوتشير إلى عدم ، ) ٠.٠٥(داللة 

وعي الطالب  درجةالمختلفة حول  الصفوف الدراسيةي عينة الدراسة ف استجابات 
 .بطرق االستفادة من النفايات اإللكترونية

 )بصفة عامةوعي الطالب درجة (: الدرجة الكلية

عند مستوى داللة دالة إحصائياً وهي غير ) ٠.٠٥ (تساوي ) ف(قيمة كانت 
 ت استجابات متوسطاد فروق ذات داللة إحصائية بين ووجوتشير إلى عدم ، )٠.٠٥(

 .وعي الطالب بصفة عامة درجةالمختلفة حول  الصفوف الدراسيةعينة الدراسة في 

 العمر   رتبعا لمتغي -:ثانياً

لمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينـة  
وعرض ) ت(تم استخدام اختبار  لمتغير العمر،  تبعاً الدراسة علي محاور االستبانة

 :كما يلي )٨٩(تائج في جدول رقم الن
  )٨(جدول رقم 

 للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة )ت(نتائج اختبار يبين الجدول 
 لمتغير العمر تبعاً 

 العدد العمر المحاور
 المتوسط

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري
 قيمة ت

 درجات

 الحرية

 الداللة

 اإلحصائية

 األول
 ٠.٢٩ ٢.١٩ ٨٣ سنة ١٨ - ١٦من 

٠.٩٣ ١٤٥ ٠.٠٨ 
 ٠.٣٨ ٢.١٩ ٦٤ سنة فأكثر١٩من 

 الثاني
 ٠.٣١ ٢.٢٨ ٨٣ سنة ١٨ - ١٦من 

٠.٢٩ ١٤٥ ١.٠٦ 
 ٠.٤٣ ٢.٢١ ٦٤ سنة فأكثر١٩من 



 

 العدد العمر المحاور
 المتوسط

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري
 قيمة ت

 درجات

 الحرية

 الداللة

 اإلحصائية

 الثالث
 ٠.٣٢ ٢.٠٣ ٨٣ سنة ١٨ - ١٦من 

٠.٣١ ١٤٥ ١.٠١ 
 ٠.٣٦ ٢.٠٩ ٦٤ سنة فأكثر١٩من 

 الرابع
 ٠.٢٧ ٢.٢٢ ٨٣ سنة ١٨ - ١٦من 

٠.٨٧ ١٤٥ ٠.١٧ 
 ٠.٣٨ ٢.٢١ ٦٤ سنة فأكثر١٩من 

 الدرجة الكلية
 ٠.٢١ ٢.١٧ ٨٣ سنة ١٨ - ١٦من 

٠.٩٨ ١٤٥ ٠.٠٢ 
 ٠.٣٢ ٢.١٧ ٦٤ سنة فأكثر١٩من 

 

 )وعي الطالب بمصادر النفايات اإللكترونية درجة: ( المحور األول

) سـنة  ١٨ - ١٦مـن  (الستجابات فئة العمر الحسابية  المتوسطات لوحظ أن
 )  ٠.٣٨، ٠.٢٩( بانحرافات معياريـة  ) ٢.١٩،  ٢.١٩( هي) سنة فأكثر١٩من (و
 درجةعند  إحصائياً ةوهي غير دال)  ٠.٠٨ (هي ) ت ( وكانت قيمة . التوالي ىعل

عينة فروق ذات داللة إحصائية بين آراء  وجودعدم ، وهذا يدل على ) ٠.٠٥(داللة 
وعي  درجةحول ) سنة فأكثر١٩من (و) سنة ١٨ - ١٦من (فئة العمر من  الدراسة

 .الطالب بمصادر النفايات اإللكترونية

 )وعي الطالب بأضرار النفايات اإللكترونية درجة: (المحور الثاني

) سـنة  ١٨ - ١٦مـن  (الستجابات فئة العمـر  الحسابية  المتوسطات وجد أن
 )  ٠.٤٣، ٠.٣١( بانحرافات معياريـة  ) ٢.٢١، ٢.٢٨ ( هي) سنة فأكثر١٩من (و
ـ ) ١.٠٦  (هي ) ت ( وكانت قيمة . التوالي  ىعل عنـد   إحصـائياً  ةوهي غير دال

فروق ذات داللة إحصـائية بـين آراء    وجودعدم  وتدل على) ٠.٠٥(داللة  درجة
 درجةحول ) سنة فأكثر١٩من (و) سنة ١٨ - ١٦من (من فئة العمر  عينة الدراسة

 .ةوعي الطالب بأضرار النفايات اإللكتروني



 

 )وعي الطالب بطرق التخلص من النفايات اإللكترونية درجة: (المحور الثالث

مـن  (و) سنة ١٨ - ١٦من (الستجابات فئة العمر الحسابية  المتوسطات كانت
ـ  )  ٠.٣٦، ٠.٣٢( بانحرافات معيارية ) ٢.٠٩، ٢.٠٣ ( هي) سنة فأكثر١٩  ىعل

ـ وهي غي) ١.٠١  (هي ) ت (      وكانت قيمة . التوالي  عنـد   إحصـائياً  ةر دال
فروق ذات داللة إحصائية بـين آراء   وجودعدم  مما يدل على) ٠.٠٥(داللة  درجة

 درجةحول )  سنة فأكثر١٩من (و) سنة ١٨ - ١٦من (من فئة العمر  عينة الدراسة
 .وعي الطالب بطرق التخلص من النفايات اإللكترونية

 )من النفايات اإللكترونية وعي الطالب بطرق االستفادة درجة: (المحور الرابع

) سـنة  ١٨ - ١٦مـن  (الستجابات فئة العمـر  الحسابية  المتوسطات وجد أن
 )  ٠.٣٨، ٠.٢٧( بانحرافات معياريـة  ) ٢.٢١، ٢.٢٢ ( هي) سنة فأكثر١٩من (و
ـ ) ٠.١٧  (هي ) ت ( وكانت قيمة . التوالي  ىعل عنـد   إحصـائياً  ةوهي غير دال

فروق ذات داللة إحصـائية بـين آراء    وجودم عد وتدل على) ٠.٠٥(داللة  درجة
 درجةحول ) سنة فأكثر١٩من (و) سنة ١٨ - ١٦من (بين فئة العمر  عينة الدراسة

 .وعي الطالب بطرق االستفادة من النفايات اإللكترونية



 

 النتائج

العاصـمة  (عند تحديد درجة وعي طالب المرحلة الثانوية بمكة المكرمـة   
 :ات اإللكترونية توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةبأضرار النفاي) المقدسة
أن درجة وعي طالب المرحلة الثانوية بمصادر النفايات اإللكترونية كانـت   -١

 .ذو الترتيب الثالث بين محاور الدراسة يعدبدرجة متوسطة، وهذا المحور 
سجل محور درجة وعي طـالب المرحلـة الثانويـة بأضـرار النفايـات       -٢

 .أعلى محاور الدراسة يعدمتوسطة  اإللكترونية درجة

ظهر أن درجة وعي طالب المرحلة الثانوية بطرق التخلص من النفايـات   -٣
 .اإللكترونية درجة متوسطة ويعد هذا المحور أدنى محاور الدراسة

أما درجة وعي طالب المرحلة الثانوية بطـرق االسـتفادة مـن النفايـات      -٤
ترتيب الثـاني بـين محـاور    اإللكترونية فقد بلغت درجة متوسطة ويعد ال

 .الدراسة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة عينة الدراسة  -٥
 .في الصحف الدراسية المختلفة حول درجة وعي الطالب بصفة عامة

 

 



 

 
 

 ســامــخـل الــصـفـال
 

 . النتائج مـخلص*

 . اتــــالتوصی* 

 . اتــــالمقترح* 

 . عــــــالمراج* 

 . قــــالمالح  * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتـائــــج ملخص



 

 أهممن خالل عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها في الفصل الرابع يمكن بيان 
حول مستوى وعي طالب المرحلة الثانوية بأضرار  الباحث إليهاالنتائج التي توصل 

 : كما يلي كانتوااللكترونية النفايات 
لمرحلة الثانوية بمصادر النفايـات  وعي طالب ا درجةأن  إلىنتائج الأشارت  -١

، حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي العـام      ) متوسطة( كانت بدرجة  اإللكترونية
وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانيـة لمقيـاس   ) ٢.١٩( الستجابات عينة الدراسة 

 ).متوسطة(وهي الفئة التي تشير إلى االستجابة ) ٢.٣٣ –١.٦٧( ليكرت الثالثي 
وعي طالب المرحلة الثانوية بأضـرار النفايـات    درجةأن  إلىنتائج الأشارت  -٢

، حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي العـام       )متوسطة( كانت بدرجة  اإللكترونية
وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانيـة لمقيـاس   ) ٢.٢٥( الستجابات عينة الدراسة 

 .)متوسطة(وهي الفئة التي تشير إلى االستجابة ) ٢.٣٣ –١.٦٧( ليكرت الثالثي 

وعي طالب المرحلة الثانوية بطرق الـتخلص مـن    درجةأن  إلىنتائج الأشارت  -٣
، حيث بلغ المتوسط الحسابي العـام  )متوسطة( النفايات اإللكترونية كانت بدرجة 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانيـة لمقيـاس   ) ٢.٠٥( الستجابات عينة الدراسة 
 ).متوسطة(شير إلى االستجابة وهي الفئة التي ت) ٢.٣٣ –١.٦٧( ليكرت الثالثي 

من وعي طالب المرحلة الثانوية بطرق االستفادة  درجةأن  إلىنتائج الأشارت  -٤
، حيث بلغ المتوسط الحسـابي العـام   )متوسطة(كانت بدرجة  النفايات اإللكترونية

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانيـة لمقيـاس   ) ٢.٢١( الستجابات عينة الدراسة 
 ).متوسطة(وهي الفئة التي تشير إلى االستجابة ) ٢.٣٣ –١.٦٧( ليكرت الثالثي 

عند مستوى داللـة  دالة إحصائياً وهي غير ) ٠.٠٥ (تساوي ) ف(قيمة كانت  -٥
متوسـطات  د فروق ذات داللة إحصائية بـين  ووجوتشير إلى عدم ، )٠.٠٥(

وعـي   درجـة المختلفة حـول   الصفوف الدراسيةالدراسة في  استجابات عينة
 .فة عامةالطالب بص

  توصیات الدراسة



 

بتضمين مناهج العلوم المقدمـة للطـالب   بموضـوعات     الباحثيوصي  -١
بمصادر  ،الخصوصفي المرحلة الثانوية على وجه  وفقرات تعرف الناشئة

طـالب  وعـي  بما يزيد درجـة   ،المختلفةو  المتعددة النفايات االلكترونية
 .بهاالمرحلة الثانوية 

ات العلوم فـي المرحلـة الثانويـة عمومـاً     يوصي الباحث بتضمين مقرر -٢
والمقررات األخرى بموضوعات تتناول أضرار النفايات االلكترونية على ،

منظرين بما يالئم المرحلـة  المخططين والاإلنسان والبيئة من قبل التربويين 
 . ببيئتهالثانوية من موضوعات حديثة تربط الطالب 

 وطرق التخلص من المطروحاتالطالب بأساليب  بتنويريوصي  إن الباحث -٣
 .اإلنسانوقاية للبيئة وحفاظاً على صحة و ،التقنية

إلى أهمية تضمين المناهج الدراسية في المرحلـة الثانويـة   الباحث  يوصي -٤
 ،الستفادة مـن المطروحـات والنفايـات   اموضوعات تعالج أساليب وطرق 

لنفايـات  ا مكوناتومعالجة مناشط وأساليب علمية تساعد الطالب في فهم بو
 . الكيميائيةاإللكترونية 

 ىخاصة على محتومناهج العلوم في المرحلة الثانوية بصفة  تضمين أهمية -٥
التكنولوجيـة وعالقتهـا    يربط التغيـرات  ،االلكترونيةالنفايات  حولعلمي 

 .والبيئة العلمية بالمعرفة

ـ  ،وأضـرارها  ،المفاهيم العلمية كالنفايات اإللكترونية  تقديم -٦ ى وآثارهـا عل
 .المرحلة الثانوية ومعلمي لدى طالب وطرق االستفادة منها،اإلنسان والبيئة

لمقررات الدراسة ذات الطابع البيئـي  لمصاحبة  تبني أنشطة علمية اثرائية -٧
الحيـاة   و ،البيئـة  وآثارها فـي  ،والتقنية وتطورها ،التي توائم بين العلوم

 .اليومية



 

والمستجدة خاصة الحديثة  و ،مالعلوتوسيع الموضوعات العلمية في مقررات  -٨
 .البيئيةوالمهتمة بالدراسة منها 

مـن   ةواالسـتفاد ، السعي إلنشاء مصانع خاصة بتدوير النفايات االلكترونية -٩
 .في الحفاظ على البيئة ةلمساهمل االقتصادي الناتج عنها المردود

 

 



 

 ات ـــالمقترح

 ن الباحث فـي وسعياً م ،في ضوء ما تم عرضه في جميع محاور الدراسة  
وعي الطالب في المرحلـة الثانويـة بالنفايـات اإللكترونيـة      درجةتعزيز  و فعر

وانتشـار  ونظـراً لسـرعة   ، مصادرها وأضرارها وطرق التخلص واالستفادة منها
تغطي كافـة جوانـب الحيـاة      أضحت وتطور التقنيات اإللكترونية الحديثة والتي

 :فإن الباحث يقترح التاليالمعاصرة 

فقرات  في المرحلة الثانوية للطالبالدراسية المقدمة مناهج العلوم مين تض  -١
المجتمع الناشئة  تومشكال، التقنيتتطرق للعالقة بين التطور  وموضوعات

 .عن النفايات الحديثة كأضرار النفايات اإللكترونية وطرق االستفادة منها

لمصاحبة للثورة بما يناسب التغيرات ا،التدريسية  صياغة األهداف السلوكية -٢
 .المعرفية والمستجدات التقنية في مستوياتها المختلفة

وطـرق   مصـادر  وبأضـرار   للتعريفتوصيف طرائق التدريس المناسبة  -٣
  .وإصدار األدلة العملية في ذلك االستفادة من النفايات

والمطبوعات وموقع  ،إثراء المقررات الدراسية بمصادر معرفية أخرى كالكتب -٤
 .البيئةفي  ةالمؤثر ة والتقني الصفةبوتية عن الموضوعات ذات الشبكة العنك

حمايـة   ،كأصـدقاء البيئـة  (ةيجماعات األنشطة العلمية المدرس تفعيل دور  -٥
 .عليهافي دراسة البيئة وتأثير اإلنسان السلبي  )البيئة

 ،التدريسية لموضوعات علمية حديثة تلبي حاجات الطالب األهدافتضمين  -٦
وموضـوعات علميـة    ،الحالي ئي لديهم كموضوع البحثوتنمي الوعي البي

 .أخرى  بيئية

وثرواتهـا  ،عملية تطبيقية تساهم فـي حمايـة البيئـة    بحثية إجراء أنشطة  -٧
كـالتلوث بالغـازات، والمركبـات     ،واالستفادة من مواردها بطرق علمية

 .الصناعية  الكيميائية والمطروحات



 

 ،ف بهاذ النوع من الموضوعاتتوظيف مواقع الشبكة العنكبوتية في التعري -٨
 .والتعرف على المشكالت المشابهة ذات العالقة بالبيئة واإلنسان

وبرامج ودورات علمية لمناقشة هذا النوع  ،تهيئة البيئة المناسبة إلجراء أنشطة -٩
 .العالقة ذاتالمؤسسات والشركات و  و ،األفراد من الموضوعات بالتعاون مع

لزيارات الطالبية الميدانية إلى البيئات المختلفـة  القيام بالرحالت العلمية وا -١٠
، والتجـارب وتنظيف األماكن والعناية بها وإجراء البحـوث   العيناتلجمع 

 .المعارض، المتاحف ةإقام

القضـايا البيئيـة المصـاحبة للتطـور     والمشـكالت  ب تهتمدراسات  إعداد -١١
 . كاإلشعاعات االلكترونية ألجهزةلوخاصة المصاحبة  ،التكنولوجي

مشابهة للتعرف على مستوى وعي طالب المرحلة المتوسطة  بحوث إجراء -١٢
 .ة الثانوية والمتوسطة بأضرار النفايات االلكترونية لوكذلك طالبات المرح

التفكير العلمي في إيجاد أساليب حديثة للتخلص من األجهـزة االلكترونيـة    -١٣
يتضـمن   بمساعدة المستهلكين والمنتجين والموردين لكل جهاز الكترونـي 

عناوين للشركات المعنية بجمع أو شراء النفايات ومواقعها االلكترونية ورسم 
 .مالي لكل جهاز تالف يتم إعادته للمنتج



 

 المراجع و المصادر

 .القرآن الكريم )١

 .، الرياض، دار السالم للنشر والتوزيع ٢صحيح اإلمام البخاري، ط  )٢

 .شر والتوزيع، الرياض، دار السالم للن٢صحيح اإلمام مسلم، ط )٣

مجلـة  ، مؤشرات قياس مدى تحقيق المواطنة البيئية، أسماء علي، أبا حسين )٤
 .٣٤مجلد ، م٢٠٠٦، ٢العدد ، الكويت، العلوم االجتماعية

رؤيـة لتحقيـق دور   ، التربية البيئية في مناهج التعليم، مجدي عزيز، إبراهيم )٥
، نجلـو المصـرية  مكتبة األ، تربوي تعليمي إيجابي لحماية البيئية من التلوث

 .م٢٠٠١، القاهرة

مكتب التربية العربي لـدول  ، تنمية الوعي البيئي، صالح بن علي، أبو عراد )٦
 .م٢٠٠٥، الرياض، الخليج

 .البند الرابع –، االجتماع الثامن  م٢٠٠٦نيروبي  –اتفاقية بازل  )٧

اإلمارات العربية ، تكوين المعلمين من اإلعداد إلى التدريب، خالد طه، األحمد )٨
 .م٢٠٠٥ط ، دار الكتاب الجامعي، المتحدة

أوراق ، التلوث البيئي وأثره علـى صـحة اإلنسـان   : محمد السيد، أرناؤوط )٩
 .م٢٠٠٣، القاهرة، شرفية

، ظاهرة االستهالك في المملكة العربيـة السـعودية  : ثريا ولي الدين ، أسعد )١٠
، ١لعـدد  ا ٣٤المجلـد  ، مجلة العلوم االجتماعية، المشكالت والنتائج المنزلية

 .م٢٠٠٦

تصور ، و محمد عبدالمنعم شحاتة، و آمنة خميس المالكي، نائل محمد، األغا )١١
مجلـة  ، مقترح لتضمين مفاهيم الوعي البيئي في المناهج الدراسية بدولة قطر

 .١٢٧، ص م٢٠٠١، الجمعية المصرية

 .هـ١٤٢٤، دار الفكر، التربية البيئية في اإلسالم: فاطمة عبداهللا ، آل خليفة )١٢



 

 ، فاعلية األنشطة الصفية في تنمية  الوعي البيئي، محمد سيف سعد، إنصاف )١٣
 .هـ١٤٢٤، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير غير منشورة

 .م١٩٩٩للبيئة،  برنامج األمم المتحدة، ٢٠٠٠ توقعات البيئة العالمية  )١٤

 .م٢٠٠١، ١٦عدد ، مجلة العلوم اإلنسانية،ميلود ، تومي  )١٥

واقع الثقافة البيئية لدى طالبات المرحلة :  يد عبد اهللاخديجة محمد سع، جان   )١٦
الثانوية بالمنطقة الغربية في بعض القضايا البيئية بمقررات العلوم والدراسات 

، جامعـة أم القـرى  ، كليـة التربيـة  ، غير منشورة دكتوراهرسالة ، العلمية
 .هـ١٤١٩

 .م٢٠٠١، سالميمنهج التربية البيئية من منظور إ، آمال بنت محمد، الجرقم  )١٧

، سوريا، سلسـلة  الثقافة البيئية مطلب حضاري لألسرةحميد، محمود أحمد،  )١٨
 .م٢٠٠٣الرضا للمعلومات، ط ، 

نموذج مقترح لبناء إستراتيجية للتربيـة  : خالد بن مطلق بن زعار ، الحمالي  )١٩
جامعـة  ، رسالة ماجستير غير منشورة ،البيئية في المملكة العربية السعودية 

 .هـ١٤١٧، كلية التربية، ودالملك سع

مستويات القـيم البيئيـة   ، يحيى محمد، أبو جحجوح، محمد عبدالفتاح، حمدان )٢٠
الجمعيـة  ، المتضمنة في محتويات مناهج العلوم والمطالعة للمرحلة المتوسـطة 

، عصمت مطاوع، م إبراهيم٢٠٠٥، ٢الجزء، المصرية للمناهج وطرق التدريس
 .هـ١٤١٥، القاهرة، دار الفكر العربي، بيالتربية البيئية في الوطن العر

سلسلة الرضـا  ، مطلب حضاري لألسرة، الثقافة البيئية، محمود أحمد، حميد  )٢١
 .١١٤، صم٢٠٠٣، سوريا، دمشق، للمعلومات

، دار الفكـر المعاصـر  ، مشكالت وحلول، التربية البيئية، رياض، الحيات )٢٢
 .م١٩٩٧، لبنان



 

مج الدراسية بكليـات المعلمـين فـي    دور البرا، عبدالحميد عويد، الخطابي  )٢٣
منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في تنميـة بعـض المفـاهيم البيئيـة     

مركـز  ، كلية التربيـة ، جامعة الملك سعود ،األساسية لدى الطالب المعلمين
 .١٣٤عدد ، البحوث التربوية

 .م ١٩٩٩،مكتبة لبنان،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، الرازي  )٢٤

مدى اكتساب طالب الصف األول ثانوي بمدينـة  ، أحمد علي معتق، الريمي )٢٥
، رسالة ماجسـتير  جدة للمفاهيم البيئة الواردة بالجزء الثاني من مقرر األحياء

 .هـ١٤٢٠غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، 

 ،عالم الكتب  ،علم نفس النمو الطفولة والمراهقة ،حامد عبدالسالم، زهران  )٢٦
 .م٢٠٠٥ ،ةالقاهر

عالقة تحصيل تالميذ المرحلة المتوسطة ، سليمان بن عبداهللا أحمد، الزهراني  )٢٧
بمقررات العلوم مع اتجاهاتهم المرتبطة بالبيئة المادية المحيطة بهـم بمدينـة   

، جامعـة أم القـرى  ، كليـة التربيـة  ، رسالة ماجستير غير منشورة، الطائف
 .هـ١٤٢٢

البيئية لدى طلبة كلية التعليم الصـناعي   االتجاهات، صالح الدين علي، سالم )٢٨
 .م٢٠٠٢، ٨٣عدد ، دراسات في المناهج وطرق التدريس ، بالقاهرة

التربية البيئة المتضمن في كتـب العلـوم   السبيل، أحمد بن عمر عبدالعزيز،  )٢٩
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك بالمرحلة المتوسطة

 .هـ١٤٢١سعود، 

دار ، المنهج المدرسي المعاصر: إبراهيم عبداهللا محمد ، جودت أحمد، سعادة  )٣٠
 .م٢٠٠٤، ٤ط ، الفكر

، دار الحامـد ، دراسة في التربيـة البيئيـة  ، اإلنسان والبيئة، راتب، السعود )٣١
 .م٢٠٠٤، األردن



 

، عمـان ، األردن، أساسـيات علـم البيئـة والتلـوث    ، حسين علي، السعوي )٣٢
 .م٢٠٠٦الطبعة ، البارودي

دار ، ١ط، أساسيات وتطبيقات في علم المنـاهج : نجوى عبدالرحيم ، نشاهي  )٣٣
 .م٢٠٠٦، القاهرة

تصـور مقتـرح لتضـمين    ، و آمنة خميس المالكي ممحمد عبدالمنع، شحاتة )٣٤
 .م٢٠٠١، مجلة الجمعية المصرية ،مفاهيم الوعي البيئي

ترتيب طالب كليـة العلـوم بأبهـا للقضـايا     ، عامر بن عبد اهللا، الشهراني )٣٥
، ١٠٠القاهرة، عـدد   -مجلة الجمعية المصرية للمناهج،، مشكالت البيئيةوال
 .م٢٠٠٥ يناير ، ٢٠٧ص

فعالية استخدام خـرائط المفـاهيم فـي    : محمد سعيد آل عاطف ، الشهراني )٣٦
تدريس وحدة التلوث البيئية على التحصيل واالتجاه نحو مادة األحيـاء لـدى   

 ،ة للمناهج وطرق التـدريس الجمعية المصري، طالب الصف  األول الثانوي
 .م٢٠٠٥، ١٠٢العدد دراسات في المناهج وطرق التدريس، 

، دار الشـروق ،البيئية والمجتمع، أيمن سليمان، مزهرة، علي فالح، الشوابكة  )٣٧
 .م٢٠٠٣، عمان

مركز ، مصر، اإلعالم البيئي والنظرية والتطبيق، جمال الدين السيد، صالح  )٣٨
 .م٢٠٠٣ط  ،اإلسكندرية، اإلسكندرية للكتاب

جامعة ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، اإلدارة البيئية، نادية حمدي، صالح  )٣٩
 .م٢٠٠٣، الدول العربية

مكتب التربيـة العربـي   ، التميز في التربية البيئية: محمد سعيد ، الصبارني )٤٠
 .هـ١٤٢٣، لدول الخليج

جتماعية التوجه البيئي في كتب العلوم والدراسات اال، صالح صادق، صديق  )٤١
 .م٢٠٠٤  ،٧٣، ص٢٧األمنية، عدد مجلة البحوث ، بالمرحلة االبتدائية



 

تحديد القضايا والمشكالت البيئيـة المرتبطـة بـالعلم    ، صالح صادق، صديق  )٤٢
والتكنولوجيا والمجتمع التي يجب تنظيمها في كتب العلوم والدراسات االجتماعية 

 .هـ١٤٢٥،  ١١٧ص، ٢٤عدد ال، مجلة البحوث األمنية، بالمرحلة االبتدائية

برنامج مقترح ضمن مناهج العلوم لتعديل االتجاهات : محمد حسين ، صفر )٤٣
اإلصدار ، جامعة الكويت ، المجلة التربوية، نحو التدخين وتعاطي المخدرات

 .م١٩٨٤، ١٥٨، ص٦٥، عدد األول

دراسة لدرجـة امتصـاص المـواد     ،وليد بن عبداهللا بن شيبان ،الصيعري  )٤٤
،           أو المسرطنة بين طالب المرحلة الثانوية فـي منطقـة جـدة    /المطفرة و

 ،م ٢٠٠٤، جدة ، جامعة الملك عبد العزيز ، رسالة ماجستير غير منشورة 

، عمـان ، األردن، وقاية البيئة من المكونات الصناعية، بالل منادف، الطحان  )٤٥
 .م٢٠٠٥ط، دار المناهج للنشر والتوزيع

 ، ١١١ص،١٦العـدد  ، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، : عبدالعظيم ، عاصي  )٤٦
 .م١٩٩٩

قيمة تطوير جميع المناهج التعليمية لتكون ذات : أحمد عبدالوهاب ، عبدالجواد )٤٧
الجمعيـة  ، م٢٠٠١، الجزء األول ، المؤتمر العلمي الثالث عشر، مغزى بيئي

 .المصرية للمناهج وطرق التدريس

بيئـة علـى النبـات والحيـوان     أثر تلوث ال: ممدوح فتحي ، عبدالصبور )٤٨
 .م١٩٩٨ ، ٥٢ص ،١٤العدد ، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، واإلنسان

،                 وأســاليبه،وأدواتــه ،مفهومــه ، البحــث العلمــي، ذوقــان ، عبيــدات  )٤٩
 .م٢٠٠٣،عمان ،شراقات للنشر والتوزيع إ

ئة على فعالية وحدة مقترحة عن صحة البي، نجاح السعدي المرسي، عرفات  )٥٠
عدد ، دراسات في المناهج وطرق التدريس، اكتساب القضايا والمفاهيم البيئية

 .م٢٠٠٥ – ١٠٩



 

مكتبة العبيكان  ، إلى البحث في العلوم السلوكيةالمدخل ،صالح حمد ، العساف )٥١
 .م ٢٠٠٣، الرياض 

الطبعـة  ، األهليـة  للنشـر  ، األردن، النفايات الخطرة والبيئة، خالد، عنانزة  )٥٢
 .م٢٠٠٢ ،األولى

، عـالم الكتـب  ، التربية البيئية، و أحمد حسن اللقاني، حسن محمد، فارعة )٥٣
 .هـ١٤١٩

، مكتبـة العبيكـان   ، علم النفس التربوي ، إسماعيل محمد وآخرون ،الفقي   )٥٤
 .هـ١٤٢٠، الرياض 

رسـالة  ، التربية البيئية في المملكة العربية السـعودية ، عبداهللا أحمد، قناديلي )٥٥
 .هـ١٤٠٦، جامعة أم القرى، رةماجستير غير منشو

المجلـة  ، التربية العلمية لتنمية الوعي المجتمعي، حسام الدين محمد، مازن )٥٦
، ٢٩٧، عـدد     ، ص كلية التربية عين شـمس ، المصرية للتربية العلمية 

 .م٢٠٠٦

 .هـ١٤٢٤، العدد الثاني، ٢٣المجلد :  المجلة العربية للتربية )٥٧

واإلدارة السـلمية  ، الحد من الفقر، الكيميائية المحفل الدولي المعني بالسالمة  )٥٨
 ،هنقاريا ، بودابست . الدورة الخامسة ، وثيقة لحفز االفكار، للمواد الكيميائية

 . م٢٠٠٦

مكتبـة األنجلـو   ،  التربية البيئية في مناهج التعلـيم ، محمد عزيز إبراهيم  )٥٩
 .م٢٠٠١، القاهرة، المصرية

تنمية بعض أبعاد الشـعور  ، سعاد سيد، لالفجا، جمال الدين إبراهيم، محمود  )٦٠
البيئي لدى تالميذ الصف الرابع االبتـدائي مـن خـالل مـنهج الدراسـات      



 

، االجتماعية في ضوء متطلبات الثورة المعرفيـة والتكنولوجيـا المعاصـرة   
 .م٢٠٠١يوليو ، ١٧، ص٨٨عدد ،الجمعية المصرية لمناهج وطرق التدريس

ى الوعي البيئي لدى طلبـة المرحلـة   مستو، محمد سرحان سعيد، المخالفي )٦١
 ،م٢٠٠٣،  ٨٨العدد ، دراسات في المناهج، ن اإلعدادية بسلطنة عما

، حمايتها وصـيانتها ، البيئة، وائل إبراهيم، الفاعوري، محمد عطوة، المروط )٦٢
 .م٢٠٠٣ط ، دار المناهج للنشر، عمان، األردن

دار ،  البيئيـة  التربيـة : بشير محمـود  ، عربيات: أيمن سليمان ، المزاهرة )٦٣
 .هـ١٤٢٤، األردن، المناهج

، كتاب الرياض، الموضوع البيئي سعودياً وعربياً وعالمياً، محمد مهنا، المهنا )٦٤
 .م١٩٩٩، ١ط، ٦٣عدد ، مؤسسة اليمامة

 . www.aljazirah.com: مواقع على الشبكة العنكبوتية اإللكترونية )٦٥

 .هـ١٤٢٠، إصدارات أرامكو السعودية، البيئة الطبيعية، مها عبداهللا ،النعيم )٦٦

الجدوى االقتصـادية إلعـادة تـدوير    ،عبد الباري بن علي هزاع ، النويهي )٦٧
 المملكـة العربيـة  ،حالة دراسية على مدينـة جـدة   ،النفايات البلدية الصلبة 

مملكـة  جامعة الملك عبـدالعزيز ال ، رسالة ماجستير غير منشورة، السعودية
 .م ٢٠٠٤، العربية السعودية 

التربيـة البيئيـة وآفاقهـا    ، ابتسـام درويـش   ،العجي ،صالح محمد ،وهبي )٦٨
 .م٢٠٠٣، دار الفكر ، دمشق  ،سورية ، المستقبلية

 .م١٩٨٣، تبليسي التربية البيئية على ضوء مؤتمر: اليونسكو )٦٩
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