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 :البحث مستخلص
 النفايدددا  يف مقرتحدددة وحدددد  فاعليدددة علددد  التعدددر  إىل احلدددال  البحددد  هدددد  

 وملعرفدة  الثدانو،   األول الصد   طلبة لدى ومشكالتها بالبيئة الوع  ميةلتن اإللكرتونية

( ومشدكالتها  بالبيئدة  الدوع  ) التداب   املدتغري  علد  ( املقرتحدة  الوحدد  ) املستقل املتغري أثر

 طلبددة مدد  عشددواةية عينددة علدد ( ومشددكالتها بالبيئددة الددوع  اختبددار) البحدد  أدا  طبقدد 

 التعليميدددة الزقدددازيق شدددرق إلدار  التابعدددة العصدددلوج  مبدرسدددة الثدددانو، األول الصددد 

 فدرق  وجدود  البحد   نتداةج  مد   تدب   وقد وطالبة  طالب( 23) عددها الشرقية  مبحافظة

 يف البحددد  جمموعددد  طلبدددة درجدددا  متوسددد   بددد ( 0,0,) مسدددتوى عندددد احصددداةيًا دال

 مدد  بعددد وكددل ككددل ومشددكالتها بالبيئددة الددوع  الختبددار والبعددد، القبلدد  الت بدديق 

 التوصدديا  مدد  جمموعددة تقدددي  مت وقددد البعددد،  الت بيددق لصدداح حددد  علدد  ادهأبعدد

 . واملقرتحا 

 .ومشكالتها بالبيئة الوع  اإللكرتونية  النفايا  مقرتحة  وحد : املفتاحية الكلما 
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  بالبيئة الوعي لتنمية اإللكرتونية النفايات يف مقرتحة وحـدة فاعلية

 

The Effect of a Suggested Unit in Electronic Waste on 

Developing Environmental Awareness and its Problems 

among the First Year Secondary Stage Students 

Abstract: 

The current research aimed at investigating the 

effect of a suggested unit in electronic waste on 

developing environmental awareness and its problems 

among the first year secondary stage students. An 

environmental awareness test was pre- and post- 

administered on a group of (32) students from the first 

year secondary stage students at Aslogy school, Zagazig, 

Egypt. Results indicated that there was a statistically 

significant difference at (0,01) level between the mean 

scores of the treatment group in the pre- and post-

administration of the environmental awareness test in 

favor of the post administration. Some recommendations 

and suggestions for further research were also provided.                                                                                

Key words: A Proposed Unit, Electronic Waste, Environment 

Awareness And It's Problems.  

  املقدمة:
 العشددري  القددر  مدد  األخددري  العقددود يف الرقميددة االتصدداال  ثددور  ان ددالق مدد  

 العددا    يف وازدهدداراً  منددواً  الصددناعا   وأسددر  أكثددر  مدد   اإللكرتونيددا   صددناعة  أصددبح 

 املصدنعة  الشركا  اجتاه فم  اإللكرتونية  األجهز  استهالك معدل زياد  نتيجة وذلك

 بالشدرا   وإغدراةه   املسدتهلك   مد   كدبري  عددد  جلدب   التسدابق  إىل اإللكرتونية لألجهز 

 .تنغلق ال داةر  اإللكرتونية لألجهز  استهالكنا حتول واحد آ  يف والتجديد

 نهايددا  منددب بدددأ  الددي اجلديددد  الثددور  ههددب علدد   أطلددق وقددد 

 التقددددم مددد  مدددزيج تعدددد والدددي  ( الثالثدددة املوجدددة)  العشدددري  القدددر 

 شت  عل  انعكاساتها الثور  هلبه وكا  الفاةقة  املعلوماتية والثور  املبهل التكنولوج 
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 عامدددة  العلميدددة املسدددتحدثا  عليددد  أطلدددق فيمدددا العدددا   دول مجيددد  يف احليدددا  منددداح 

  (0)(0,1  3,02 نوار  إميا . )خاصة والكيمياةية

 الكهربدددددددا  جمدددددددال يف احلاصدددددددل والتكنولدددددددوج  الدددددددتقي الت دددددددور أ  كمدددددددا      

 جعدددل إىل أدى ممدددا واالبتكدددار  اإلنتدددا  ناحيدددة مددد  التوقعدددا  كدددل فددداق واإللكرتونيدددا 

 حيدددا  وجعدددل املتنوعدددة  والكهرباةيدددة اإللكرتونيدددة بددداألجهز  مزدمحدددة العامليدددة األسدددواق

 مد   األجهدز   هدبه  تقدمدة  ملدا  وذلك اإللكرتونية  باألجهز  كبري بشكل مرتب ة اإلنسا 

 متعدددد  جمداال   ويف احلديثددة اجملتمعدا   مشددكال  مد   للعديددد ومتنوعدة  عديددد  حلدول 

 املختلفدة   اجملداال   مد   وغريها واألم  والبيئة  والتعلي   والصناعة  والزراعة  كال ب 

 أضدراراً  ذا  نفايدا   إىل تتحدول  صدالحيتها  وانتهدا   األجهدز   هدبه  علد   الدزم   مدرور  وم 

 .اإللكرتونية بالنفايا  تسم  والبيئة  اإلنسا  عل  كبري 

 (  0  3,01 الدي   نور مالك)

 حيدد  العددا   يف منددوًا النفايددا  ا أنددو أسددر  مدد  اإللكرتونيددة النفايددا  وتعتددر 

 عام يف العا  مستوى عل  ط  مليو  2204 حوال  إىل اإللكرتونية النفايا  حج  وصل

 2303 إىل 3,30 عدددام حبلدددول اإللكرتونيدددة النفايدددا  حجددد  يرتفددد  أ  املتوقددد  ومددد   3,01

 (et al., Burns 1 ,2019. )ط  مليو 

 بعدد  عليدد  ي لددق الددب، البيئدد  التلددو   أنددوا أحددد اإللكرتونيددة النفايددا  وُتعددد 

 املصددان   خملفددا  مدد  كددثري عدد  الكشدد  ميكدد  حيدد " اخلفدد  اخلدد  تلددو " العلمددا 

 مسا  أو راةحتها  ش  أو مباشر  برؤيتها منها املنبعثة والغازية والساةلة الصلبة كاملواد

 رتونية اإللك النفايا  ه  خ رها حتديد ميك  ال والي خ ور  األشد ولك  ضجيجها 

 مهددد  أكدر  تعتدر  والدي  السدامة  مكوناتهدا  يف بدل  فق  كميتها يف مشكلتها تكم  وال

 ( 3,0  3,02عيدروس  وعار  إبراهي  عاص . )والبيئة للصحة

 كمداً  البيئد   التلدو   مصدادر  معها ازداد  تقدمًا التقنيا  تزايد م  أن  ويتضح 

 العلمددد  وتقدمدد   لنشددداط  سددلبية ال االنعكاسددا   بأخ دددار يشددعر  اإلنسدددا  وبدددأ  وكيفددًا  

                                                           
0
 (    الصفحة السنة  املؤل   اس ) التال  التوثيق نظام الباحثة اتبع  - 
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 للتقددم  نظدراً  البيئيدة  واملشدكال   القضايا تزداد أ  املتوق  وم  بيئت   عل  والتكنولوج 

 السددلبية اآلثددار مدد  للحددد حمدداوال  جنددد لددبلك احليددا   نددواح  خمتلدد  يف املسددتمر

 علدد  الوقددو  بهددد  العلميددة والدراسددا  البحددو  إجددرا  خددالل مدد  بيئتدد  مدد  لتفاعلدد 

 مجيد   لددى  البيئد   الدوع   وتنميدة  عليهدا  واحملافظة البيئة م  للتفاعل العلمية سساأل

 (12  3,00 الوها   عبد فاطمة.          )اجملتم  أفراد

 تشددغل  الددي الرةيسددية اجملدداال   مدد  واحددد  البيئيددة  واملشددكال  القضددايا وُتعددد 

 الددب، والتكنولددوج  الصددناع  التقدددم رافددق فقددد معددًا  الناميددة والدددول املتقدمددة الدددول

 استخدام وسو  التلو  خاصة بالبيئة  املتعلقة البيئية املشكال  يف زياد  اإلنسا  أحدث 

 دول جلميدد  قلددق مصدددر تشددكل أصددبح  بيئيددة  أخ ددار مدد  ذلددك عدد  نددتج ومددا املددوارد

 فحسدب  هدبا  لديس  األق دار   حددود  يتعدى البيئة عل  السليب التأثري أل  وذلك العا  

 اإلنسدا   رأسدها  وعلد   األرض كوكدب  علد   احليدة  الكاةندا   حيدا   تهديدد  ىلإ يتعدى بل

 (302  ,3,3 وآخرو   حممد مص ف . )نفس 

 تدددمريها إىل البيئددة ملددوارد والالواعدد  احملدددود غددري اإلنسددا  اسددتخدام أدى وقددد 

 املدوارد  م  ٪,2 البشرية م  ٪,3 يستهلك حي  عليها  واحلفاظ فيها التحك  م  بداًل

 االسدتهالك  مند   اجلميد   اعتمدد  إذا كواكدب  أربعدة  إىل حباجدة  فنح  وهنا ية ال بيع

 الصدددعب ومددد  تكلفدددة أكثدددر ال اقدددة مدددوارد بعددد  أصدددبح  ذلدددك علددد  عدددالو  هدددبا 

 األكثدددر البشدددرية واملمارسدددا  األنشددد ة بسدددبب كدددبري بشدددكل وتضدددا ل  اسدددتخراجها 

". للبشددددرية" حددددةالرا"و" بالرفاهيددددة" يسددددم  مددددا إىل تهددددد  والددددي لل اقددددة اسددددتهالكًا

() 

 معهدددا  التعامدددل وكيفيدددة البيئدددة  فهددد  ضدددرور  إىل احلاجدددة جدددا   هندددا ومددد  

 واجلامعا   املدارس يف البيئ  الوع  تنمية خالل م  وذلك عليها؛ واحلفاظ ومحايتها

 يف كدددبريًا تغدددريًا تت لدددب الراهندددة البيئيدددة فاألزمدددة التعلدددي   يف كلددد  بشدددكل ودجمددد 

 تدوفر  الدي  الدراسدية  املنداهج  خدالل  م  إال يتحقق ل  وهبا بيئت   حنو اإلنسا  اها اجت

 عد   نتجد   البيئية املشكال  أل  وذلك اإلنسا   سلوك يف تغيري عنها ينتج بيئية ثقافة

 للحفداظ  ال درق  أفضدل  مد   أ   اجداروال  فدريى  البيئدة   جتاه اخلاطئ سلوك 
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 هد   كدونه   ال دال   خاصدةً  اجملتمد    أفدراد  مجيد    بد  البيئد   الدوع   خلدق  البيئدة  علد  

 (. )السياسة وصانع  وزعماة  املستقبل خم   

 واملواقدد  والقدي   باملعرفددة طالبهد   تزويددد عد   مسددؤول  املعلمد   مجيدد  ويعتدر  

  أ شدر   بيئيدًا   مدتعلم   مواطن  إلنتا  وذلك البيئة؛ عل  للحفاظ الالزمة واملهارا 

 ،القدو  البيئد   والدوع   البيئيدة  املعرفدة  مد   عاليدة  مسدتويا   أنفسده   املعلمد   لدى يكو 

 )    .الواضح البيئ  والسلوك

 بالبيئددة الددوع  بتنميددة االهتمددام إىل اجلهددد توجيدد  الضددرور، مدد  أصددبح هلددبا 

 واخلددرا  املعددار  فددراداال اكتسددا  خددالل مدد  اجملتمدد ؛ أفددراد مجيدد  لدددى ومشددكالتها

 إىل باإلضددددافة هلدددا   أساسددد   فهددد   وحتقيدددق  ومشدددكالتها  بالبيئدددة  تتصدددل  الدددي  املتنوعدددة 

 البيئيدة  املشدكال   حدل  يف الفعدال  لإلسدهام  تسداعده   ومهدارا   وقدي   اجتاهدا   اكسابه 

 . )املختلفة حياته  مواق  يف تواجهه  الي

 املرتب ددة التحددديا  ملعاجلددة امل لوبددة واملهددارا   اخلددرا ي ددور البيئدد  فددالوع  

 علددد  القددددر  وي دددور البيئدددة علددد  للحفددداظ سدددبل إجيددداد علددد  األفدددراد ويسددداعد بدددبلك 

 البيئددة يددرتك أ  احلددال  اجليددل واجددب ومدد  ملواردنددا السددليمة اإلدار  يف السددلي  الددتفكري

 أفراد مجي  يساه  أ  ينبغ  وبالتال  القادمة  لألجيال عليها وحيافظ سليمة احلالية

 . )عليها واحلفاظ البيئة محاية يف اجملتم 

 :باملشكلة اإلحساس
:منها مصادر عد  م  باملشكلة الباحثة إحساس جا 

  دينددديس: مثدددل واألجنبيدددة العربيدددة املدددؤترا  بعددد  توصددديا(  

  (1,,3 مداز    حسدام )

 شدددددددولتز   (3,02 وآخدددددددرو   شدددددددلو  مددددددديالد)  (

 فاطمددددة: مثددددل الدراسددددا  وبعددد    )  

 يوسددد   السدددعد،)  (3,02) عيددددروس وعدددار  إبدددراهي  عاصددد   (3,00) عبددددالوها 

 حدول  أجريد   الدي   ويوحندا   بليب   (3,04
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 عنهددا املعلومددا  ونقدد  والبيئددة اإلنسددا  علدد  خ ورتهددا علدد  اإللكرتونيددة النفايددا 

 البدد  وبالتدال   خ دري    وأمدراض  بيئيدة  مشدكال   يسدبب  قدد  مبخاطرها الوع  وعدم

.منها للتخل  اآلمنة واألساليب مبخاطرها الثانوية باملرحلة ال لبة توعية م 

   إشدددار  أ، تددرد  ل أنددد  وجددد   الثانويددة   باملرحلدددة الكيميددا   ملنددداهج حثددة البا اسددتقرا 

 هدبه  حداثدة  إىل يرجد   وذلدك  اإللكرتونيدة   النفايدا   موضو  إىل ضمنية أو مباشر 

.تناوهلا إىل الباحثة دف  ما وهبا املشكلة

  املرحلدة  طلبدة  وعد   مسدتوى  علد   للتعدر   اسدت العية  دراسدة  بإجرا  الباحثة قام 

 (2)البيئدد  الددوع  اختبددار ت بيددق يف تثلدد  البيئيددة  واملشددكال  بالقضددايا الثانويددة

 األدا  ت بيق نتاةج وبتحليل  (,2) عدده  بلغ وقد الثانو، األول الص  طلبة عل 

 ملتوسددد  ةاملئويددد النسدددبة وكانددد  البيئددد  الدددوع  اختبدددار يف درجددداته  قصدددور تدددب 

 مسدتوى  يف قصور وجود عل  يدل مما جدًا  منخفض  وه %( 3202) حوال  درجاته 

 . لديه  البيئ  الوع 

 بالبيئدة  الدوع   بتنميدة  االهتمدام  ضدع   علد   السدابقة  الدراسدا   م  العديد تأكيد 

: دراسدددددددة مثدددددددل املختلفدددددددة التعليميدددددددة املراحدددددددل يف ال لبدددددددة لددددددددى ومشدددددددكالتها

 الركدددددا  وعلددددد  الوديدددددا  هندددددا   )

 اتفددددددددددددددداق  )  )  (3,01)

(.,3,3) وآخرا  حممد مص ف    Ö  (3,02) السقا 

 :                                                                        البحث مشكلة
 ال لبدة  ومعرفدة  بالبيئدة  الدوع   مسدتوى  ضع  يف احلال  البح  مشكلة تتمثل

 الثانويددة باملرحلددة الكيميددا  مندداهج تندداول عدددم نتيجددة اإللكرتونيددة النفايددا  مبشددكلة

 خ ددور  تثددل والددي اإللكرتونيددة؛ النفايددا  مشددكلة مثددل اجلديددد   البيئيددة للمشددكال 

 يسددبب والددب، رهددامبخاط واجلهددل عنهددا املعلومددا  ونقدد  الفددرد  وصددحة البيئددة علدد 

                                                           
2
 (3,01 صاح  م : )إعداد البيئ  الوع  اختبار( 0) ملحق 
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 خماطرهدددا وزيددداد  املشدددكلة هدددبه تفددداق  مددد  ويزيدددد كدددبري  وصدددحية بيئيدددة مشدددكال 

 . عنها الناجتة واألمراض
 :التال  الرةيس التساؤل ع  اإلجابة احلال  البح  حاول املشكلة هلبه وللتصد،

 طلبـة  لـدى  ومشكالتها بالبيئة الوعي لتنمية اإللكرتويية النفايات يف مقرتحة وحدة فاعلية ما"
 "الثايوية؟ املرحلة
 :التالي  السؤال  التساؤل هبا م  ويتفر 

 ومشدكالتها  بالبيئدة  الدوع   لتنميدة  اإللكرتونية النفايا  يف املقرتحة الوحد  ما -1

الثانو،؟ األول الص  طلبة لدى

 بالبيئددة  الددوع   لتنميددة  اإللكرتونيددة  النفايددا   يف املقرتحددة  الوحددد   فاعليددة  مددا -2

الثانو،؟ األول الص  طلبة لدى تهاومشكال

:البحث أهداف
:إىل احلال  البح  هد 

 خددالل مدد  الثددانو، األول الصدد  طلبددة لدددى ومشددكالتها بالبيئددة الددوع  تنميددة -1

.اإللكرتونية النفايا  يف املقرتحة الوحد 

: البحث أهميه  
 :م  كاًل احلال  البح  يفيد    

    مناهج وت وير خت ي  عل  القاةم  رنظ توجي : املناهج وم ور، خم 

 للنفايدددا  املقرتحدددة الوحدددد  تضدددم  ضدددرور  إىل الثانويدددة باملرحلدددة الكيميدددا 

. الدراسية املقررا  يف اإللكرتونية

 ،االسدددرتاتيجيا  مددد  االسدددتفاد  واملدددوجه  للمعلمددد  ميكددد : املنددداهج منفدددب 

 ولتوظيددد   يسددد التدر أداةهددد   مددد  للت دددوير البحددد   يف املتضدددمنة التدريسدددية

 .والبيئة اإلنسا  خلدمة الوحد 

  لتنميدد  ُأخددرى حبددو  أمددام اجملددال احلددال  البحدد  نتدداةج تفددتح قددد: البدداحث 

.البح  يف امُلعد البيئ  الوع  اختبار م  واالستفاد  ومشكالتها بالبيئة الوع 
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  بالبيئة الوعي لتنمية اإللكرتونية النفايات يف مقرتحة وحـدة فاعلية

 

  خب دور   لدديه   الوع  لتنمية البح  جمموعة لل لبة الفرصة يتيح: ال ال 

 . معها التعامل وكيفية والبيئة اإلنسا  صحة عل  اإللكرتونية نفايا ال

 :عل  احلال  البح  اقتصر :البحث حدود

 قصديًا اختياره  مت الثانو، األول الص  طلبة م  جمموعة: البشرية احلدود 

 :اآلتية لألسبا  وذلك  (23)عددها

  ال دال   هدؤال   يصدبح  وأ  االسدتيعا    علد   قددر   أكثدر  الثانويدة  املرحلة طال 

 إعداد   وممارسة اإللكرتونية  النفايا  تدوير إعاد  أهمية تعلموا إذا بيئي   قاد 

 .بأنفسه  التدوير

 شددرق إلدار  التابعددة الثانويددة العصددلوج  مدرسددة يف الت بيددق :املكانيددة احلدددود 

 أبددددوا والدددبي  زمدددال  بعددد  لوجدددود الشدددرقية  مبحافظدددة التعليميدددة الزقدددازيق

 . املدرسة إدار  ترحيب وكبلك الباحثة  ملساعد  تعداداالس

 العدام  مد   األول الدراسد   الفصل يف البح  جتربة ت بيق مت: الزمانية احلدود 

 .3,30/,3,3 الدراس 

 املوضوعية احلدود :

 بالبيئدددددة الدددددوع  لتنميدددددة اإللكرتونيدددددة النفايدددددا  يف مقرتحدددددة وحدددددد  -1

.انو،الث األول الص  طلبة لدى ومشكالتها

 باملشدددكال   الدددوع  : يف املتمثلدددة  البيئددد   الدددوع   أبعددداد  علددد   االقتصدددار  -2

 عل  احملافظة -البيئية املشكال  مواجهة بأساليب الوع  -البيئية

.ال بيعية مواردها ومحاية البيئة

 :البحث فروض
 يف البحدد  جمموعدد  طلبددة درجددا  متوسدد   بدد  إحصدداةيًا دال فددرق يوجددد ال -1

 بعد وكل ككل ومشكالتها بالبيئة الوع  الختبار والبعد،  القبل الت بيق 

 .حده عل  أبعاده م 
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 :البحث منهج
 املدتغريا   ويشدتمل  الواحدد    اجملموعدة  ذو التصمي  باستخدام التجرييب املنهج 

 اإللكرتونيدددة النفايدددا  يف مقرتحددد  وحدددده يف ويتمثدددل مسدددتقل مدددتغري: التاليدددة

 .ومشكالتها بالبيئة الوع : التاب  واملتغري

ــطلحات ــث مص  مبوضددو  الصددلة ذا  والدراسددا  األدبيددا  علدد  االطددال  ضددو  يف :البح

 :أنها عل  إجراةيًا البح  مص لحا  الباحثة ُتعر  البح  

   : اإللكرتويية النفايات
 بهددا لالنتفدا   الدالزم  العمدر  جتداوز   الدي  الكهربيدة  أو اإللكرتونيدة  األجهدز   كدل  

 اسددددتحالة إىل أد  أع ددددال أو الكسددددر أو للتلدددد  تعرضددددها نتيجددددة( صددددالحيتها  انتهدددد)

 الثمينة املعاد  ع  البح  أو دفنها أو حرقها أو نقلها أو تفكيكها يت  والي استخدامها 

 والبيئة اإلنسا  تهدد كبري  بيئية ومشكال  خماطر م  عنها ينج  وما بداخلها؛ الي

 قابلددة  غددري خ ددري  كيمياةيددة  ومركبددا  عناصددر  علدد احتواةهددا  نتيجددة بدد   احملي ددة

 .للتحلل

: اإللكرتوييـة  النفايـات  يف مقرتحـة  وحـدة 

 املرتب ددددة  املختلفددددة  التعليميددددة  واألنشدددد ة  واملهددددارا   املعددددار   مدددد   جمموعددددة 

 يدؤد،  حيد   يدًا  من ق تنظيمداً  واملنظمة الكيميا  بعل  الصلة ذا  اإللكرتونية بالنفايا 

 ومهاريددة معرفيددة) جيدددًا حتديدددًا حمدددد  تعليميددة أهدددافًا املددتعل  إكسددا  إىل تدريسددها

(.ووجدانية

  : ومشكالتها بالبيئة الوعي
 علدد  قددادر جيعلدد  مبددا تهددددها  الددي واملشددكال  والقضددايا لبيئتدد  الفددرد إدراك 

 صديانة  ثد   ومد   منهدا   احلد أو حلها يف واملساهمة املشكال  هبه جتاه بإجيابية التصر 

 الددي  اخلددام بالدرجددة البيئدد  الددوع  مسددتوى  ويقدداس مكوناتهددا  علدد  واحلفدداظ البيئددة

 .احلال  البح  يف املعد ومشكالتها بالبيئة الوع  اختبار يف ال الب عليها حيصل
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  بالبيئة الوعي لتنمية اإللكرتونية النفايات يف مقرتحة وحـدة فاعلية

 

 البحث أدبيات
 :اإللكرتويية النفايات: أواًل

 مدد  كضددرور  نفسددها وفرضدد  هلددا  المثيددل بقددو  حياتنددا التكنولوجيددا لدد دخ 

 يدددزداد حيددد  قبدددل  مددد  يتدددوه  كدددا  كمدددا كماليدددا  جمدددرد ولددديس احليدددا  ضدددروريا 

 ووسداةل  األنرتند   خبدما  املرتب ة خاصة يوم بعد يومًا احلديثة للتقنيا  استخدامنا

 مبختلددد  احملمولدددة تددد اهلوا مددد  مندددزل خيلدددو فدددال االجتمددداع   والتواصدددل االتصددداال 

 .املختلفة اإللكرتونية األجهز  م  وغريها والتلفاز الشخص  احلاسو  وأيضًا أنواعها

 مكدا    كدل  يف بندا  حتي  العصر  إخ بو  اإللكرتونية األجهز  أصبح  ولقد 

 ظهدر   هندا  ومد   بواسد تها   تددار  الدي  البكيدة  املندازل  إقامدة  حدد  إىل األمدر  وصدل  حتد  

 تضداؤل  مد   خاصدة  جديدد   فجدر  كدل  مد   للزيداد   القابلدة  اإللكرتونية النفايا  م  تالل

 مدد  احلاضددر الوقدد  يف اإللكرتونيددة النفايددا  ُتعددد وبالتددال  للجهدداز  االفرتاضدد  العمددر

 نتيجددة الكددبري   والبيئيددة الصددحية خماطرهددا بسددبب العددا  تددؤرق الددي املشدداكل أكثددر

 طددارق . )مكوناتهددا  بعدد   تدددوير  إعدداد   أو منهددا  الددتخل   وصددعوبة  وتقادمهددا  تراكمهددا 

 (322  3,02 أمحد 

 اإللكرتويية النفايات مفهوم  
 مجيددد  أنهدددا يدددرى مددد  فهنددداك اإللكرتونيدددة للنفايدددا  متعددددد  تعريفدددا  توجدددد 

 التيددار علدد  تعتمددد الددي اهلالكددة أو املهملددة واالتصدداال  املعلومددا  تكنولوجيددا منتجددا 

 احلاسدو   أجهدز   مثدل  التشغيل  أجل م ( ةرالدوا) الكهرومغناطيس  اجملال أو الكهرب 

 املنزليددة والفيددديو والصددور  الصددو  وأجهددز  احملمولددة اإللكرتونيددة واألجهددز  وملحقاتهددا

 يف الدددتحك  وأجهدددز  والكدددامريا  والراديدددو األسدددرتيو وأجهدددز  التليفزيدددو  أجهدددز  مثدددل

ò.)االفرتاضد   عمرهدا  نهايدة  إىل وصدل   الدي  وغريهدا  األلعدا  

) 

 عد   عبدار   وهد   األرض علد   تراكمداً  األسر  النفايا  ه  اإللكرتونية النفايا  

 لالسدتخدام  صداحلة  غدري  أ، االفرتاضد   عمرهدا  نهاية إىل وصل  الي الكهربية األجهز 
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 املنتجددا  مدد  وغريهددا ال بيددة واملعدددا  املعلومددا  وتكنولوجيددا االتصدداال  أجهددز  مثددل

 ( ) الكهرباةية الدواةر عل  تو،حت الي واملكونا 

 اإللكرتويية النفايات تصنيف 
 ومسدتلزماتها   وأجزاةهدا  األجهز  ع  يتخل  ما كل ه  اإللكرتونية النفايا   

: عدد  نقدداًل) مضدديا  بددو عمددار :كالتددال  تصددنيف  إطددار يف النفايددا  هددبه وضدد  وميكدد 

 ()و( 21  3,01 احلافظ  عبد حسي

 املمغن ددة  والشددراة  ال باعددة  وأحبددار الب اريددا   مثددل: االسددتخدام خملفددا  -1

 الدددي أجزاةهدددا بعددد  أو األجهدددز   يف املسدددتخدمة الصدددالحية املنتهيدددة والزيدددو 

 .استخدامها يستحيل جعلتها اع ال أو التل  أو للكسر تعرض 

 وملحقاتهدددا  اإللكرتونيدددة  جهدددز  األ مجيددد : أجزاةهدددا بعددد   أو األجهدددز  تقدددادم -2

 ومواكبتهدددا مناسدددبتها عددددم حدددال يف خملفدددا  ُتصدددبح تشدددغيلها ومسدددتلزما 

 حداثددة أكثددر أنددوا  وظهددور احلددال   العصددر واحتياجددا  التكنولددوج   للت ددور

 .وت ورًا

 وحتتدو، : والكهربيدة  اإللكرتونيدة  لألجهدز   واإلنتدا   التصدني   عمليدا   خملفا  -3

 إىل باإلضدافة  هدبا  وخالفدة  وم دا    وزجاجيدة   ومعدنية  بالستيكية  مواد عل 

 الثقيلدددة الكيمياةيدددة العناصدددر علددد  حتتدددو، الدددي واألحبدددار والشدددحوم الزيدددو 

 والزنددك  والكددروم  والنيكددل  والكددادميوم  والزةبددق  الرصددا  ) مثددل واخل ددر 

 (.والبالتينيوم والنحاس  والفضة   البهب)  مثل مثينة عناصر وأيضًا( والكروم

 والبيئة اإليسان صحة على اإللكرتويية النفايات أثر
 اإلنسدا    صدحة  علد   خ دور   النفايدا   أندوا   أشدد  م  اإللكرتونية النفايا  ُتعد 

 ذكر كما - اخل ور  وشديد  ثقيلة كيمياةية ومواد عناصر عل  الحتواةها وذلك

 باجلهداز  أضدراراً  دو حد  إىل يؤد، ال ويل املدى عل  املواد هلبه التعرض أ  إذ - سابقًا

 هددبا  (العقدد ) اجلنسدد  لدددى اخلصددوبة علدد  يددؤثر وكددبلك الُكلدد   العظددام  العصدديب 

 ( . )السرطانية األمراض إىل باإلضافة
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  بالبيئة الوعي لتنمية اإللكرتونية النفايات يف مقرتحة وحـدة فاعلية

 

 يف املتضددددمنة اخل ددددر  والعناصددددر للمددددواد التعددددرض طددددرق ختتلدددد  أ  ميكدددد و 

 ينشدأ  أ  املدرجح  مد   عدام  بشدكل  ير التددو  إعداد   وعملية املاد  حسب اإللكرتونية النفايا 

 واالبدددتال  االستنشددداق خدددالل مددد  اإللكرتونيدددة للنفايدددا  اخل دددر  للمكوندددا  التعدددرض

  (الرمسدد  غددري أو الرمسدد ) املباشددر املهددي التعددرض إىل باإلضددافة اجللددد، والددتالمس

 مد   بها  تب ةاملر وامللوثا  اإللكرتونية  للنفايا  املكونة املواد ُيالِمسوا أ  لألفراد وميك 

. الغددبا  مصددادر خددالل ومدد  واملددا   واهلددوا   والغبددار  امللوثددة  الرتبددة مدد  االتصددال خددالل

 

 املدواد  بعد   تدأثري ( )وزيلر (,3,0 صقر  ليال) م  كاًل وتوضح 

 الدتخل   مت اإذ اإلنسا  صحة عل  اإللكرتونية للنفايا  اخل ر  الكيمياةية والعناصر

 :آمنة غري ب رق منها

 ويدؤد،  الُكلد    و الددما   خاصدة  الداخليدة   األعضدا   حت دي   علد   يعمل: الزةبق 

 الدب، ( الزةبدق  ميثديل  ) بدالزةبق  املدا   اخدتال   ع  وينتج للجن   تشوها  إىل

 مد   أو البشدر   إىل األمسداك  مد   الغباةيدة  السلسدة  حلقدا   عدر  ينتقدل  أ  ميكن 

.عام بشكل الثديا  إىل النباتا 

  مد   ذراتد   اختل د   إذا اإلنسدا   علد   كدبري   خ دور   الرصدا   ميثل: الرصا 

 منددد  الدددتخل  أو تصدددنيع   عددد  الناجتدددة االنبعاثدددا  استنشددداق مت أو ال عدددام 

 الرؤيدة   واضد را   وضدع   بالق    الشعور إىل يؤد، حي  سليمة  غري ب ريقة

 بالشددلل واإلصددابة املدد   خاليددا ريوتدددم واللفظدد   املعددريف النشددا  يف والتخلدد 

.عالية اجلرعة كان  إذا والغيبوبة

 مت وإذا  (العظددام هشاشددة) العظددام يف الكالسدديوم فقدددام علدد  يعمددل: الكددادميوم 

.األنفية اجليو  وتورم الرةت   تلي  إىل يؤد، انبعاثات  استنشاق

 يسدددبب ر مسدددتم بصدددور  غبددداره واستنشددداق الرةدددة  سدددرطا  يسدددبب: البرييليدددوم 

.الشديد  احلساسية

 اإلصددابة  حددد إىل تصددل املدد  علدد  يددؤثر  متكددرر   بصددور  لدد  التعددرض: البدداريوم 

.وال حال الكبد ويصيب العضال   ويضع  باألورام 
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 ويسدبب  الندوو،   احلمد   حت دي   علد   ويعمدل  اخلاليدا  بسدهولة  خيرتق: الكروم 

.اجللد حساسية

  الدوليددة الوكالددة وصددنفت  املندداع   ازللجهدد ب ددئ مدددمر هددو: األسددود الكربددو 

.مسرطنة كماد  السرطا  ألحبا 

  ويدددمر للددرةت   خ ددري  أمددراض إىل استنشدداق  يددؤد، سددام غدداز: الديوكسدد 

.العصبية اخلاليا

 صدناعة  يف تددخل  الدي  األخدرى  الثقيلدة  والعناصدر  املدواد  مد   العديدد  إىل إضافة 

:  مثددددل اإلنسددددا  صددددحة علدددد  خ ورتهددددا  ثبدددد والددددي والكهربيددددة اإللكرتونيددددة األجهددددز 

 والسليسددديوم  واألمونيدددوم  أميدددد  والبدددول  والبزمدددو   األنتيمدددو   والدددزرني   الفوسدددفور 

 . وغريها واملاغنيسيوم واجلرمانيوم 

 الددددتخل  يف هددددو اإللكرتونيددددة النفايددددا  يف اخل ددددور  مكمدددد  فددددإ  وبالتددددال  

 اجملددار، أو القمامددة  يف إلقاةهددا أو  اهلددوا يف حبرقهددا سددوا  منهددا  اآلمدد  وغددري العشددواة 

 .                                     كبري بشكل اإلنسا  بصحة تضر سامة انبعاثا  خرو  إىل ذلك يؤد، حي  املاةية 

 تتدد  بدل  فقد ؛  اإلنسدا   صدحة  علد   تقتصر ال اإللكرتونية النفايا  خ ور  إ  

 حتتويهددا الددي الثقيلددة والعناصددر السددامة املركبددا  إ  حيدد  مكوناتهددا  بكددل البيئددة إىل

 الرتبدة  تددمري  تسدبب  وبالتدال   طويلدة  لفدرتا   الرتبة يف ترتاك  الزةبق  الرصا : مثل

 تصددداعد عندددة يندددتج اإللكرتونيدددة النفايدددا  حدددرق وأيضدددا للزراعدددة  صددداحلة غدددري وجعلدددها

 و الكربد  أكسديد  وثدان   الكريد   أكسديد  وثدان   الديوكسد   غداز  مثل السامة الغازا 

 .للبيئة الضار  الغازا  م  وغريها احلرار، االحتباس لظاهر  الرةيس  املسبب

 املفتوحدة  ال بيعدة  يف أو العاديدة  النفايدا   أمداك   يف النفايدا   هبه إلقا  وعند 

 تتفاعدل  عناصدر  هد   العناصدر  هدبه  معظد   أل  وذلدك  واجلوفيدة؛  الس حية املياه تتلو 

 حدرق ) احلدرار   أو  (امليداه  جمدار،  يف منهدا  تخل الد  يدت   عنددما  أ،) الرطوبدة  توافر عند

 يف ترتاكدد  سددامة مركبددا  عنهددا ينددتج ممددا  (اهلددوا ) األكسددج  أو  (النفايددا  هددبه

 مدالك .                     ) للشدر   صداحلة  غدري  جعلدها  و اجلوفيدة  املياه إىل تتسر  أو الرتبة 

 (  32  3,01 نورالدي  
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  بالبيئة الوعي لتنمية اإللكرتونية النفايات يف مقرتحة وحـدة فاعلية

 

 واجلسددديما  العناصدددر امتصدددا  األشدددجارو النباتدددا  جدددبور تسدددت ي  بينمدددا 

 وأنسددجتها  بنيتهددا علدد  يددؤثر ممددا الرتبددة  يف اإللكرتونيددة النفايددا  دفدد  أو إلقددا  نتيجددة

 الرتبدددة يف قاعدتددد  تبددددأ الدددب، األحيددداة   بدددالتنو  األضدددرار إىل يدددؤد، شدددأن  مددد  وهدددبا

 يف امليدداه بدددور  خلددل إحدددا  يف سددليب تددأثري الشددارد  اجلسدديما  هلددبه أ  كمددا والنبددا  

 االن دالق  علد   قدادر   اجلسديما   هدبه  أل  وذلدك  عدام   بشدكل  املناخيدة  والدور  ال بيعة 

 األكاسدديد مدد  العديددد علدد  حيتددو، تركيبهددا وأ  احملددي   الوسدد  يف عاليددة بسددرع 

.                                                           البيئددددددة سددددددالمة و أمدددددد  علدددددد  اخل ددددددر  امللوثددددددا  ضددددددم  ُتصددددددن  الددددددي والعناصددددددر

( 22  3,01 احلافظ  عبد حسي: ع  نقاًل: السروج  عبدالعزيز)

 اإللكرتويية النفايات من احلد أساليب                                               
 والبيئددة نسدا  اإل صددحة يهددد  بندا  حمددي  خ در  اإللكرتونيددة النفايدا   أصدبح   

 يلد   وفيمدا  أضدراره   مد   واحلدد  اخل در  هدبا  نواجد   أ  عليندا  لزامًا كا  لبا ب ؛ احملي ة

 ( 321 - 322  3,04 يوس   السعد،. )اإللكرتونية النفايا  م  احلد لكيفية عرض

  يبدل وال إلكرتونيا  جهازًا حيمل ال منا فم  املواطن   لدى الوع  مستوى رف 

 مكبدا   يف املستعملة بأجهزتنا نلق  أ  هو اخل ور  فمكم   جديد بآخر جهازه

 مددرور وبعددد إندد  حيدد  امليدداه  يف بهددا نلقدد  أو ال ريددق  جددانيب علدد  أو القمامددة 

 احملي دددة؛ البيئدددة يف الثقيلدددة العناصدددر وتتسدددر  اجلهددداز  أجدددزا  تتحلدددل الوقدد  

  .بتجميعها املسؤولة اجلهة إىل القدمية األجهز  تسلي  جيب وبالتال 

  لألجهددز  املنتجددة واملؤسسددا  الشددركا  جتدداه صددارمة  قددوان  وتفعيددل تشددري 

 الصددددحية السددددالمة ومعددددايري باشددددرتاطا  يتعلددددق فيمددددا خاصددددة اإللكرتونيددددة 

 جتميد   يدت   حبيد   نفايدا    مد   التصدني   عمليدا   ختلفد   ما ومراقبة والبيئية 

 .آمنة ب ريقة منها والتخل  النفايا  هبه

  ثبدد  وسدديلة فهدد  دفنهددا؛ طريددق عدد  اإللكرتونيددة النفايددا  مدد  الددتخل  مندد 

 النفايددددا  مدددد  الددددتخل  مندددد  وكددددبلك البيئددددة  علدددد  الشددددديد  خ ورتهددددا

 مدددمر  سددامة انبعاثددا  مدد  يتصدداعد ملدا  وذلددك حرقهددا؛ طريددق عدد  اإللكرتونيدة 

.للصحة
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  والدي  الصدالحية   امُلنتهية لألجهز  التصدير عمليا  من  الدول  اجملتم  عل 

 ُيمثددل اإللكرتونيددة النفايددا  تصدددير إ  حيدد  أخددرى  مددر  اسددتعماهلا ميكدد  ال

.هلا جبرية حلول وض  جيب خ ري   دولية إشكالية

 ومشكالتها بالبيئة الوعي: ثاييًا
 فجدر  فمندب  جددًا   قدميدة  عالقدة  ُتعدد  بالبيئدة  اإلنسدا   عالقدة  أ  في  الشك مما 

 ويلديب  رغباتد   حيقدق  مبدا  حولد   مدا  غاللواسدت  حياتد   ت دوير  إىل يسع  واإلنسا  التاري 

 احلسدبا    يف تكد     سدلبية  بآثدار  البيئدة  تددهور   غاياتد   حتقيدق  سدبيل  ويف احتياجات  

 تهدددد وأصددبح  املعاصددر اإلنسددا  علدد  حددديثًا نفسددها فرضدد  بيئيددة مشددكال  وظهددر 

 .مكتسبات  وتدمر حيات 

 حدددل أجدددل ومددد  األوىل  بالدرجدددة سدددلوكية مشدددكال  هددد  البيئيدددة فاملشدددكال  

 آ  يف والغايدة  الوسديلة  يعتدر  الدب،  اإلنسدا   تنشدئة  حتسد   م  البد ومشاكلها أزماتها

 وتكوي  جديد   ومعار  طرق وترسي  البيئة م  مواقف  تعديل خالل م  وذلك واحد 

 مسدعود . )داةد   إجيداب   سدلوك  واكتسدا   البيئدة  علد   احملافظدة  حندو  والقدي   االجتاها 

 (022  ,3,3 وآخرو   طلحة

 البيئي الوعي مفهوم:
 مفهددوم جددا  حيدد  والبيئددة  الددوع  مفهددوم  دمددج حاصددل هددو البيئدد  الددوع  إ  

 البيئدة  يف اإلنسدا   يواجههدا  الدي  واملتفاقمة املتزايد  األخ ار عل  مردودًا البيئ  الوع 

 حي  البيئة  أشكال مجي  جتاه خاطئة لسلوكيا  ممارست  نتيجة وذلك ب   احملي ة

 الوثيقددة  لصددلتة  نظددرًا وذلددك  البيئدد    الددوع  مفهددوم  تناولدد   الددي التعريفددا    تعدددد

 :البيئة مبفهوم

 ومعرفتد   إحساسد   طريدق  عد   البيئدة  ملت لبدا   الفدرد  إدراك: "هدو  البيئد   الوع  

 معهدا   التعامدل  وكيفيدة  البيئيدة  القضدايا  وكدبلك  عالقدا    م  بينهما وما مبكوناتها

 صدداح  مجددال". )اإلنسددانية احلياتيددة اخلددر  اسددتثمار ومدد  التعلددي  خددالل يتحقددق وهددو

3,,2  23) 
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  بالبيئة الوعي لتنمية اإللكرتونية النفايات يف مقرتحة وحـدة فاعلية

 

 ميتلكهدا  الدي  واالجتاهدا   واملهدارا   املعدار   مد   كد  " بأند   البيئد   الوع  عر  

 هدددبه جتددداه بإجيابيدددة يتصدددر  أ  علددد  قدددادر جتعلددد  والدددي بيئتددد  مشدددكال  عددد  الفدددرد

 علددد  واحلفددداظ البيئدددة صددديانة وبالتدددال  منهدددا  احلدددد أو حلدددها يف واملسددداهمة املشدددكال  

 ( 314  3,02 الرفاع   وأمحد احلماد، عبداهلل". )مكوناتها

 تعدداماًل البيئددة مدد  للتعامددل الفددرد وإعددداد حتضددري عمليددة: "هددو البيئدد  الددوع  

 بلعابددد  وعبدددالقادر عربيددة بدد  حبيددب". )رشدديدًا اسددتغالاًل مصددادرها واسددتغالل عقالنيددًا

3,04  032) 

 وأبعاده البيئي الوعي أهداف
 مواجهددة يف بهددا ُينددا  الددب، الدددور ألهميددة تبعددًا البيئدد  الددوع  أهدددا  تتعدددد 

  3,02) علد   وحممدد ( 13  2,,3) ربيد   عدادل  مد   كدالً  حددد  حي  البيئية  املشكال 

 :أهمها م  البيئ  الوع  أهدا  م  جمموعة () و( 32

 بهدددددد  بهدددددا؛ املتعلقدددددة ةقواحلقدددددا البيئيدددددة  باملعرفدددددة األفدددددراد تزويدددددد -1

 واحملافظدددة البيئدددة لتحسدد   البيئيدددة  املشدددكال  فهدد   علددد  مسدداعدته  

.املستدامة التنمية حتقيق لضما  عليها

 غددرس خددالل مدد  آثارهددا  ومواجهددة البيئيددة  املشددكال  حددل يف املشدداركة -2

.البيئة محاية إىل اهلادفة البيئية القي 

 علددد  التلدددو  أثدددر تقليدددل خدددالل مددد  لألفدددراد املعيشدددة نوعيدددة حتسددد  -3

.صحت 

 عندد  اإلنسدا   علد   الرقيدب  هد   تكدو   حبي  البيئية األخالقيا  ت وير -4

.البيئة م  تعامل 

 اختداذ  مد   البيئيدة  املشدكال   مواجهة يف للمشاركة اجملتم  دور تفعيل -5

. بشأنها القرارا 

 لبيئددة ا عناصددر مدد  التعامددل يف األفددراد لدددى اإلجيدداب  السددلوك تعزيددز -6

.ومشكالتها
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.وعناصرها مكوناتها وصيانة ومحايتها  وتنميتها  بالبيئة  االرتقا  -7

.القادمة لألجيال إشراقًا أكثر مستقبل توفري -8

 اآلتية اداألبع حتديد ميك  :                                                                                         البيئي الوعي أبعاد

 الزيادا   ماهر: )وه  الثانوية املرحلة طلبة وع  مدى قياس يت  أساسها عل  والي

3,02  0222:) 

 الي البيئية املعلوما  األفراد إكسا  خالل م  وذلك: البيئة املعرفة -1

.معها وعالقته  بيئته  معرفة م  تكنه 

 املسداهمة  مد   تكنه  الي املهارا  األفراد اكسا  أ،: البيئ  السلوك -2

.البيئية املشكال  حل يف

 البيئدة   حندو  إجيابيدة  اجتاهدا   تكدوي   خدالل  مد  : االجيابية االجتاها  -3

.عليها احملافظة وأهمية

 ومكوياته البيئي الوعي خصائص  
 إجيازهدا  ميك  واملتعدد  املتنوعة اخلصاة  م  مبجموعة البيئ  الوع  يتميز 

  3,02) فددرا  ومددرو   (300  2,,3) نايددل ونبيهددة  (32  2,,3) قمددر عصددام: يلدد  فيمددا

23:) 

  البيئية الرتبية أهدا  م  رةيس  هد  البيئ  الوع.

  النظامية وغري النظامية الرتبية خالل م  البيئ  الوع  تنمية يت.

 البيئددة عدد  معرفيددة خلفيددة تددوافر هددو البيئدد  الددوع  لتنميددة األول األسدداس 

.  آثارها م  واحلد ملواجهتها السبل وأفضل ومشكالتها مواردها وأه 

  الالزمدة  القدرارا   اختداذ  علد   القددر   يتضدم   لألفدراد  البيئد   الدوع   تكوي 

 العلمد   التفكري أساليب واستخدام عليها واحملافظة البيئة محاية أجل م 

.مشكالتها حلل والناقد اإلبداع 

 وكيفية وآثارها أسبابها حي  م  ئيةالبي واملشكال  للعالقا  الفرد إدراك 

.معها التعامل
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  بالبيئة الوعي لتنمية اإللكرتونية النفايات يف مقرتحة وحـدة فاعلية

 

   حتدددد الددي البيئيددة االجتاهددا  لتكددوي  األوىل الدرجددة هددو البيئدد  الددوع 

.البيئة حنو وتصرفات  اإلنسا  سلوك

  مد   عدنه   يصدر أ  ميك  مبا التنبؤ عل  يساعد األفراد لدى البيئ  الوع 

.ستقباًلم واالجتماعية املادية البيئة حنو سلوك

  املتعلددق الوجدددان  واجلانددب املعددريف اجلانددب تددوفر يتضددم  البيئدد  الددوع 

 املهددددارا  وتتضددددح السددددلوك  اجلانددددب يكتمددددل حتدددد  الفددددرد لدددددى بالبيئددددة

.بيئت  م  الفرد تعامل أثنا  الصحيحة البيئية السلوكية

 البيئي الوعي تنمية مراحل
 حتديددد مت لددبلك تربويددة  يددةتعليم عمليددة هدد  البيئدد  الددوع  تنميددة عمليددة إ  

  ,3,0 ظفدر   مسيدة : )يلد   فيمدا  تتمثدل  البيئد   الدوع   لتنمية أساسية مراحل مخس

40-43:)

 واملفدددددداهي   املعددددددار   حتديددددددد يددددددت  املرحلددددددة هددددددبه يف: التمهيديددددددة املرحلددددددة -1

.البيئية باجلوانب املتعلقة املتعل  لدى املتوفر  واملشاعر والسلوكيا  

 املناسدبة  واملدداخل  التعليمية االسرتاتيجيا  حتديد فيها ويت : التكوي  مرحلة -2

 انتبدددداهه  وجدددب   دافعيددددته   وإثدددار   املددددتعلم   لددددى  البيئدددد  الدددوع   لتكدددوي  

.املقدم البيئ  والنشا  للموق 

 وكيفددًا  كمداً  للمدتعلم   املناسدبة  املواقد   إتاحددة يدت   وفيهدا : الت بيدق  مرحلدة  -3

 وعد    مد   تكويند   مت ومدا  مفداهي    م  تعلموه ما وممارسة ت بيق م  ليتمكنوا

.متعل  كل وسلوكيا  ووجدا  عقل يف التعل  أثر بقا  م  للتأكد وذلك

 خددالل مدد  سددابقًا  املددتعل  تعلمدد  ملدا  وتعزيددز إثددرا  عمليددة وهدد : التثبيدد  مرحلدة  -4

 عقددددول يف تعلمدددد  مت مددددا تددددأثري مدددد  التأكددددد إىل إضددددافة اإلثراةيددددة  األنشدددد ة

.وسلوكياته  املتعلم 

 فيهدا  يشدارك  جديدد   ألنشد ة  التخ دي   يدت   املرحلدة  هدبه  ويف: املتابعة مرحلة -5

 مواقددد  تهيئدددة إىل تهدددد  والدددي املتابعدددة  بأنشددد ة تسدددم  مدددا وهددد  املتعلمددو   
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 مدر  الي اخلرا  تدعي  أجل م  تعلم   ما ممارسة عل  املتعل  تساعد جديد 

.بها

 البيئي الوعي ميةتن يف التعليمية املؤسسات دور 
 اجملتمدد  أفددراد لدددى البيئدد  الددوع  تنميددة يف كددبري دور التعليميددة للمؤسسددا  

 (012-012  3,03 شنايف  ليند :             )خالل م  وذلك

 خدددالل مددد  البيئدددة  بسدددالمة العالقدددة ذا  اخلاطئدددة البيئيدددة املفددداهي  تصدددحيح .1

.ملختلفةا املدرسية واألنش ة املناهج يف ذلك عل  الرتكيز

 يف إجيابيددًا ال الددب جتعددل الددي التعليميددة؛ واخلددرا  باملهددارا  ال ددال  تزويددد .2

.البيئة م  وتعامل  تصرفات 

 العالقددددة ذا  احليويددددة واإلقليميددددة احملليددددة القضددددايا دراسددددة علدددد  الرتكيددددز .3

.حنوها السلبية االجتاها  تغيري عل  والعمل البيئية  باملشكال 

 جلمدد  املخصصددة األمدداك  إىل امليدانيددة والزيددارا  العلميددة الددرحال  تنظددي  .4

.ومكوناتها النفايا  م  التخل  كيفية يف العملية واملشاركة النفايا 

 أخ ددار تدددرس الددي املختلفددة الدراسددية واأليددام املناسددبا  يف الفاعلددة املشدداركة .5

 التوعيدة  بنشدر  االهتمدام  إىل إضدافة  والبيئة  واجملتم  الفرد عل  البيئ  التلو 

 وكتابددة املسددابقا  إعددداد مثددل املتنوعددة التعليميددة األنشدد ة خددالل مدد  الالزمددة

.التعليمية املؤسسا  خمتل  يف الندوا  وتنظي  النشرا   وإصدار البحو 

 التعليميددة املؤسسددة مسددتوى علدد  البيئدد  الددوع  لتحقيددق أندد  يتضددح هنددا ومدد  

 هدبا  يف بد   يقدوم  أ  جيدب  ملدا  واإلدراك وع الد  مد   كدا    قددر  علد   املعل  يكو  أ  يستلزم

 مد   كدايف  قددر  لتحقيدق  كفديالً  إعدداداً  وإعداده املعل  تثقي  ضرور  يعي وهبا الشأ  

 م لدو   هدو  مدا  حتقيدق  مد   متمكنداً  قدادراً  املعلد   يكدو   حتد   وذلدك  لديد    البيئ  الوع 

 .لديه  البيئ  الوع  وتنمية املتعلم  تثقي  جتاه من 
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 يوسف مصطفى العظيم عبد عزت آية

 

 

 

  بالبيئة الوعي لتنمية اإللكرتونية النفايات يف مقرتحة وحـدة فاعلية

 

 :لبحثا إجراءات
:التالية اإلجرا ا  الباحثة اتبع 

 .اإللكرتويية النفايات يف املقرتحة الوحدة إعداد: أواًل
 إعددداد عمليددة مددر  (:اإللكرتونيددة النفايددا ) املقرتحددة الدراسددية الوحددد  حمتددوى -أ

 :التالية للخ وا  وفقًا املقرتحة الوحد 

 خ دري  تدأثري  ذا  بيئيدة  ضدية ق ضدو   يف الوحد  بنا  مت: الوحد  بنا  أساس حتديد -1

 اختددار  وقددد  اإللكرتونيددة النفايددا  وهدد  احلددال  الوقدد  يف والبيئددة اإلنسددا  علدد 

(.اإللكرتونية النفايا : )وهو املقرتحة للوحد  امسًا الباحثة

 للمراج  الرجو  خالل م  للوحد  العامة األهدا  حتديد: الوحد  أهدا  حتديد -2

 بالوحددد   صددلة ذا  موضددوعا  تناولدد  قددد والددي ةاملتخصصدد العلميددة والدراسددا 

 الصد   طلبدة  مسدتوى  مد   يتناسب ومبا حمتواها  إعداد يف عليها االعتماد مت والي

.املعل  بدليل األهدا  تضم  ومت الثانو،  األول

 املوضدوعا   بتحديدد  الباحثة قام : املقرتحة للوحد  الرةيسية املوضوعا  حتديد -3

 علددد   االطدددال  خدددالل مددد  اإللكرتونيدددة   النفايدددا  يف قرتحدددةامل للوحدددد  الرةيسدددية

 السديد )  (1,,3 مداز    حسدام : )مثدل  البحد   مبوضدو   الصدلة  ذا  واملراجد   الدراسا 

 الكنان   عبا )  et al.,2015 (Kasper)         (3,03 قايد  مسية)  (2,,3 شهد  

 بكليدة  تددريس ال هيئدة  أعضدا   بعد   آرا  واسدت ال    ()  (3,01

 واملدددواد  مفهومهدددا حيددد   مددد  اإللكرتونيدددة  النفايدددا  عددد   الزقدددازيق جامعددد   العلدددوم

 عرضدد  ثدد  معهددا  التعامددل وأسدداليب وخماطرهددا تركيبهددا يف الداخلددة الكيمياةيددة

 اجلاندب  ذلدك  يف الباحثدة  أفداد  مما احملكم  الساد  عل  املوضوعا  قاةمة الباحثة

 الوحدد   هدبه  تتضدمنها  أ  ميكد   الدي  العلمية املوضوعا  أنسب وحتديد اختيار م 

 يف ال لبدة  مسدتوى  مد   يتناسدب  ومبدا  احلدال    البحد   إليدة  تهدد   مدا  تنميدة  وحتقق

 .املرحلة هبه

 :يل  كما الوحد  موضوعا  أصبح  ذلك عل  وُبنا     
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 .وأسبابها ومصادرها مفهومها اإللكرتونية  النفايا : األول املوضو  

 .اإللكرتونية النفايا  يف املتضمنة الكيمياةية ملوادا: الثان  املوضو  

 .والبيئية اإلنسا  عل  اإللكرتونية النفايا  أثر: الثال  املوضو  

 .اإللكرتونية النفايا  خ ور  م  احلد أساليب: الراب  املوضو  

 :املقرتحة الوحد  تدريس يف تستخدم الي التدريس واسرتاتيجيا  طرق حتديد -2

 مددد  تتناسدددب والدددي املتنوعدددة التددددريس واسدددرتاتيجيا  طدددرق مددد  جمموعدددة حتديدددد مت

 العصددد  – واحلدددوار املناقشدددة – احملاضدددر )مثدددل النفايدددا  يف املقرتحدددة الوحدددد  تددددريس

 (.البهنية اخلراة  – التعاون  التعل  – االستقصا  – املشكال  حل أسلو  – البهي

 مت: املقرتحددة  الوحددد   وعا موضدد  لدراسددة الالزمددة  التعليميددة  األنشدد ة  حتديددد -2

 حمتدوى  تعلد   يف تسداعد  الدي  التعليميدة  واألدوا  الوسداةل  مد   جمموعدة  علد   االعتماد

 املوضددوعا  لددبع  املختلفددة واألشددكال الصددور بعدد : مثددل بفاعليددة املقرتحددة الوحددد 

 ومشددداهد   التوضددديحية   واللوحدددا   والرسدددوم الشدددفافيا   وبعددد   الوحدددد   يف املوجدددود 

 .  املوضوعا  بع  تناول  الي الفيديو وأفالم امجالر م  العديد

 مدا  مددى  علد   للتعر  التقوي  وأساليب طرق حتديد مت: التقوي  أساليب حتديد -1

 :التالية األساليب خالل م  وذلك  البح  عينة ال لبة لدى وأهدا  نتاةج م  حتقق

  تدددريس  أثنددا باسددتمرار التقددوي  هددبا ويددت  -(:التكددويي) املسددتمر التقددوي 

.لل لبة املقرتحة الوحد 

  هما مرحلت  عل  ذلك ويت  -: النهاة  التقوي: 

 .الوحد  موضوعا  م  موضو  كل دراسة م  االنتها  بعد: األوىل

 ومشدكالتها  بالبيئدة  الوع  اختبار يف املتمثلة البح  أدا  ت بيق خالل م  وتت : الثانية

 .البح  عينة ال لبة  عل  قرتحةامل الوحد  دراسة م  االنتها  بعد وذلك

 الوحد  إعداد م  االنتها  بعد ذلك مت: النهائية صورتها في المقترحة الوحدة ووضع ضبط -7

 احملكمددد   األسددداتب   مددد   جمموعدددة علددد   عرضدددها  ثددد  األوليدددة  صدددورتها  يف    املقرتحدددة

 وذلددددك الرتبيددددة  كليددددا  يف العلددددوم تدددددريس وطددددرق املندددداهج جمددددال يف املتخصصدددد 

 األول الصد   ل لبة ومناسبتها الوحد  موضوعا  تنو  مدى يف الرأ، وإبدا  يمهالتحك
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  بالبيئة الوعي لتنمية اإللكرتونية النفايات يف مقرتحة وحـدة فاعلية

 

 املوضدوعا   حداثدة  ومددى  الوحد  تتضمنها الي للموضوعا  العلمية والصحة الثانو،

 وبدبلك  احملكمد    آرا  ضو  يف الالزمة التعديال  إجرا  مت وقد الوحد   يف واملعلوما 

  اإلجابة مت قد يكو  وببلك. للت بيق وصاحلة (2)يةالنهاة صورتها يف الوحد  أصبح 

 البح  أسئلة م  األول السؤال ع 

 :املقرتحة الوحدة لتدريس املعلم دليل إعداد: ثاييًا
 باسدتخدام ( نيةاإللكرتو النفايا ) وحد  تدريس يف من  لالستفاد  املعل  دليل إعداد مت 

 عمليددة مددر  وقددد الوحددد   حمتددوى تناسددب الددي واالسددرتاتيجيا  ال ددرق مدد  جمموعددة

 :التالية باخل وا  الدليل إعداد

 مد   اهلدد   تضدمن   والدي  الددليل  مقدمدة  كتابدة  مت: الددليل  مقدمة كتابة -1

.الثانو، األول الص  طلبة لدى ومشكالتها بالبيئة الوع  تنمية يف إعداده

 تدددددريس يف املعلددد   ملسدددداعد  الددددليل  هددددبا إعدددداد  مت: الدددددليل أهميدددة  يدددد حتد -2

 وحتديددد  املختلفددة   التدددريس  واسددرتاتيجيا   طددرق  باسددتخدام  الوحددد   موضددوعا  

.املناسبة التقوي  وأساليب التعليمية األنش ة

 بكل اخلاصة السلوكية واألهدا  الوحد   لتدريس العامة األهدا  حتديد -3

.موضو 

 مت: الوحدددد  تددددريس يف املسدددتخدمة املقرتحدددة واالسدددرتاتيجيا  ل دددرقا حتديدددد -2

 الوحددد   حمتددوى تناسددب مبددا املختلفددة واالسددرتاتيجيا  ال ددرق مدد  جمموعددة حتديددد

 املشكال  حل أسلو  – البهي العص  – واحلوار املناقشة – احملاضر ) يف تثل  والي

 عدد  خمتصددر  نبددب  كتابددة مدد ( البهنيددة اخلددراة  – التعدداون  الددتعل  –االستقصددا  –

 .منها كل

 عددرض مت :الوحددد  حمتددوى تدددريس خ ددة يوضددح الددبى الددزمي اجلدددول عددرض -2

 أثنددا  بهددا لالسرتشدداد وذلددك املقرتحددة بالوحددد  املوضددوعا  لتدددريس الزمنيددة اخل ددة

 (.حص  01) فرتا  2  بإمجال التدريس

                                                           
3
 .احلال  البح  موض ( ال الب كتا ) املقرتحة الوحد (: 3)ملحق 
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 بعدد  كتابددة مت: علدد امل بهددا يسددتع  الددي السددابقة والدراسددا  املراجدد  كتابددة -1

 عدددم حالددة يف بهددا يسددتع  أ  املعلدد  علدد  الددي الوحددد   مبوضددوعا  الصددلة ذا  املراجدد 

 .الوحد  حمتوى يف املتضمنة املعلوما  بع  وضوح

 األوليدة  بصدورت   الددليل  عدرض  مت حيد  : النهاةيدة  صورت  يف الدليل ووض  ضب  -2

 وطدددرق املنددداهج جمدددال يف صددد واملتخص الرتبيدددة بكليدددا  احملكمددد  مددد  جمموعدددة علددد 

 التعديال   عمل مت تعديال  م  احملكم  األساتب  أقرتح  ما ضو  ويف العلوم  تدريس

 .(4)النهاةية صورت  يف الدليل صياغة ث 

 :البحث أدوات إعداد: ثالثًا
:ومشكالتها بالبيئة الوعي اختبار إعداد

 البيئ  الوع  مستوى عل  التعر  إىل االختبار يهد : االختبار م  اهلد  حتديد -أ

 الوحد  يف املتضمنة البيئية املشكال  بع  جتاه الثانو، األول الص  طلبة لدى

 .املقرتحة

 جمددال يف السددابقة والدراسددا  بددالبحو  الباحثددة اسددتعان : االختبددار أبعدداد حتديددد -ب

 م )  (,3,0 القاض   حممد)  (3,02 فرا   مروه) دراسة: منهاو البيئ  الوع  تنمية

 أساسددية حمدداور ثددال  إىل الباحثددة وتوصددل   (2,,3 شددهد   السدديد)  (3,01 صدداح 

 -البيئيددة املشددكال  مواجهددة بأسدداليب الددوع  -البيئيددة باملشددكال  الددوع : وهدد 

 .ال بيعية مواردها ومحاية البيئة عل  احملافظة

 متعددد  مد   االختيدار  نو  م  االختبار مفردا  صياغة مت: ختباراال مفردا  صياغة

 الثدانو،  األول الصد   طلبدة  تقابل أ  املمك  م  خمتلفة ومواق  عبارا  شكل عل 

 واملتصلة اليومية حياته  يف

 صحيحة  فق  أحداها بداةل أرب  منها كل يتضم  املقرتحة  الوحد  مبوضو 

 بع  آلرا  بالنسبة النسبية األهمية ل ع بنا  بعد كل مفردا  حتديد مت كما

 والبعد مفردا ( ,0) عل  والثال  األول البعد وتضم  اجملال  يف املتخصص 

                                                           
 .املقرتحة الوحد  لتدريس املعل  دليل(: 2)ملحق*  4
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 التعليما  إعداد مت االختبار ع  اإلجابة كيفية ولبيا  مفرد  ( 03) عل  الثان 

 .مفرد ( 23) م  األولية صورتة يف االختبار وتكو 

 السلي  التصر  ع  يعر الب، للبديل واحد  درجة  ا إع:االختبار درجا  تقدير -ج

 البيئ  للوع  ال لبة امتالك ومدى

 عددها است العية عينة عل  االختبار ت بيق مت: لالختبار االست العية التجربة -د

 ومدرسدددة بندددا  الثانويدددة السدددادا  مبدرسدددة الثدددانو، األول الصددد  طلبدددة مددد ( 22)

 لالختبددار  املناسددب الددزم  حتديددد :بهددد  لددكوذ املشددرتكة الثانويددة العصددلوج 

.االختبار وثبا  صدق حسا  ومت دقيقة ( 22) أن  الباحثة ووجد 

 خالل م  االختبار صدق حسا  مت: االختبار صدق:

 صددالحيتها ومدددى صددياغتها  وحسدد  العبددارا  ومناسددبة التعليمددا  وضددوح 

 آرا  علدد   مدداد االعت خددالل ومدد   ومشددكالتها  بالبيئددة  ال لبددة وعدد   لقيدداس

 م  االست الع  الت بيق عن  أسفر ما جبانب هبا املتخصص   احملكم 

.هلا ال لبة وفه  العبارا  وضوح

 وذلدددك احملكمددد  مددد  جمموعدددة علددد  األوليدددة صدددورت  يف االختبدددار عدددرض 

 ومددى  االختبدار   مفدردا   صدياغة  سدالمة  ومدى احملتوى صدق م  للتأكد

 الدي  التعدديال   إجدرا   مت ذلدك  ضو  ويف بة ال ل ملستوى املفردا  مناسبة

.املفردا  بع  صياغة إعاد  عل  اشتمل 

  أن  ووجد( كرونباخ ألفا) ب ريقة الثبا  معامل حسا  مت :االختبار ثبا  =

 .الثبا  م  عاٍل مبستوى يتمت  االختبار أ  عل  يدل وهبا  0212,

 وض  ما لقياس االختبار حيةصال م  التأكد بعد: لالختبار النهاةية الصور  -ه

 أبعداد  عل  موزعة مفرد ( 23) م  مكو  (5)النهاةية صورت  يف االختبار فإ  لقياس  

 (:0) جبدول موضح هو كما االختبار

                                                           
 .ومشكالتها بالبيئة الوع  اختبار(: 2)ملحق* 5
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 (1) جدول
 التهاومشك بالبيئة الوعي اختبار أبعاد من بعد كل مفردات أرقام             

العددبعد كل متثل اليت املفردات أرقامومشكالتها بالبيئة الوعي اختبار أبعادم

2111 ،25 ، 22 ،21 ،19 ،18 ، 9 ،8 ،5 ، 2البيئية باملشكالت الوعي1

2212 ،27 ، 26 ، 21 ، 16 ، 17 ، 12 ، 11 ، 7 ، 6 ،4 ،1البيئية املشكالت مواجهة بأساليب الوعي2

 مواردها ومحاية البيئة علي ةاحملافظ2
الطبيعية

2 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 22، 24 ، 28، 29، 21 11

22املفردات جمموع          

 .للبحث التجريبية اإلجراءات: رابعًا

 اجملموعددة اسددتخدام احلددال  البحدد  طبيعددة اقتضدد  :البحدد  جتربددة تصددمي  -1

 مبدرسددددة الثددددانو، ألولا الصدددد  طلبددددة مدددد  عينددددة اختيددددار مت حيدددد  الواحددددد  

 التعليمدددددة  الزقدددددازيق شدددددرق إلدار  التابعدددددة املشدددددرتكة الثانويدددددة العصدددددلوج 

.الشرقية مبحافظة

 البحث جتربة تصميم( 1)شكل

 بالبيئدة  الدوع   اختبدار ) البحد   أدا  ت بيق مت: البح  ألدوا  القبل  الت بيق -2

 وكيفيدة  مند   بدالغرض  ال لبة تعري  م  البح   عينة عل  قبليًا( ومشكالتها

 ورصدد  التصدحيح  مت ثد   البح   ألدا  املخص  الزم  مراعا  م  عن   اإلجابة

 .النتاةج
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 البحدد  ألدا  القبلدد  الت بيددق إجددرا  بعددد: املقرتحددة الوحددد  حمتددوى تدددريس -3

( اإللكرتونيددددة النفايددددا ) املقرتحددددة الوحددددد  موضددددوعا  تدددددريس عمليددددة تدددد 

-,3,3 الدراسدد  العددام مدد  األول الدراسدد  الفصددل بدايددة يف البحدد  جملموعددة

 مقارنتهدا  يتسدن   حتد   البح  بأدا  لقيتع فيما ال لبة مستوى لتحديد  3,30

.البح  ألدوا  البعد، الت بيق بنتاةج

 الوحدد   موضدوعا   تددريس  مد   االنتهدا   بعدد : البح  ألدوا  البعد، الت بيق -4

 التعدر   بغدرض  وذلدك  بعديًا  البح  أدا  ت بيق مت البح   جملموعة املقرتحة

 تنميتهدا   مت الدي  ملهدارا  وا املعار  ومدى ال لبة لدى احلاد  التغري مدى عل 

 وتفسدددري إحصددداةيًا الددددرجا  ورصدددد ال لبدددة إجابدددا  تصدددحيح مت ذلدددك وبعدددد

.النتاةج

 جمموعة ل لبة ومشكالتها بالبيئة الوع  اختبار ت بيق نتاةج: البح  نتاةج -5

 إحصدداةيًا دال فدرق  يوجدد  ال" علدد  يدن   الدب،  الفددرض صدحة  الختبدار : البحد  

 الددوع  الختبددار والبعددد، القبلدد  الت بدديق  يف ال لبددة درجددا  متوسدد   بدد 

( 3) جدددول يوضددح  "حددده علد   أبعدداده مدد  بعددد وكدل  ككددل ومشددكالتها بالبيئدة 

 :لالختبار والبعد، القبل  الت بيق نتاةج

 (2) جدول
 البحث جملموعة والبعدي القبلي للتطبيقني البيئي الوعي اختبار يف( ت) قيمة يتائج

املتوسطالتطبيقالبيئي الوعي ابعاد
 النهاية
العظمي

 االحنراف
املعياري

(ت)قيمة
 قيمة
η

 قيمة
 املستوى

اإلحصائي

 باملشكالت الوعي
البيئية

484688111816254القبلي
كبري188725822**148547

7875111811716البعدي
 بأساليب الوعي

 املشكالت مواجهة
البيئية

486562121816587القبلي
كبري188264852**128591 8841621821628البعدي

 البيئة علي احملافظة
 دهاموار ومحاية

الطبيعية

485625111894826القبلي
كبري189216881**188945

8842751884112البعدي
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املتوسطالتطبيقالبيئي الوعي ابعاد
 النهاية
العظمي

 االحنراف
املعياري

(ت)قيمة
 قيمة
η

 قيمة
 املستوى

اإلحصائي

1286875221895822القبليككل االختبار
كبري248268189518875

24859282848686البعدي
                                                                                                        (0,0,) مستوى عند دالة(  ) قيمة *

:يل  ما( 3) جدول م  يتضح

 طلبدددة درجدددا  متوسددد   بددد ( 0,0,) مسدددتوى عندددد إحصددداةيًا دال فدددرق وجدددود 

 بالبيئددددة الددددوع  الختبددددار والبعددددد، القبلدددد  الت بدددديق  يف البحدددد  جمموعددددة

 ممدا  البعدد،  الت بيدق  لصداح  حده عل  أبعاده م  بعد وكل ككل ومشكالتها

 يف القبلددد  عددد  البعدددد، الت بيدددق يف البحددد  جمموعدددة طلبدددة تفدددوق إىل يشدددري

.ومشكالتها بالبيئة الوع  اختبار

  التدأثري  حجد   فدإ   وبالتدال    (,102 -2023) بد   تدرتاوح  حيد  ( ) قيمدة  ارتفا 

 لكليدددةا النتيجدددة يف وكدددبلك البيئددد   الدددوع  أبعددداد مددد  بعدددد كدددل يف كدددبري

 إىل أدى مما البح   جملموعة املقرتحة الوحد  تدريس نتيجة وذلك لالختبار 

.ال لبة لدى ومشكالتها بالبيئة الوع  منو

 الدوع   تنميدة  علد   اإللكرتونيدة  النفايدا   يف املقرتحدة  الوحدد   تدأثري  قو  حسا 

 تنميدة  علد   اإللكرتونيدة  النفايدا   يف املقرتحة الوحد  تأثري قو  ولبيا   :البيئ 

 (:2) جدول ذلك يوضح أوميجا  مرب  حسا  مت ومشكالتها بالبيئة الوع 

 (2) جدول
 بالبيئة الوعي تنمية على اإللكرتويية النفايات يف املقرتحة الوحدة تأثري لبيان أوميجا مربع قيمة

 والبعدي القبلي التطبيقني بني البحث جمموعة الطلبة لدى ومشكالتها
التأثري قوةω أوميجا مربع قيمة2ت قيمةت قيمةالبعد

كبرية148547211861518766البيئية باملشكالت الوعي
كبرية128591158852218711البيئية املشكالت مواجهة بأساليب الوعي

كبرية188945258891218848الطبيعية مواردها ومحاية البيئة علي احملافظة
كبرية248268592879918912ككل االختبار
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 بالبيئددددة الددددوع  اختبددددار يف أوميجددددا مربدددد  قيمددددة أ ( 2) جدددددول مدددد  يتضددددح

 املقرتحدة  الوحد  تأثري قو  عل  تدل مرتفعة قيمة وه ( 02,3,) بلغ  ككل ومشكالتها

 حيددد  كدددبري  كانددد  أبعددداده كدددل ويف ككدددل  ومشدددكالتها بالبيئدددة الدددوع  تنميدددة علددد 

 هدبه  تنميدة  علد   املقرتحدة  الوحدد   تدأثري  و قد  علد   يددل  مدا   (022, -040,) ب  تراوح 

 .األبعاد

 إحصداةياً  دال فدرق  يوجدد  ال"  أند   علد   يدن   الدب،  الفدرض  رف  يت  وببلك

 الختبدار  والبعدد،  القبلد   الت بديق   يف البحد   جمموعة طلبة درجا  متوس   ب 

 الفددرض وقبددول ." حددده علدد  أبعدداده مدد  بعددد وكددل ككددل ومشددكالتها بالبيئددة الددوع 

 :التال  يلالبد

 طلبددة درجددا  متوسدد   بدد ( 0,0,) مسددتوى عنددد إحصدداةيًا دال فددرق يوجددد" 

 بعد وكل ككل البيئ  الوع  الختبار والبعد، القبل  الت بيق  يف البح  جمموعة

 ". البعد، الت بيق لصاح حده عل  أبعاده م 

 يدة فاعل مدا : " علد   ين  والب، الثان  السؤال ع  اإلجابة مت قد يكو  وببلك

 طلبدة  لددى  ومشكالتها بالبيئة الوع  تنمية يف اإللكرتونية للنفايا  املقرتحة الوحد 

  " الثانو،؟ األول الص 

 :البيئ  الوع  باختبار املتعلقة النتاةج ومناقشة تفسري

 مسدتوى  عندد  إحصداةياً  دال فدرق  وجدود  يتضدح ( 2  3) جبدوىل السابقة النتاةج باستقرا 

 والبعددد، القبلدد  الت بدديق  يف البحدد  جمموعددة طلبددة  درجددا متوسدد   بدد ( 0,0,)

 لصددداح حدددده علددد  أبعددداده مددد  بعدددد وكدددل ككدددل ومشدددكالتها بالبيئدددة الدددوع  الختبدددار

 :أ  إىل النتيجة تلك وتعزى البعد،  الت بيق

 والقضدددايا املشدددكال  بدددبع  ال لبدددة وعددد  زيددداد  يف سددداعد  املقرتحدددة الوحدددد  -1

 املقرتحددة الوحددد  أل  وذلددك اإللكرتونيددة  ا النفايدد مبشددكلة املتعلقددة البيئيددة

 الناجتددة البيئيددة واملشددكال  والقضددايا واملوضددوعا  املفدداهي  مدد  العديددد تتضدد 

 الددوع  زيدداد  يف سدداهم  والقضددايا املوضددوعا  هددبه اإللكرتونيددة  النفايددا  عدد 

 دراسدة  نتيجدة  مد   النتيجدة  هدبه  وتتفق الثانو،  األول الص  طلبة لدى البيئ 
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 مدد   ودراسددة  (3,03) سددعود  وأريددج أمحددد  بسددمة ودراسددة   (,3,0)  سدد يو منددال

 البيئيددة واملشددكال  القضددايا تضددم  أهميددة علدد  أكدددوا الددبي   (3,01) صدداح

 مد   هلدا  ملدا  وذلدك  خاصدةً  الكيميدا   ومنداهج  عامداً  العلدوم  مناهج داخل املعاصر 

.ال لبة لدى البيئ  الوع  تنمية يف كبري  فاعلية

 املشدكال   وب  ال لبة يدرس  ما رب  عل  ساعد  املقرتحة وحد ال موضوعا  -2

 أدى ممددا البيئيددة باملشددكال  معددرفته  مدد  زاد ممددا احملليددة  بيئددته  يف البيئيددة

: مد   كدالً  دراسدة  نتيجدة  مد   تتفدق  النتيجدة  وهدبه  لدديه    البيئد   الدوع   لزياد 

 يوسد   السدعد،  ودراسدة   (3,00) الوهدا   عبدد  فاطمة ودراسة  (3,00) البنا إياد

 وإمندا   لل لبدة  املقدمدة  البيئيدة  املعرفة ب  القو، االرتبا  ضرور  عل ( 3,04)

 املرتب ددة الدراسددية مناهجهددا خددالل مدد  املدرسددة فتقددوم لددديه  البيئدد  الددوع 

 واحلفداظ  ومحايتهدا  البيئدة  اجتاه ال لبة سلوكيا  تعديل يف بارز بدور بالبيئة

.مواردها عل 

 عرضددها وأسددلو  املقرتحددة الوحددد  داخددل والقضددايا وضددوعا امل تنظددي  طريقددة -3

 ال لبدة  مد   يتناسدب  ومتددر   متسلسدل  من قد   بشكل وترتيبها مصادرها وتنو 

.لديه  البيئ  الوع  تنمية عل  ساعد مما املرحلة هبه يف

 والقلد   بالورقدة  أنش ة ب  ما تنوع  فقد الوحد   داخل األنش ة وتنو  كثر  -4

 املقرتحدة؛  الوحدد   يف املوضدوعا   بعد   عد   تقريريدة  وأنشد ة  بة ال ل بها يقوم

 تفكريهددد  إثدددار  علددد  سددداعد ممدددا عنهدددا تقريدددرًا ويكتبدددو  ال لبدددة يبحددد  حيددد 

.حيوية أكثر بشكل لديه  املعرفة واكتسا  وتنشي ه 

 البحث توصيات:-
 

 ومنهجد   البحد   حددود  ضدو   ويف نتداةج   مد   احلدال   البحد   إلي  توصل ما ضو  يف

 إىل البحدد  بنتدداةج الوصددول يف تسدداه  قددد التوصدديا  مدد  جمموعددة تقدددي  كدد مي

 :التوصيا  هلبه عرض يل  وفيما الكيميا   تدريس ميدا  يف العمل .الت بيق
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 بأنواعهدددا النفايدددا  عددد  معلومدددا  اإلعداديدددة باملرحلدددة العلدددوم منددداهج تضدددم  .1

 صدددحة علدد   سدددليبال وتأثريهددا  خدددا  بشددكل  اإللكرتونيدددة والنفايددا   املختلفددة  

.والبيئة اإلنسا 

 بأضدرار  املختلفدة  باملراحدل  ال لبدة  وعد   لتنميدة  متنوعدة  تعليميدة  وحدا  إعداد .2

.والبيئة اإلنسا  عل  اإللكرتونية النفايا 

 اإللكرتونيدة  النفايدا   حدول  اجلامعيدة  باملرحلدة  ال لبة وع  لزياد  برامج إعداد .3

.اإللكرتونية األجهز  م  عاملبالت املتعلقة سلوكياته  وترشيد وضب 

 النفايدددا  مددد  اآلمددد  الدددتخل  بأسددداليب ال لبدددة وعددد  لتنميدددة بدددرامج إعدددداد .4

 العضدوية  النفايدا   ال بيدة   النفايا   (املنزلية) الصلبة النفايا  مثل املختلفة

.وغريها

 ضددددم  اإللكرتونيددددة النفايددددا  موضددددوعا  بتضددددم  الرتبيددددة كليددددا  اهتمددددام .5

 مستقباًل والقادر املشكلة  هبه وخماطر جبوانب املعل  إلعداد لفةاملخت املقررا 

 اإللكرتونيدة  النفايدا   خماطر م  للوقاية طالب  لدى البيئ  الوع  تنمية عل 

.املختلفة

 البحث مقرتحات:- 
 النفايددددا  مفهددددوم ضددددو  يف الثانويددددة للمرحلددددة الكيميددددا  مددددنهج ت ددددوير -1

.البيئية القرارا  واختاذ الوع  تنمية عل  وأثره اإللكرتونية

 املشدددكال  حدددل مهدددارا  لتنميدددة اإللكرتونيدددة النفايدددا  علددد  قددداة  برندددامج -2

املختلفة املراحل يف املتعلم  لدى القرارا  واختاذ البيئية

 والشدددعب الكيميدددا  شدددعبة ل لبدددة اإللكرتونيدددة النفايدددا  يف برندددامج وضددد  -3

.الكيميا  تدريس هدا أ بع  عل  أثره وتعر  العلوم بكليا  األوىل

 املفددداهي  لتنميدددة اإللكرتونيدددة بالنفايدددا  للدددوع  مقدددرتح برندددامج فاعليدددة -4

 .اإلعدادية املرحلة طلبة لدى البيئية والقي 
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 البحث مراجع
 :العربية املراجع أواًل

 وعالقتددد  البيئددد  الدددوع  مسدددتوى(: 3,02) السدددقا  حسددد  علددد  حممدددود اتفددداق (1

 الرتبيدة  كلية يف األحيا  بقس  الثان  املستوى طلبة لدى البيئة مقرر بتحصيل

 سلسددلة: اإلنسددانية والدراسددا  الرتبويددة العلددوم جملددة عددد   جامعددة  -صر

.02-0      (2)العدد  والت بيقية واإلنسانية الرتبوية  والعلوم اآلدا 

 معلمدد  لدددى البيئدد  التلددو  مبخدداطر الددوع  مسددتوى(: "3,00) البنددا شددوق  إيدداد (2

 اجلامعدددة الرتبيدددة  كليدددة ماجسدددتري  رسدددالة  "غدددز  ق دددا  يف األساسدددية رحلدددةامل

.بغز  اإلسالمية

 املسدددددتحدثا  يف مقدددددرتح برندددددامج(: 3,02) ندددددوار حممدددددد احلميدددددد عبدددددد إميدددددا  (3

 الكيمياةيددة املسددتحدثا  مفدداهي  لتنميددة الددبات  الددتعل  علدد  قدداة  الكيمياةيددة

 وعلددد  الرتبيدددة يف عربيدددة دراسدددا  الثدددانو،  باملرحلدددة العلدددوم ندددواد، طدددال  لدددد،

.,02-0,2     ديسمر   (12)العدد السعودية   النفس

 اإلثراةيدة  البيئية األنش ة فاعلية(: 3,03) سعود سالم وأريج أمحد حممد بسمة (4

 دراسددا  العلمدد   اخلددامس ل البددا  البيئدد  والددوع  الكيميددا  مدداد  حتصدديل يف

  (23)العددددددد العدددددر   الرتبدددددوي  راب دددددة والدددددنفس  وعلددددد  الرتبيدددددة يف   عربية

.022-014      (0)اجمللد

 النظريددددة بدددد : )البيئدددد  اإلعددددالم(: 2,,3) صدددداح علدددد  السدددديد الدددددي  مجددددال (5

.للكتا  اإلسكندرية دار القاهر    (والت بيق

 تشدكيل  يف البيئيدة  الرتبيدة  مساهمة(: 3,04) بلعابد القادر وعبد عربية ب  حبيب (6

 جملدددة الثدددانو،  التعلدددي  مرحلدددة تالميدددب علددد  ميدانيدددة دراسدددة البيئددد  الدددوع 

.021-002     نوفمر   (2)العدد  البشرية التنمية

 اجملتمعددد  الددوع   لتنميددة  العلميدددة الرتبيددة (: 1,,3) مدداز   حممدددد الدددي   حسددام  (7

 املصددرية  للجمعيددة العاشددر العلمدد  املددؤتر  اإللكرتونيددة  القمامددا  مدد  للوقايددة
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  بالبيئة الوعي لتنمية اإللكرتونية النفايات يف مقرتحة وحـدة فاعلية

 

 فندددددق  املسددددتقبل ورؤى احلاضددددر حتددددديا  العلميددددة رتبيددددةال العلميددددة  للرتبيددددة

.  ,23 -324     اغس س 0 -يوليو ,2اإلمساعيلية  املرجا  

 البيئية  والتداعيا  اإللكرتونية النفايا (: 3,01) احلافظ عبد املعز عبد حسي (8

.24 -22      (2,4)العدد  واحليا  األم  جملة

 بالنفايدا   للدوع   مقرتح برنامج فاعلية(: 3,04) يوس  السعد، الغول السعد، (9

 كليددة طددال  لدددى البيئدد  والدوع   األخالقدد  القددرار اختدداذ تنميددة يف اإللكرتونيدة 

 جنددو  جامعددة بقنددا  الرتبيددة كليددة  الرتبويددة العلددوم جملددة بالغردقددة  الرتبيددة

.342-302       ( 22)العدد الواد، 

 العلميدة  الكتدب  دار القداهر     اإللكرتونيدة  ا النفاي(: 3,03) قايد إمساعيل مسية (11

.والتوزي  للنشر

 لددى  البيئد   الوع  تنمية يف األطفال برياض االلتحاق أثر(: ",3,0) ظفر مسية (11

 كليددة  ماجسددتري رسددالة  "املكرمددة مكددة مبدينددة( 1-2) األطفددال مدد    عينة

.القرى أم  جامعة الرتبية 

 زهدرا   مكتبدة  القداهر     مشدكالتها  وأهد   البيئدة (: 2,,3) شدهده  السيد عل  السيد (12

.الشرق

 الضددرر عدد  الناشددئ التعددوي  خصوصددية(: 3,02) أمحددد صددادق عفيفدد  طددارق (13

 الشددارقة  لشددرطة العامددة القيدداد   الشددرط  الفكددر اإللكرتوندد   بددالتلو  املددرتب 

.2,2 - 324      (33)اجمللد  (24)العدد

 للنشدر  العربد   اجملتم  مكتبة عما    البيئية التوعية(: 2,,3) ربي  مشعا  عادل (14

.والتوزي 

 االقتصدددادية اآلثدددار(: "3,02) عيددددروس احلدددا  وعدددار  ابدددراهي   عثمدددا  عاصددد  (15

  ماجسددتري رسددالة  "معاجلتهددا وكيفيددة اإللكرتونيددة النفايددا  لظدداهر  والبيئيددة

.النيل  جامعة العليا  الدراسا  كلية
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 مسدتوى (: 3,02) الرفداع   عثمدا   سدعيد  وأمحد احلماد،  عباس عثما  اهلل عبد (16

 أمانددة مدددارس يف الثددانو، الثالدد  الصدد  طلبددة لدددى البيئيددة باملشددكال  الددوع 

 الرتبيدددة كليدددة جملدددة ونفسدددية  تربويدددة دراسدددا  اليمنيدددة  اجلمهوريدددة العاصدددمة

.2,0 -320      (23)العدد  بالزقازيق

 للنشدر  الفجدر  دار القداهر     اخل در   املدواد  كيميا (: 3,01) الكنان  طاهر ُعبا  (17

.والتوزي 

 - النظريدة  االطدر : البيئ  والوع  املدرسية األنش ة(: 2,,3) قمر توفيق عصام (18

.والتوزي  للنشر السحا  دار القاهر    الدولية التجار  - الوظيفية األدوار

 اإللكرتونيددددة للنفايددددا  رتحمقدددد برنددددامج(: 3,00) الوهددددا  عبددددد حممددددد فاطمددددة (19

 حياهلدا  القدرار  واختداذ  بهدا  املعرفدة  لتنمية التفاعلية الفاةقة الوساة  باستخدام

 الرتبيددددة جملددددة الثدددانو،   األول الصدددد  طددددال  لددددى   للتعل  الباتية والدافعية

.,00-12      (02)اجمللد  (3)العدد  العلمية

 علدددوم جملدددة اجملتمددد   أفدددراد دعنددد البيئددد  الدددوع  تنميدددة(: 3,03) شدددنايف ليندددد  (21

 اإلنسددددانية العلددددوم كليدددة  بسددددكر   خيضددددر حممدددد  جامعددددة  واجملتمدددد  اإلنسدددا  

.,04-022     مارس   (0)العدد واالجتماعية 

 الدراسا  معلم  لدى البيئ  الوع  مستوى(: 3,02) الزيادا  أمحد مفلح ماهر (21

  الرتبويددددة  العلوم دراسا  جملة املتغريا   ببع  وعالقت  األرد  يف االجتماعية

.0220 -0222      (,2)جملد األردنية  اجلامعة

 الدتعل   علد   قداة   برندامج  فاعليدة (: ",3,0) القاضد   حممدد  األمري أمحد حممد (22

 واملسدئولية  القدرارا   اختداذ  مهدارا   لتنمية التعليمية احلقاةب باستخدام البات 

 جامعدة  البيئية  والبحو  الدراسا  معهد  دكتوراه رسالة  "الشبا  لدى البيئية

.مشس ع 

 تنميددة علدد  كددايز  منددوذ  اسددتخدام أثددر(: 3,02) علدد  حممددد سددالمة حممددد (23

 التجدار،   الثدانو،  التعلدي   طال  لدى البيئ  والوع  األخضر التسويق مفاهي 
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  بالبيئة الوعي لتنمية اإللكرتونية النفايات يف مقرتحة وحـدة فاعلية

 

 العددر   الرتبددوي  راب ددة  الددنفس وعلدد  الرتبيددة يف العربيددة الدراسددا   جملة

.22 -0      (2)اجمللد  (22)العدد

 يف العلمد   الددول   جلدو   برندامج  تقدوي  (: "3,02) فدرا   مصد ف   اهلل عبدد  مرو  (24

  "املواطنددة علدد  وأثددره الثانويددة املرحلددة طددال  لدددى البيئدد  الددوع  حتقيددق ضددو 

.مشس ع  جامعة الرتبية  كلية  ماجستري  رسالة

 حتميددة البيئيددة الثقافددة(: ,3,3) عيسدداو  ووهيبددة بدددرا   ودليلددة طلحددة  مسددعود (25

 اجللفدددة   عاشدددور  زيدددا   جامعدددة   للعلدددوم  آفددداق  جملدددة  البيئيدددة   االسدددتدامة  حندددو 

.020 -022      (2)اجمللد  (3)العدد

 عبددالعزيز  يوسد   وأمحدد  حسد    حممدد  عبدده  وحممدد  حممدد   زايدد  مص ف  (26

 علد   تماعيةاالج الدراسا  تدريس يف اجلمال  املدخل استخدام فعالية(: ,3,3)

 اإلعداديدة   املرحلدة  تالميدب  لددى  البيئد   والدوع   التخيدل  مهارا  بع    تنمية

 الرتبيدددة  كليدددة – سدددوها  جامعدددة  الرتبويدددة العلدددوم يف البددداحث  شدددبا  جملدددة

.322 -,02       (3)العدد

 النفايدددا  إدار  يف البيئيدددة اإلدار  اسدددرتاتيجيا  دور(: "3,01) الددددي  ندددور مدددالك (27

 رسددددالة  "اجلزاةريددددة االقتصددددادية املؤسسددددا  مدددد  جمموعددددة دراسددددة ونيددددةاإللكرت

 جامعدد  التيسددري  وعلددوم التجاريددة والعلددوم االقتصددادية العلددوم   كلية  ماجستري

.املسيلة  -بوضيا  حممد

 املشدددكال  بعددد  لتضدددم  مقدددرتح برندددامج(: ,3,0) يوسددد  السددديد السددديد مندددال (28

 وفاعليتد   العدام   الثدانو،  التعلدي   ل دال   الكيميدا   منهج ضم  املعاصر  البيئية

 التدددريس   وطددرق  للمندداهج  املصددرية  اجلمعيددة  لددديه    العلدد   عمليددا   تنميددة  يف

 .0,2-13      (012)العدد مشس  ع  جامعة الرتبية  كلية

 للمرحلددة الكيميددا  يف مقددرتح مددنهج(: "3,01) صدداح حممددد أمحددد حممددد مدد  (29

 واختددداذ الددوع   تنميددة  علدد   وأثددر   اخلضدددرا  الكيميددا   مفهددوم  ضددو   يف الثانويددة 

.الزقازيق جامعة الرتبية  كلية  دكتوراه رسالة  "البيئية القرارا 
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 تقيدي  (: 3,02) عيسد   مسعود ونوار  إطويش  مفتاح وتهان  شلو   أمحد ميالد (31

 اإللكرتونيدة  النفايدا   مد   التخل  يف والرقابية التعليمية اجلها  كفا   مدى

 للعلدوم  األمسريدة  اجلامعة  البيئة لعلوم الثان  املؤتر مصرات   مدينة  داخل

-213     ديسددمر  ليبيددا  -زلددين البحريددة  الددوارد كليددة -اإلسددالمية

240 .

 عددا  القدداهر    وال فددل البيئددة صددحة(: 2,,3) نايددل العظددي  عبددد السدديد نبيهددة (31

.والتوزي    للنشر الكتب

 علد   قداة   برندامج  فاعليدة (: "3,01) الركدا   محدأ وعل  الوديا   سرحا  هنا  (32

 العلدد  عمليددا  مهددارا  واكتسددا  التحصدديل يف العلددوم لتدددريس البيئدد  املدددخل

 كليدة   دكتوراه رسالة  "األساس  الراب  الص  طلبة لدى البيئ  الوع  وتعزيز

 .الريموك جامعة الرتبية 

 :األجنبية املراجع ثاييًا
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-       - 111 

 األول اجلزء 0201  ابريل( 111 ) العدد( 63) اجمللد(      بالزقازيق الرتبية كلية جملة)  ونفسية تربوية دراسات

 

:

 

 

 

 

 Ö

 

 

 



 

-       - 116 

 يوسف مصطفى العظيم عبد عزت آية

 

 

 

  بالبيئة الوعي لتنمية اإللكرتونية النفايات يف مقرتحة وحـدة فاعلية

 

 

 

 

 

52) Vegliò, F.; & Birloaga, I. (Eds.). (2018): Waste Electrical 

and Electronic Equipment Recycling: Aqueous Recovery 

 Methods, Woodhead Publishing.        

-:الدولية املعلومات شبكة من اقتباسها مت اليت املراجع: ثالثًا 
 اجليش  جملة منها؟ نتخل  كي  اإللكرتونية لنفايا ا(: ,3,0)صقر ليال (53

: عل .متاح.لبنا  .أغس س . (2,2)العدد

 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content
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 https://www.ivl.se/download/18.2299af4c1

 6c6c7485d0c39/ 1567678533720/E-waste_190905.pdf

  Zeller, K. 

https://en.reset.org/blog/e-waste-burden-

 human-health-and-our-ecosystem-alike

https://www.ivl.se/download/18.2299af4c1%096c6c7485d0c39/%091567678533720/E-waste_190905.pdf
https://www.ivl.se/download/18.2299af4c1%096c6c7485d0c39/%091567678533720/E-waste_190905.pdf
https://en.reset.org/users/%5Buser-raw%5D-67
https://en.reset.org/blog/e-waste-burden-%09human-health-and-our-ecosystem-alike
https://en.reset.org/blog/e-waste-burden-%09human-health-and-our-ecosystem-alike

