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  إهــــداء
  

  .....أهدي عملي هذا إلى
  

  .من أحبت عیني لقاه محمد صلى اهللا علیه وسلم قدوتي في الحیاة

  .أرواح الشهداء الذین روت دماؤهم ثرى فلسطین الحبیبة

   .أمي وأبي سر نجاحي ونبع الحب والعطاء

    ...روح أخي الطاهرة بإذن اهللا

  .رحمه اهللا اطف ـع

  ...حباءاألطفالي  وأ العزیزةزوجتي

  أحمد ، تقى ، شذا ، هالة

  .أخواني وأخواتي وجمیع أهلي

  . وبیوت اهللاأحبائي وزمالئي في الدراسة والعمل

  .كل من ساعدني في إتمام هذا العمل

  

  ًإلى هؤالء جميعا أهدي عملي هذا
 
 
 
 

                                                                             الباحث
                                                                      غازي محمد المدهون
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  شـكر وتقديـر
ٕالحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد خاتم المرسلین وامام المجاهدین وشفیع 

ًاألمة وآله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا وبعد،،، ً  

عمل بتوفیق من اهللا عز وجل ال یسعني إال أن أتقدم بجزیل الشكر وعظیم بعد أن تم انجاز هذا ال

سعة صبرها وجهدها العظیم وما   علىالدكتورة فتحیة صبحي اللولواالمتنان إلى أستاذتي الفاضلة 

قدمته من إرشادات وتوجیهات عظیمة أضاءت لي مشوار رسالتي، وقدمت لي الدعم المتواصل، 

ة وقدمت لي كل مساعدة ممكنة إلخراج هذا العمل إلى حیز الوجود منذ وزودتني بالمراجع القیم

ًكان فكرة إلى أن أصبح واقعا ملموسا، فلها مني كل الشكر والتقدیر وجزاها اهللا عني وعن كل من  ً

  .یستفید من هذه الرسالة كل الخیر

ر محمود األستاذ وأتقدم بجزیل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة، الدكتور صالح الناقة والدكتو

  .لتفضلهم لمناقشة هذه الرسالة

وأتقدم بالشكر الجزیل إلى العاملین في وزارة التربیة والتعلیم العالي وأخص مدیري مدیریات التربیة 

والتعلیم في محافظات قطاع غزة، وكافة مدراء المدارس والمعلمین والمشرفین الذین تعاونوا وساهموا 

  .في تنفیذ هذه الرسالة

 یفوتني أن أشكر السادة محكمي قائمة المخاطر، والسادة محكمي االختبار المعرفي، لما وال

  .أعطوني من فكرهم ووقتهم في تحكیم أدوات الدراسة

  .ًولن أغفل أبدا عن شكر والدي ووالدتي وزوجتي وأهلي لما قدموه من تسهیل وتشجیع أثناء الدراسة

ني أثناء الدراسة وساهموا في إخراج هذه الدراسة إلى وفي الختام أتقدم بعمیق شكري للذین ساندو

  .النور
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  ص الدراسةملخ
  

لــى تحدیــد أهــم المخــاطر الــصحیة والبیئیــة الواجــب تــضمنها فــي كتــب علــوم الــصحة إهــدفت الدراســة 

ضمن هـذه ، والكـشف عـن مـدى تـ) العاشـر-التاسـع - الثامن-السابع(والبیئة للمرحلة األساسیة العلیا 

بـة الـصف في منهاج علوم الصحة والبیئة في محافظات فلـسطین، ثـم قیـاس مـدى وعـي طل المخاطر

  .العاشر األساسي لهذه الموضوعات عن طریق االختبار المعرفي

وقـــد اتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، ولتحقیــــق أهـــداف الدراســـة قـــام الباحـــث ببنـــاء أداتــــین 

  :بحثیتین هما

البیئـة للمرحلـة األساســیة العلیـا وفــق و تحلیـل محتـوى منهــاج علـوم الــصحة :أداة تحلیـل المحتــوى -1

  .ًخطرا) 59( المخاطر المعدة، التي في صیغتها النهائیة ضمنت قائمة

فقرة في صورته النهائیة موزعة علـى أربـع مجـاالت حـسب الـوزن ) 38( وضم :االختبار المعرفي -2

ًالنـــسبي لكـــل مجـــال مـــن المجـــاالت، بنـــاء علـــى تحلیـــل محتـــوى منهـــاج علـــوم الـــصحة البیئـــة للمرحلـــة 

   21باستخدام معادلة كودر ریتشاردسون )0.767(ختبار األساسیة العلیا، وكان ثبات اال

 - الثــامن-الــسابع(وشــملت عینــة الدراســة كــل منهــاج علــوم الــصحة والبیئــة للمرحلــة األساســیة العلیــا 

مـــــدیریات الـــــصف العاشـــــر بمـــــن طلبـــــة ) 1005(، أمـــــا عینـــــة الطلبـــــة فقـــــد بلغــــت ) العاشـــــر-التاســــع

  ). رفح- خانیونس- الوسطى-ق غزةشر - غرب غزة-شمال غزة(محافظات غزة الستة، 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

ًخطـرا وقـد اشـتملت منـاهج علـوم الـصحة والبیئـة ) 59(أن قائمة المخاطر الصحیة والبیئة تـشمل  -1

  %. 47.4من المخاطر أي بنسبة )  28(للمرحلة األساسیة العلیا على 

تملت علــى أربـع مجــاالت هـي المخــاطر المـؤثرة علــى أن قائمـة المخـاطر الــصحیة والبیئیـة قــد اشـ -2

المیــاه، المخــاطر المــؤثرة علــى التربــة والنبــات، المخــاطر المــؤثرة علــى الهــواء والمخطــر المــؤثرة علــى 



ح      

  .الغذاء

ًأن المواضـــیع التـــي تـــضمنت المخـــاطر المـــؤثرة علـــى الهـــواء كانـــت األعلـــى وزنـــا بـــین المخـــاطر  -3

، ثــم المخــاطر %27.6اطر المــؤثرة علــى التربــة والنبــات بنــسبة ، تالهــا المخــ%30.3األخــرى بنــسبة 

، فیما كانت أدنى نسبة للمواضـیع التـي تـضمنت المخـاطر المـؤثرة %21.3المؤثرة على الغذاء بنسبة 

  .من وزن هذا المخطر في المقررات األربعة% 20.8على المیاه بنسبة 

وكـان أقـل مـن المعـدل ر بة الصف العاشتدني مستوى الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة لدى طل -4

  ،%)75(االفتراضي 

ـــة إحـــصائیة فـــي مـــستوى الـــوعي بالمخـــاطر الـــصحیة والبیئیـــة لـــدى طلبـــة  -5 وجـــود فـــروق ذات دالل

  .الصف العاشر تعزى لتغیر الجنس وكانت هذه الفروق لصالح اإلناث

صف العاشـر تعـزى إلـى وجود فروق في مستوى  الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة لدى طلبة الـ -6

مكـــان الـــسكن حیـــث كانـــت لـــصالح الطلبـــة الـــذین یـــسكنون فـــي غـــزة وشـــمالها ثـــم خـــانیونس ورفـــح ثـــم 

  .الوسطى

  

  :كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات منها

إعادة النظر في محتوى كتب علوم الصحة والبیئة بالمرحلة األساسیة العلیـا وضـرورة التأكیـد  .1

  . قضایا الصحیة والبیئیة والتوعیة بمخاطرها السائدة في المجتمعفي محتواها على ال

 .العمل على توسیع منهاج علوم الصحة والبیئة لیشمل جمیع الصفوف الدراسیة .2

معالجـــة قـــضایا المخـــاطر الـــصحیة والبیئیـــة  التـــي لـــم یـــتم تناولهـــا فـــي المحتـــوى مـــن خـــالل  .3

 .المناهج الدراسیة العلمیة
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  الفصل األول

   الدراسة وخلفیتهامشكلة

  المقدمة 

صرف فـي  وأبـاح لـه التـإلـخ،.... هـواء ومـاء مـن خلق اهللا اإلنسان وعلمه البیان وهیأ له سبل العـیش 

ُظهــر الفــساد (محكمــه هـذه النعمــاء وعلــم اهللا تعـالى أن هــذا اإلنــسان لــن یحفـظ هــذه النعمــاء فقــال فـي  َ َ ْ َ َ َ

َفي البر والبحر بما كسبت َأیدي الناس لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون َ َ َ َ ُ َ َ َُ َ َِ ْ ْ ُ ْ ُ ََّ ِ َِّ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ِ َّ ْ ْْ َ ِ ِ ْ َْ   )   41،الروم  ()ِّ

لــى تلــك الــنعم؟ وهــل اســتخدمها االســتخدام الرشــید فــي خالفــة اهللا فــي األرض فهــل حــافظ اإلنــسان ع

وقیما ینفع الناس؟ وهل ما ظهر من فساد في البر والبحر والجو بما كـسبت أیـدي النـاس؟ وهـل أفـسد 

ًومعاشــــا یجــــد فیهــــا أمنــــه وســــعادته؟ ) ًمهــــادا(اإلنــــسان األرض بعــــد إصــــالحها، بعــــد أن جعلهــــا اهللا 

  ).78: 2003غنایم ، (؟....؟ وهل...وهل

لــذلك فالتزایــد المــستمر فــي المعرفــة العلمیــة فــي جمیــع المجــاالت، تفتــرض علــى إنــسان هــذا العــصر 

ًوعیــا علمیـــا یواكـــب هــذه المعرفـــة المتزایـــدة، ومـــن القــضایا التـــي یجـــب الـــوعي بهــا هـــي قـــضایا البیئـــة  ً

ت هـذه القـضایا مـن القـضایا  بـل وأصـبح مثل تلوث البیئة وتآكـل طبقـة األوزونومشكالتها ومخاطرها

ًالملحة في اآلونة األخیرة ولها أولویات خاصة فـي دول العـالم، نظـرا الرتبـاط هـذه القـضایا والمخـاطر 

بـــشكل صـــریح بحیـــاة وصـــحة اإلنـــسان، ویبـــدو أن ســـلوكیات اإلنـــسان فـــي الحیـــاة المعاصـــرة فـــي ظـــل 

ور هـذه المـشكالت وتلـك المخـاطر،  إلى ظه-لیس فقط-سیادة الفردیة واألنماط االستهالكیة قد أدى 

ًبـل أیــضا إلــى تفاقمهــا بــشكل كبیــر ولعــل االهتمــام المتزایــد علــى كافــة المــستویات مــن قبــل المنظمــات 

الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة بمشكالت البیئة یكشف عن عنایتها بضرورة توافر وعـي بیئـي لـدى 

وقـد تأكـد أن القـوانین . اه تحـسین البیئـة وحمایتهـااألفراد وخاصة الطلبة لیتمكنوا من تأدیـة أدوارهـم تجـ
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والتشریعات الوضعیة علـى كثرتهـا قـد عجـزت بمهمـة صـیانة البیئـة وحمایتهـا وترشـید الـسلوك بـشأنها، 

كما فرضت المشكالت البیئیة بما لها من آثار ضارة مواجهة مع المؤسـسات المعنیـة فـي اإلقـرار بـأن 

ا لحمایة البیئة وقد اتـضح أن أحـد أهـم الوسـائل الناجحـة فـي مجـال التشریعات البیئیة ال تكفي بمفرده

حمایـــة البیئــــة والحفــــاظ علـــى مقوماتهــــا هــــو تنمیــــة الـــوعي لــــدى األفــــراد وذلـــك بوســــائل مختلفــــة مثــــل 

  ).3: 2002عبد العال، عبد المسیح، (المؤسسات التعلیمیة والدینیة واإلعالمیة وغیرها 

واقـع ال یمكـن إنكـاره ألن كـل فـرد فـي العـالم عامـة "  البیئیـةالمـشكالت"وفي عـصرنا الحـالي أصـبحت 

العــالم الثالــث خاصــة یعیــشها بــل ویعــاني مــن ویالتهــا، فلقــد كــان للتقــدم الكبیــر الــذي وصــل إلیــه وفــي 

اإلنـــسان فـــي مجـــاالت العلـــم والتكنولوجیـــا أثـــره الكبیـــر فـــي إحـــداث خلـــل وتـــدهور فـــي عناصـــر البیئـــة 

ًصـبح خطـر الحیـاة فـي هـذه البیئـة كبیـرا وتعـدى بـذلك طاقـة احتمالهـا فـي ومكوناتها المختلفة، بحیث أ

سـببها اإلنـسان بـسلوكه الخـاطئ تجاههـا، كثیر من البیئات، فقـد أصـبحنا نـسمع عـن مـشكالت عدیـدة 

 ونقـــص الغـــذاء  بأشـــكالها المتعـــددةفقـــد قفـــزت علـــى الـــسطح مـــشكالت عدیـــدة منهـــا مـــشكالت التلـــوث

والطاقـة وغیرهــا مـن المـشكالت التـي نجمــت عـن النـشاطات البـشریة غیــر واسـتنزاف المـوارد الطبیعیـة 

     )165: 1999مصطفى،(الواعیة تجاه البیئة 

ًویـأتي االهتمـام بـالوعي بالمخـاطر الـصحیة والبیئیـة منــسجما مـع النظـرة التربویـة علـى أنهـا أداة تنمیــة 

مهتمـون بالتربیـة بـشكل عـام والتربیـة شاملة ومتوازنة لإلنسان من النـواحي الجـسمیة والعقلیـة، ویتفـق ال

الـــصحیة بـــشكل خـــاص علـــى أهمیـــة دور المدرســـة فـــي تحقیـــق أهـــداف التربیـــة الـــصحیة لـــدى الطلبـــة 

  .وخاصة فیما یتعلق بتطویر الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة كي یتجنب الوقوع بها

 تفـــشي األمیـــة ویمكـــن مـــن خـــالل التربیـــة حـــل الكثیـــر مـــن مـــشكالت المجتمـــع الـــذي نعـــیش فیـــه مثـــل

وانخفــاض مــستوى الــوعي الــصحي لــدى األفــراد مــن أجــل العمــل علــى تنمیــة أنمــاط الــسلوك الــصحیة 
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ًومـــن أجــل تحقیــق ذلـــك فإنــه ینبغــي أن تكـــون التربیــة الــصحیة أمـــرا متاحــا لكـــل . المالئمــة واكتــسابها ً

 ألن النــاس النــاس بــصرف النظــر عــن أعمــارهم أو مــستویاتهم االجتماعیــة أو أوضــاعهم االقتــصادیة

  ).7: 1987عرب ، (ووجودهم مقرون بصحتهم 

وقد دعـت العدیـد مـن المؤسـسات الدولیـة والعالمیـة المهتمـة بالتربیـة والتعلـیم والقـضایا البیئیـة بـضرورة 

  : ویمكن تلخیصها بالتالي) 88-85: 1986(المنهج البیئي وقد ذكرها الشراح باالهتمام 

  .الذي ركز على أهمیة دراسة العلوم باالتجاه البیئي) م1968(مؤتمر الیونسكو في فارنا عام 

الـــذي نـــاقش كیفیــة إعـــداد وتـــدریب ) م1973(المــؤتمر الثـــاني للیونــسكو فـــي مـــاري النــد بأمریكـــا عــام 

  .بشكل متكامل مع المدخل البیئيالمعلمین لتدریس العلوم 

كـــرة  هـــذا المـــؤتمر فحیـــث طـــرح فـــي) م1978(المـــؤتمر الثالـــث للیونـــسكو فـــي نـــایمیجن بهولنـــدا عـــام 

  .التكامل بین العلوم البیئیة

 المفـاهیم البیئیــة إدخــالعقــد مـؤتمر روشـیلیكون بسویــسرا، والـذي ركــز علـى كیفیـة ) م1971(فـي عـام 

فــي المــواد الدراســیة المختلفــة، ومــن خــالل بــرامج تعلیمیــة مختلفــة لتوعیــة ســائر أفــراد المجتمــع بالبیئــة 

  .وأهمیتها

الذي بین أهمیة التربیة البیئیـة لحـل مـشكلة سـوء التغذیـة ) 1972( البشریة عام مؤتمر استكهولم لبیئة

والفقـــر واألمیـــة، واســـتعجال الحـــد مـــن مـــشاكل التلـــوث فـــي البحـــار نتیجـــة إلقـــاء الفـــضالت الـــصناعیة 

  .والبترولیة والمبیدات الحشریة واألسمدة الكیماویة، والحد من تلوث الهواء وزیادة الضوضاء

قــام بــالتركیز علـــى أهمیــة دور اإلنــسان بالتــأثیر علـــى ): م1975(د للتربیــة البیئیـــة عــام مــؤتمر بــالغرا

البیئــة ومكوناتهــا الحیــة وغیــر الحیــة، وخلــق فــرد واعــي بأهمیــة البیئــة ومتطلبــات التنمیــة المــستدامة، 
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ا واســتخدام أســلوب حــل المــشكالت فــي التربیــة البیئیــة والعمــل علــى تنمیتهــا لــدى الفــرد والمــسئول ممــ

  .یحقق تأثیر البیئة بقراراتهم

: وقـد عمـل المـؤتمر علـى إضـافة عـدد مـن األمـور منهـا) م1977(مؤتمر تلبیـسي للتربیـة البیئیـة عـام 

إكــساب الفــرد المعــارف والقــیم االتجاهــات والمهــارات، والعمــل علــى حمایــة البیئــة ومكوناتهــا الطبیعیــة 

 .من خالل وضع نصوص وتشریعات دولیة

قامـــت جامعـــة الـــدول العربیـــة بالتعــاون مـــع برنـــامج األمـــم المتحـــدة بتـــونس بعقـــد ) م1990(وفــي عـــام 

ٕمــؤتمر بیئــي وقــد أوصــت بأهمیــة دور المــرأة فــي حمایــة البیئــة واعــداد بــرامج تتــضمن القــیم الخاصــة 

دعــــا معهــــد البحــــوث والدراســــات العربیــــة عــــن اإلعــــالم البیئــــي ) م1991(لحمایــــة البیئــــة، وفــــي عــــام 

العـیش، .( إلى ضـرورة التمـسك بالمحافظـة علـى میـاه الـشرب والحـد مـن التلـوث البیئـيوالقضایا البیئیة

1987: 127.(  

وبــالرغم مــن تزایــد االهتمــام بالتربیــة البیئیــة علــى المــستوى العــالمي إال أن هــذا الــنمط مــن التربیــة لــم 

ة والتعمــق وال  علـى المـستوى العربـي، فــال زال األمـر یحتـاج إلـى مزیـد مـن العنایـاالهتمـامیحـظ بـنفس 

تزال الحاجة إلـى تطـویر منـاهج ومقـررات دراسـیة متخصـصة فـي التربیـة فـي الـبالد العربیـة ومـا زالـت 

   )4: 2000نشوان،.(في مراحلها المبكرة، األمر الذي یتطلب إیالء المزید من األهمیة لهذا الجانب

ي مجـال البیئـة والـصحة العامـة وتعد كل مـن التربیـة الـصحیة والتربیـة البیئیـة مـن الركـائز األساسـیة فـ

حیث یؤكد المهتمون بها علـى ضـرورة مواجهـة مـشكالت البیئـة ومـشاكل الـصحة ومخاطرهـا بإكـساب 

التالمیـذ المعرفــة والـوعي بهــذه المـشكالت والمخــاطر، والتأكیـد علــى ضـرورة مــا یثیـر حمــاس الطــالب 

لـى النقـد والتمییـز، ممـا یـسهل إدراك نحو البیئة بطریقـة تنمـي لـدیهم القـدرة علـى المالحظـة العملیـة وع

المشكالت والمخاطر التي تتعرض لها البیئـة والـصحة العامـة وتـدعیم ذلـك بمجموعـة مـن االتجاهـات 
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الموجبــة نحــو البیئــة والقــیم الداعیــة لالهتمــام بالبیئــة وحــوافز المــشاركة النــشطة فــي تحــسینها وحمایتهــا 

  ).305: 2001إبراهیم، (

 والتعلــیم بــشكل فعــال فــي العنایــة بــصحة الفــرد، وذلــك مــن خــالل األنــشطة وتــسهم مؤســسات التربیــة

ًالمنهجیــة والالمنهجیــة التــي تقــدمها للطــالب فــي المـــدارس، علمــا بأنــه ال تقتــصر دورهــا علــى تلقـــین 

ض بمـــستویاتهم فـــي مختلــــف المعلومـــات بـــل یتجـــاوزه إلـــى االهتمـــام الواســـع فــــي نمـــو الطلبـــة والنهـــو

ًیة منهــــا فــــي المنــــاهج المدرســــیة التــــي أصــــبحت أكثــــر اهتمامــــا بالجوانــــب ال ســــیما الــــصحالمجــــاالت 

ـــة تكـــوین العـــادات الـــصحیة  المختلفـــة، كـــصحة البیئـــة والعنایـــة بالطلبـــة ذوي العاهـــات والعلـــل ومحاول

  ). 151: 1996مقابلة، (وعالجها منذ الصغر 

ي مـن حولنـا فإنـه یبـرز مـدى ولو أمعنا النظر في األنشطة التربویة والتطویریة وحركات التطور التربو

االهتمام الواضح على األصعدة العالمیة والعربیة والمحلیة فـي مجـال التثقیـف الـصحي وحمایـة البیئـة 

 االهتمـــام تفعلـــى الـــصعید العـــالمي توالـــت منظمـــات عدیـــدة مـــسؤولیا. خاصـــة الطلبـــة فـــي المـــدارس

العالمیـــة ومنظمـــة األمــــم بالجانـــب الـــصحي لألفـــراد والمجتمعـــات ولعـــل مــــن أهمهـــا منظمـــة الـــصحة 

المتحــدة لرعایــة الطفولــة ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربیــة والعلــوم والثقافــة، فقــد تبنــت منظمــة الــصحة 

العالمیـــة أســـلوب الرعایـــة الـــصحیة واألولیـــة باعتبارهـــا بدایـــة تحقیـــق الـــصحة للجمیـــع باإلضـــافة إلـــى 

یـشكلون شـریحة كبـرى فـي المجتمـع تركیزها على ضرورة التوجه إلـى الطلبـة فـي المـدارس حیـث أنهـم 

  ).135: 1996حمام، (

ومن الضروري مواجهة التحدیات التي تفرضها المخاطر الـصحیة والبیئیـة وخاصـة تلـك الواقعـة علـى 

البیئیة المعاصرة التـي تـدق نـاقوس الخطـر مـن خـالل  الصحیة والمشاكلوأهمها كاهل الدول النامیة، 

  .التغییر المناخي للمنطقة

ـــذین هـــم عمـــاد لهـــذا ال  بـــد مـــن االهتمـــام بـــوعي األفـــراد بهـــذه المخـــاطر وخاصـــة طـــالب المـــدارس ال
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  .المجتمع وبناة المستقبل

وتعتبــر المدرســة واحــدة مــن أهــم المؤســسات التــي یوكــل إلیهــا بتحقیــق ذلــك الــوعي، لــذلك فــإن دمــج 

 یجعـــل مـــن الجوانــب البیئیـــة والــصحیة بـــشكل متكامــل فـــي المنــاهج المدرســـیة وخاصــة منـــاهج العلــوم

المجتمـــع وذات معنـــى للمـــتعلم معالجـــة هـــذه الجوانـــب قـــضیة وظیفیـــة تـــؤدي إلـــى ربطهـــا بواقـــع حیـــاة 

  ).103: 2000، فراج(

وقد أصبحت المناهج الدراسیة تولي االهتمام الواسع والـسعي الحثیـث إلـى حمایـة المتعلمـین ورعـایتهم 

ًصــحیا ونفــسیا واجتماعیــا وتــوفیر الخــدمات والرعایــة لهــم م ً نــذ التحــاقهم بریــاض األطفــال حتــى التخــرج ً

من المعاهـد والجامعـات، وهـذا یؤكـد أهمیـة التربیـة الـصحیة والبیئیـة ودورهـا الحیـوي فـي حمایـة أبنائنـا 

وتطویر مفاهیمهم الصحیة من خالل تطبیق المعرفة من واقعها النظري إلى األسـلوب العملـي الفعـال 

  ).148: 1984الفرا ،(في حیاتنا الیومیة 

ًفمعالجــة هــذه المجــاالت فـــي محتویــات المنهــاج، لــم یعـــد ترفــا أو أمــرا شــكلیا، فقـــد اهتمــت بــه الـــدول  ً ً

ًالمتقدمــة والنامیــة علــى الــسواء إدراكــا منهــا أن حمایــة اإلنــسان والحفــاظ علــى صــحته وحمایــة البیئــة 

یئتـــه مـــن والحفـــاظ علیهـــا لـــن یتحقـــق إال مـــن قبـــل اإلنـــسان القـــادر الـــواعي بخطـــورة مـــا تتعـــرض لـــه ب

  ).12: 1998سلیم، (مخاطر شتى 

وقـــد أجریـــت دراســـات عـــدة لقیـــاس مـــستوى الـــوعي الـــصحي والبیئـــي لـــدى الطلبـــة فـــي مراحـــل دراســـیة 

ودراســة الخلیلــي وآحــرین ) 2010(ودراســة حلــس) 2009(ومــن هــذه الدراســات دراســة محجــزمختلفــة 

 تـدني وانخفـاض فـي مـستوى وغیرها من الدراسات وقد أظهرت نتائج معظم الدراسـات وجـود) 1987(

الوعي الصحي والبیئي لدى الطلبة، وقد عـزت أغلـب هـذه الدراسـات الـسبب فـي تـدني مـستوى الـوعي 

الصحي و البیئي إلى أسباب یأتي فـي مقـدمتها عجـز المنـاهج والمقـررات الدراسـیة التـي تقـدم للطلبـة، 

  .  ًوخصوصا مناهج العلوم بتخصصاته المختلفة
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 -العلــوم العامــة(ًمدرســا لمقــررات العلــوم بأشــكالها كــون الباحــث یعمــل ة  إلــى  باإلضــافكــل مــا ســبق

 أن الطــالب حــصیلتهم مــن المعلومــات غیــر كافیــة نحــو  الحــظ) الثقافــة التقنیــة-علـوم الــصحة والبیئــة

عمــل بحــث یــدور و ســاعد الباحــث علــى استــشعار المــشكلة ممــا  المخــاطر الــصحیة والبیئیــةموضــوع

   .بالمخاطر الصحیة والبیئیة) الصف العاشر(ن الطالب حول مدى معرفة فئة م

  :مشكلة الدراسة

  :إن مشكلة هذه الدراسة تتحدد في السؤال التالي

ما مدى تضمن كتب علوم الصحة والبیئة للمرحلة األساسیة العلیا للمخاطر الصحیة والبیئیـة ومـا 

  ؟بها وعي طلبة الصف العاشر مستوى

  :د من األسئلة الفرعیة التالیةوینبثق عن السؤال الرئیسي عد

 یجب الوعي بها لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا؟البیئیة التي الصحیة وما المخاطر  .1

مــا مــدى تـــضمن محتــوى كتــب علـــوم الــصحة والبیئــة للمرحلـــة األساســیة للمخــاطر الـــصحیة  .2

 والبیئیة؟

 ساسي؟ما مستوى الوعي بالمخاطر الصحیة البیئیة لدى طلبة الصف العاشر األ .3

فــي مــستوى الــوعي بالمخـــاطر الــصحیة والبیئیــة لــدى طلبـــة ًدالــة إحـــصائیا هــل توجــد فــروق  .4

 الصف العاشر تعزى لتغیر الجنس؟

 فــي مــستوى الــوعي بالمخـــاطر الــصحیة والبیئیــة لــدى طلبـــة ً دالــة إحـــصائیاهــل توجــد فــروق .5

 قطاع غزة؟)  جنوب- وسط -شمال(الصف العاشر تعزى لمكان السكن 

  -:راسة فرضیات الد

یزیــد مــستوى تنــاول محتــوى كتــب علــوم الــصحة والبیئــة بالمرحلــة األساســیة العلیــا للمخــاطر  .1

  %). 50(الصحیة والبیئیة عن نسبة 
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 لــــىع مــــستوى الــــوعي لــــدى طلبــــة الــــصف العاشــــر بالمخــــاطر الــــصحیة و البیئیــــة ال یــــصل .2

 على مقیاس الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة؟%) 75(

فـــي مـــستوى وعـــي  ) a   ≥   0.05(  لـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى ال توجـــد فـــروق ذات دال .3

 . طلبة الصف العاشر بالمخاطر الصحیة والبیئیة تعزي للجنس

فـــي مـــستوى وعـــي  ) a   ≥   0.05(  توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى ال  .4

 .قطاع غزة)  جنوب- وسط -شمال(طلبة الصف العاشر تعزى لمكان السكن 

  - :أهداف الدراسة

 . التعرف على المخاطر الصحیة والبیئیة الواجب الوعي بها لدى طلبة الصف العاشر .1

التعـرف علــى مـدى تــضمن كتـب علــوم الـصحة والبیئــة للمرحلـة األساســیة للمخـاطر الــصحیة  .2

 .والبیئیة

 . وعي طلبة الصف العاشر للمخاطر الصحیة والبیئیةمستوىقیاس  .3

طر الــصحیة والبیئیــة بــاختالف الجــنس ومكــان معرفــة مــدى اخــتالف مــستوى الــوعي بالمخــا .4

 .السكن

  -:أهمیة الدراسة 

ًتناولـت موضـوعا لــم ینـل قــدرا كافیـا مــن الدراسـات فــي مجتمعنـا الفلــسطیني .1 ً تـوفیر معلومــات  وً

  .عن مستوى الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة لدى طلبة الصف العاشر األساسي

ربویـــة التــــي تقــــام للمعلمـــین فــــي توضــــیح تلــــك قـــد یــــستفید منهــــا المـــشرفون علــــى الــــدورات الت .2

، وأهمیـة تـضمینها  بمنهــاج العلـوم ومناقــشتها المخـاطر وكیفیـة التغلــب علیهـا أو التقلیـل منهــا

 .من خالل الحصص الدراسیة
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العلـــوم العامـــة، علـــوم الـــصحة والبیئـــة، ( العلـــوم بأفرعـــه اهج منـــمـــصممي ومطـــوريقـــد تفیـــد  .3

توصــــیات فــــي معالجــــة قــــضایا المخــــاطر الــــصحیة والبیئیــــة االســــتفادة مــــن ال) الثقافـــة التقنیــــة

 .بمحتوى هذه المناهج وكذلك أسالیب تنمیة الوعي بتلك المخاطر

تــوفر الدراســة أداة لتحلیــل المحتــوى واختبــار قیــاس مــستوى وعــي بالمخــاطر الــصحیة والبیئیــة  .4

 .یفید طلبة الدراسات العلیا والبحث العلمي في مجال تدریس العلوم

  -:راسة حدود الد

حلیــل محتــوى كتــب علــوم الــصحة والبیئــة للمرحلــة األساســیة وتــشمل الــصفوف قتــصر الدراســة علــى تت

طلبـة الـصف العاشـر بمحافظـات قطـاع غـزة علـى ، كمـا تقتـصر ) العاشـر- التاسـع- الثـامن-السابع(

  .م2010-2009أجریت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي و

  -:لدراسة مصطلحات ا

  :یعرف الباحث مصطلحات الدراسة إجرائیا على النحو التالي

   -: الوعي 

فـي محیطـه األشیاء واإلحـداث تعرف على ما حوله في العالم باستخدام الحواس لیمعرفة الطالب 

  . الحیوي ومعرفة أسباب حدوث المشكالت ووسائل عالجها وكیفیة الوقایة منها

  -:المخاطر الصحیة والبیئیة

أفعـال یمارسـها اإلنـسان فـي مواقـف حیاتـه الیومیـة بمـا یعـرض صـحته وصـحة الكائنـات األخــرى "

والبیئــــة للــــضرر، وینــــتج عنهــــا أخطــــار ذات منــــشأ كیمیــــائي أو بیولــــوجي أو فیزیــــائي فــــي البیئــــة 

  .المحیطة به

  -:الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة

ذي یؤثر على الصحة وقدرتـه علـى تحدیـد  المرتكز على المعرفة بالخطر البیئي والالطالبإدراك 
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ویظهــر ذلـك مـن خــالل . مـصدر ذلـك الخطــر وسـببه وتجنـب القیــام بـه فـي مواقــف حیاتـه الیومیـة

  . المعد لهذا الغرض  االختبارعلى بنوددرجته باإلجابة 

  :منهاج علوم الصحة والبیئة

اشــر، وهــي عبــارة حــدى المباحــث التــي تــدرس لطــالب الــصف الــسابع والثــامن والتاســع والعإهــي 

ٕعن مادة وطریقة في البحث الصحي والبیئي، وتتضمن طـرق وأسـالیب واجـراءات لتحقیـق الـوعي 

  .الصحي والبیئي لدى الطالب

  :المرحلة األساسیة العلیا

 عـام 16-12هي المرحلة الدراسیة التي تضم مجموعة من الطلبة الذین تتـراوح أعمـارهم مـا بـین 

  .الثامن والتاسع والعاشر األساسي في فلسطینسون في صفوف السابع ور، وید

  :طلبة الصف العاشر

 حیـث ، والتحقـوا بالـصف الـذي یلیـه،هم الطلبة الذین أنهوا دراسة الصف التاسع األساسـي بنجـاح

 وینتقـــل بعـــده الطلبــة النـــاجحین إلـــى المرحلـــة الثانویـــة،یعتبــر آخـــر صـــف فـــي المرحلــة األساســـیة 

  .ً عاما16ومتوسط أعمارهم 
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  الفصل الثاني

  ريــــــار النظـــــاإلط
  

  .البیئیة مفهوم: المحور األول

  .التربیة البیئیة: المحور الثاني

  .الوعي البیئي:المحور الثالث 

  .الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة:المحور الرابع 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

ـــع الـــستینات مـــن القـــرن الماضـــي یـــشغل بـــال العـــالم أجمـــع  أصـــبح موضـــوع البیئـــة منـــذ مطل

بمختلف اتجاهاتـه الفكریـة والقومیـة والدینیـة وذلـك لمـا بـرز مـن مخـاطر متعـددة أصـبحت تهـدد الحیـاة 

معیـــات البــشریة جــراء التعامــل غیـــر الطبیعــي مــع مكونـــات البیئــة المختلفــة، وقــد تـــشكلت إثــر ذلــك ج

علمیــــة وحركــــات سیاســــیة ، ومنظمــــات اجتماعیــــة ، لالهتمــــام بالبیئــــة والمحافظــــة علیهــــا مــــن الفــــساد 

والتلوث، ونظمـت العدیـد مـن المـؤتمرات الدولیـة واإلقلیمیـة التـي نبهـت إلـى خطـورة التعامـل المعاصـر 

ذلــك ظهــور مــع البیئــة وضــرورة اإلســراع فــي معالجــة التــصدعات الكبــرى للمكونــات البیئیــة ونــتج عــن 

مواثیــق دولیــة وتــشریعات إقلیمیــة تحــد مــن مخــاطر اإلهمــال العــالمي للمحافظــة علــى البیئــة، وال نكــاد 

نجـد بلـدا فـي العـالم إال وأصـبح یـشارك فـي هـذه الحملـة العالمیـة للمحافظـة علـى البیئـة التـي اســتدعى 

ائح الفاعلـــــة فـــــي لهـــــا المفكـــــرون والعلمـــــاء ورجـــــال األدیـــــان وأصـــــحاب القـــــرار الـــــسیاسي وكافـــــة الـــــشر

المجتمعـات المتحـضرة وكـل ذلـك إنمـا كـان بــسبب الـشعور العـالمي بخطـورة مـستقبل الحیـاة علـى هــذه 

  .األرض 

ولعــل أقــوى األســباب فــي هــذه المخــاطر هــو طمــع اإلنــسان وأنانیتــه وعــدم قدرتــه علــى ضــبط غرائــزه 

ًدا كـان أو مجتمعـا دون مراعـاة ومحاولته الدائمة للسیطرة على الموارد البشریة واستغاللها لـصالحه فـر ً

لحقـــوق اآلخـــرین ودون وعـــي لمحدودیـــة المـــوارد أحیانــــا، ومـــن هنـــا نـــدرك أن النظـــام األخالقـــي فــــي 

المجتمــع البــشري یعتبــر الــضامن األول للمحافظــة علــى مكونــات الحیــاة البــشریة ، فمتــى مــا ســما هــذا 

 فـي رقـي الحیـاة اإلنـسانیة وسـموها، ًالنظام واستمد مقوماته من مصادر إیمانیـة علیـا كـان ذلـك عـامال

ًومتى ما انفلت اإلنسان من سیطرة العوامل الروحیة كان ذلك سببا في دخوله في أزمـات متعـددة مـن 

  )2009:1الزیادي  (.شأنها أن تساهم في إنهاء دوره على هذه األرض 
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لمقــصود بــالوعي البیئــي؟  ومــا ا فمــا هــي التربیــة البیئیــة؟ ومــا أهــدافها؟ ومــا مــدى اهتمــام اإلســالم بهــا؟

علـى صـحة اإلنـسان؟وغیرها مـن األسـئلة  وما هي المخاطر الصحیة والبیئیة؟ وما أثـر هـذه المخـاطر

  .التي تخص التربیة البیئیة سنجیب عنها فیما یلي

  البیئیة مفهوم: المحور األول

ة، والجامعــة بیئــة، فالمدرســة بیئــ. اإلنــسان بالبیئــة  عدیــدة ومختلفــة، بــاختالف عالقــةریفــاتللبیئــة تع

ویمكــن النظــر إلــى . والمجتمــع بیئــة، والــوطن بیئــة، والعــالم كلــه بیئــة والمـصنع بیئــة، والمؤســسة بیئــة،

 النشاطات البشریة المختلفـة، كـأن نقـول، البیئـة الزراعیـة، أو الـصناعیة، أو الثقافیـة، البیئة من خالل

  .السیاسیة،أو الروحیة االجتماعیة،أو أو الصحیة، أو

  :ما المقصود بالبیئة: ًأوال

 ).156 :1992ناصر (كل ما یحیط باإلنسان ویؤثر فیه  هي

هي النظام المؤلف من الشروط الفیزیائیـة والكیمیائیـة واألنواع الحیة المتواجدة في موقع ما،  أو 

ّوهي عبارة عن كل متفاعل ترتبط عناصره بعضها مع بعض مؤثرة ومتأثرة، تحكمها عالقـات  ّ

  ).11 :1992السعید .  ( تحفظ لها تعقیدها وتوازنهاأساسیة،

المحیط الذي یوجد فیه اإلنسان وما فیـه مـن عوامـل وعناصـر تـؤثر فـي ")2: 1995ابوزریق (وعرفها 

  ". ینه وأسلوب حیاتهتكو

اإلطـــار الـــذي یمـــارس فیـــه اإلنـــسان حیاتـــه و أنـــشطته "  مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي بأنهـــا اوقـــد عرفهـــ

رض التـي یعــیش علیهـا والهــواء التـي یتنفــسه والمــــــاء الــذي یرتــــــــوي منــه والموجــودات المختلفـة مــن األ

أنهــا المكــان الــذي تتــوافر " أو " أو جمــاد) حیوانــات ونباتــات (ة المحیطــة باإلنــســـــان مــن كائنــات حیـــــ

: ن الخلیجـيمجلـس التعـاو" (فیه العوامل المناسـبة لمعیشة كائن حي أو مجموعة كائنات حیـة خاصـة

1999.(  
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  :من التعریفات السابقة یرى الباحث ما یلي

البیئــة مفهــوم ذو طبیعــة عامــة یــضم العدیــد مــن العوامــل الطبیعیــة و الحیویــة و الــسیاسیة و  -1

  .االجتماعیة و الثقافیة و االقتصادیة التي تتفاعل مع نظامها التعلیمي 

ه علـى مقومـات حیاتـه مـن غـذاء اإلنـسان، ویحـصل منـ  البیئـة هـي اإلطـار الـذي یعـیش فیـه -2

 .رنشاطاته وعالقاته مع أقرانه من بني البش وكساء ودواء ومأوى، ویمارس فیه

اإلنـسان، وكـل مـا یحـیط بـه مـن موجـودات، فتـشمل  البیئـة تعنـي كـل مـا هـو خـارج عـن كیـان -3

 واألرض التـي یـسكن علیهـا ویزرعهـا، ومـا یحـیط بـه الهواء الذي یتنفسه، والماء الذي یشربه،

 .من كائنات أو جماد

  : عناصر البیئةمكونات و: ً ثانیا

  : اختالفات في كیفیة تقسیم مكونات البیئة منهاهناك

ــــنظم األخــــرى وهــــي " ــــة تحتــــوي أربعــــة مجــــاالت أو أنظمــــة تــــرتبط وتتفاعــــل مــــع ال الغــــالف (أن البیئ

، )37-31: 2008الطنطــــاوي،)" ( الغـــالف الحیـــوي- الغـــالف الهـــوائي- الغـــالف المـــائي-األرضـــي

ویتمیز كوكب األرض عـن بـاقي كواكـب المجموعـة الشمـسیة بوجـود الغـالف الجـوي والغـالف المـائي 

  ).31: 2008الغرابیه والفرحان،"(وغالف التربة والغالف الصخري والمحیط الحیوي

  :أغلفة كوكب األرض

  : الغالف المائي -1

رضــیة كمیــاه األنهــار والبحیــرات یــضم الغــالف المــائي جمیــع أنــواع المیــاه التــي تغطــي ســطح الكــرة األ

  .والمستنقعات والبحار والجلیدیات والمیاه الجوفیة ویختلف عمق هذه المیاه في البیئات المختلفة

  : الغالف الغازي -2

.  ســطحهاضعة أمتــار تحــت ســطح األرض فــي بعــض المواقــع مئــات الكیلــو متــرات فــوقبــیتكــون مــن 
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                                                                                                                                                                                                                            %0.9واألرغـــــون% 21واألكــــسجین % 78روجین وینكــــون فــــي المنــــاطق الجافــــة مــــن غــــازات النیتــــ

جـسیمات دقیقـة مـن ( والغـازات األخـرى والهبائیـات %0.03 ثـاني أكـسید الكربـون وكمیات صغیرة مـن

لعملیــات الطبیعیــة علــى حفــظ التــوازن بــین مكونــات ویعمــل عــدد مــن ا). أو الــصلبة  المــواد الــسائلة

الحیوانـات  األكـسجین ، وتقـوم ًفمثال ، تستهلك النباتات ثاني أكسید الكربون وتطلق . الجوي  الغالف

و تنبعـث الغـازات  . ٕبـدورها باسـتهالك األكـسجین وانتـاج ثـاني أكـسید الكربـون مـن خـالل دورة التـنفس

حیـــث تجرفهـــا أو تبعثرهـــا  الغابـــات والبـــراكین ،  جـــراء حرائـــق والهبائیـــات إلـــى الغـــالف الجـــوي مـــن

   .األمطار والریاح

  : الغالف الحیوي -3

یــشتمل الغــالف الحیــوي علــى جمیــع أصــناف اشــكال الحیــاة األرضــیة فــي المیــاه والغــالف الــصخري 

والتربـة والهـواء، ویـصل عـدد أصـناف الحیـاة علـى سـطح األرض إلـى أكثـر مـن أربعـة مالیـین صـنف 

عتمـــــد معظمهــــــا علــــــى عملیـــــة البنــــــاء الــــــضوئي التـــــي تعتمــــــد فــــــي األصـــــل علــــــى طاقــــــة اإلشــــــعاع ی

  ).22: 2002عابد وسفاریني،.(الشمسي

  : غالف التربة -4

وهـي الطبقــة الهـشة التــي تغطـي القــشرة األرضـیة والتــي توجـد بــسمك یتـراوح مــا بـین بــضعة ســنتمترات 

د المعدنیة والمواد العـضویة والمـاء والهـواء، وتعـد وعدة أمتار، وتتكون التربة من مزیج معقد من الموا

التربة من أهم المـصادر المتجـددة، حیـث أن معظـم مـوارد االنـسان الـذي یعتمـد علیهـا بـصورة مباشـرة 

یــأتي مــن التربــة ممــا یتوجــب المحافظــة علیهــا ) غــذاء حیــواني(أو بــصورة غیــر مباشــرة ) غــذاء نبــاتي(

  ).32: 2003بكة،مزاهرة والشوا.(والعنایة بخصوصیتها

  : الغالف الصخري -5

یــسمى هــذا :بتوضــیح أهــم مكونــات الغــالف الــصخري مــن قولــه ) 38: 2003مزاهــرة والــشوابكة،(قــام 
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الجزء من الكرة األرضیة الذي تركز علیه التربة والمیاه السطحیة وحتـى طبقـة االسثینوسـفیر بـالغالف 

ًم، ونظـــرا ألن أعمـــق اآلبـــار التـــي كـــ100-80الـــصخري، ویتـــراوح ســـمك الغـــالف الـــصخري مـــا یـــین 

كـم فإنـه یـتم التعـرف علـى نوعیـة صـخور القـشرة األرضـیة 16حفرت في الغالف الصخري ال یتجاوز 

بطــرق غیــر مباشــرة باســتخدام الحــسابات الجیوفیزیائیــة التــي تعطــي التوقعــات حــول طبیعــة الــصخور، 

  :تكون من قسمینوتشیر المعلومات الجیوفیزیائیة إلى أن طبقة الغالف الصخري ت

كـم تحـت الجبـال، وتتكـون القـشرة 60كـم تحـت البحـار و5 القشرة األرضیة والتي یتراوح سمكها بین -أ

  :االرضیة بدورها من نوعین

  .القشرة المحیطة أو القشرة البازلتیة وتنتشر في مناطق قاع البحار والمحیطات §

 تركیــــب معـــدني یــــشبه تركیــــب القـــشرة القاریــــة وتبنــــي الیابـــسة وسالســــل الجبــــال العالیـــة ولهــــا §

  .صخور الجرانیت المعدني

  . الجزء العلوي من الوشاح العلوي والذي یصل حتى طبقة االسثینوسفیر-ب

  بیئیةالتربیة ال: المحور الثاني

  :ما المقصود بالتربیة البیئیة: ًأوال

لمفهــوم التربیــة ، ووفقــا  تبعــا لتعــدد وتنــوع وجهــات النظــر حولهــا" التربیــة البیئیــة " تعــددت تعــاریف 

  :ریفات، ومن أهم التعوأهدافها من جهة ومفهوم البیئة من جهة أخرى

وهــي الــنمط مــن التربیــة الــذي یهــدف إلــى تكــوین جیــل " التعریــف الــذي أقرتــه نــدوة بلغــراد لتربیــة البیئــة

اللتزام ٍواع ومهتم بالبیئة وبالمـشكالت المرتبطـة بهـا، ولدیـه مـن المعـارف والقـدرات العقلیـة والـشعور بـا

ًمــا یتــیح لــه أن یمــارس فردیـــا أو جماعیــا حــل المــشكالت القائمــة وأن یحـــول بینهــا وبــین العــودة إلـــى  ً

  ).1975ندوة بلغراد، " (الظهور

مــنهج تربــوي لتكــوین الــوعي البیئــي مــن "كمــا عرفــت منظمــة الیونــسكو المقــصود بالتربیــة البیئیــة بأنهــا 
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ت والقـــیم واالتجاهـــات التـــي تـــنظم ســـلوكه وتمكنـــه مـــن خـــالل قولهـــا تزویـــد الفـــرد بالمعـــارف والمهـــارا

منظمــــــة ". (التفاعـــــل مـــــع بیئتـــــه االجتماعیـــــة والطبیعیـــــة بمــــــا یـــــسهم فـــــي حماتیهـــــا وحـــــل مـــــشكالتها

   .)1990الیونسكو،

تكوین المهارات واالتجاهات  "  على أنها)1976(المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم وعرفتها 

وتقدیر العالقات المعقدة التي تربط اإلنسان وحضارته بمحیطه الحیوي الفیزیقي، والقیم الالزمة لفهم 

ًوتوضیح حتمیة المحافظة على مصادر البیئة، وضرورة حسن استغاللها لصالح اإلنسان، وحفاظا  ُ

  ". على حیاته الكریمـة، ورفـع مستوى معیشتـه 

ریس والتعلیم یساعد الطفل على تطویر  بأنها أسلوب في التد,Beutler)م1988(33 :ّوعرفها بیتلر 

فعلى الرغم من وجود المساعي والمجهود . المهارات والمعرفة والقیم األساسیة لحل المشكالت البیئیة

  .الخارجیـة للتعلیم البیئي، فإن ذلك ال یكفي، وال بد من تطبیق هذه المجهود كي تؤتي ثمارها

ایجابیة وأنمـاط سـلوكیة بیئیـة تـضمن حـرص اإلنـسان تهدف إلى تكوین اتجاهات "ًوعرفت أیضا بأنها 

   ).11 :1986داللشة وآخرون".(على بیئته وحسن استغالله لها

بأنهـا نمـط  Environmental Education و كـذلك عرفـت جامعـة ألیـوني األمریكیـة التربیـة البیئیـة

 لفهـم وتقـدیر العالقـات الالزمـة  معرفـة القـیم وتوضـیح المفـاهیم وتنمیـة المهـاراتإلـىمن التربیة یهدف 

 القــرارات اتخــاذكمــا إنهــا تعنــي التمــرس علــى  .التــي تــربط بــین اإلنــسان وثقافتــه وبیئتــه البیوفیزیائیــة

  .بنوعیة البیئة ووضع قانون للسلوك بشأن المسائل المتعلقة

  : هيمن التعریفات السابقة یرى الباحث أن التربیة البیئیة

والمـدركات الالزمـة لفهـم وتقـدیر  م واالتجاهـات والمهـاراتعملیة تربویة تهدف إلى تكوین القـی -1

 . الفیزیائىيالحیو  تربط اإلنسان وحضارته بمحیطهالتيالعالقات المعقدة 

 .  توضح للفرد كیفیة المحافظة على الثروات الطبیعیة -2
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  .التعلم من أجل فهم وتقدیر النظم البیئیة بكلیتها، والعمل معها وتعزیزها -3

 ) .وعي اإلنسان بالبیئة الكلیة وبمحیطه ( ین الوعي البیئي إنها تتضمن تكو -4

 .إنها عملیة متكاملة للمعلومات والمهارات والقیم واالتجاهات  -5

إنهــــا تــــدعو لــــتفهم العالقــــة المعقــــدة بــــین اإلنــــسان وبیئتــــه الطبیعیــــة واالجتماعیــــة و الثقافیــــة  -6

 .وتفاعالتها 

 . البیئة وحل مشكالتها إنها تدعو للعمل الفردي والجماعي من أجل حمایة -7

 .إنها تربیة شاملة لكل أشكال التعلیم ، ومستمرة مدى الحیاة  -8

  . إنها تسعى لتحقیق الحیاة الكریمة لإلنسان في حاضره ومستقبله  -9

ًوعلیه یمكن أن یعرفها الباحث تعریفا إجرائیا  لـدى سـكان يتربویة تستهدف تنمیـة الـوع بأنها عملیة (ً

الـــشامل والمــشاركة المتعلقـــة بهـــا ، وذلـــك بتزویـــدهم  مهم نحـــو البیئــة ، بمعناهـــإالعــالم ، واثـــارة اهتمـــا

واتجاهــاتهم ومهــاراتهم للعمــل فــرادى وجماعــات لحــل المــشكالت البیئیــة  بالمعــارف ، وتنمیــة میــولهم

  ).حدوث مشكالت بیئیة جدید الحالیة ، وتجنب

  :البیئیة مستویات التربیةأهداف و: ًثانیا

یمكـــن تمییـــز خمـــسة مـــستویات عامـــة للتربیـــة البیئیـــة التـــي ینبغـــي أنـــه ) 2002بـــن عـــامر،(أوضـــحت 

  :التربیة البیئیة أن تعمل علي تحقیقها وهي علي النحو التالي لبرامج

  :بالقضایا والمشكالت البیئیة  مستوي الوعي -1

 : بالموضوعات التالیةالوعيتتضمن تنمیة 

 .صورة ایجابیـــــــــة أو ســـــــــلبیة علـــــــــي حالـــــــــة البیئـــــــــة بـــــــــاإلنـــــــــسانیة األنـــــــــشطةمـــــــــدى تـــــــــأثیر  §

 اسـتنزاف/ قطـع األشـجار/ التدخین/مثل حرق المخلفات(تأثیر السلوك الفردي لإلنسان  مدى

 علي االتزان الطبیعي في البیئة) الخ..الماء
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 .والمحلیة والدولیة لحل المشكالت البیئیة أهمیة تضافر الجهود الفردیة §

البیئیـة اإلقلیمیـة والعالمیـة وضـرورة التعـاون المـشكالت  ارتباط المـشكالت البیئیـة المحلیـة مـع §

 .المشكالت بین الشعوب لحل هذه

  البیئیة  مستوى المعرفة البیئیة بالقضایا والمشكالت -2

 :مساعدة علي اكتساب اآلتيالویتضمن 

والمعــارف الالزمـة للتعــرف علـي أبعــاد المـشكالت البیئیــة التـي تــؤثر علــي  تحلیـل المعلومــات §

 .والبیئة اإلنسان

بمجــال دراســة  ربــط المعلومــات التــي یحــصل علیهــا التلمیــذ مــن مجــاالت المعرفــة المختلفــة §

 .المشكالت البیئیة

 .وتأثیره علي استنزاف هذه الموارد ونفادها فهم نتائج االستعمال السیئ للموارد الطبیعیة §

 .تقـــــــــــف وراء المــــــــــشكالت البیئیـــــــــــة الراهنـــــــــــةي لتعــــــــــرف علـــــــــــي الخلفیـــــــــــة التاریخیــــــــــة التـــــــــــا §

 .علي الجهود المحلیة و اإلقلیمیة الدولیة لحمایة البیئة و المحافظة علیهاالتعرف 

  والقیم البیئیة مستوى المیول واالتجاهات -3

 :اآلتي تزوید بالفرص المناسبة التي تساعده عليالوتتضمن 

ـــــــــــــــــة والحفـــــــــــــــــاظ علیهـــــــــــــــــا § ـــــــــــــــــة المناســـــــــــــــــبة لتحـــــــــــــــــسین البیئ ـــــــــــــــــة المیـــــــــــــــــول االیجابی  .تنمی

 و مناهـضة مـشكالت البیئـة والحفـاظ علـي مواردهـا وحمایتهـاتكوین االتجاهات المناسـبة نحـ 

 مما یهددها من أخطار بیئیة

حمایة البیئة من خالل العمـل بـروح الفریـق  تنمیة اإلحساس بالمسئولیة الفردیة والجماعیة في §

 البیئیة والمشاركة الجماعیة في حل المشكالت
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البیئـات واحتـرام الملكیـات  السـتمرار لكـلبناء األخالق والقیم البیئیة الهادفة مثـل احتـرام حـق ا §

 .بمسئولیتهم البیئة وااللتزام بها الخاصة والعامة بشكل یوجه سلوك التالمیذ نحو االلتزام

بیئــة صــحیة ومتوازنــة لإلنــسان فــي االرض  تقــدیر عظمــة الخــالق ســبحانه وتعــالى فــي خلــق §

 واستخالفه فیها

  المهارات البیئیة  مستوى -4

 :التالیة علي تنمیة المهارات البیئیةمساعدة الویتضمن 

والعمـل المیـداني والرصـد  جمـع البیانـات والمعلومـات البیئیـة مـن المـصادر البحثیـة والتجـارب §

 البیئي والمالحظة والتجریب واالستقصاء

 البیانات وتصنیفها وتمثیلهـا وتحلیلهـا واسـتعمال الوسـائل المختلفـة للبحـث واالستقـصاء تنظیم §

 .والعرض

أو ترشـــید   عمـــل لحــل المــشكالت البیئیـــة أو صــیانة وتنمیــة المـــوارد الطبیعیــة،وضــع خطــة §

إجـراءات العمـل  استهالكها وحمایتها من االستنزاف واالستهالك، بحیـث تتـضمن هـذه الخطـة

 ونوعیتها مع جدولته زمنیا ومكانیا

 ین حولهاالمشكالت البیئیة ثم صیاغة نماذج أو تعمیمات أو قوان دراسة استقراء الحقائق من §

 في الرصد البیئي والتجارب البیئیة وبناء مشاریع تنمویـة بنـاء علـي نتـائج هـذا تنظیم دراسات §

 الرصد

   مستوى المشاركة في األنشطة البیئیة -5

  :المناسبة للمساهمة في اآلتي ویتضمن إتاحة الفرص

ل لهـــذه والدراســـات البیئیـــة مـــن اجـــل اقتـــراح الحلـــو المـــشاركة فـــي االستقـــصاءات والمراجعـــة §

 .المشكالت
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البیئــة وصــیانة وتنمیــة مواردهــا ســواء علــي المــستوى الفــردي أم علــي  تنظــیم أنــشطة حمایــة §

 المجموعة مستوى

غلـي مـستوى التـوازن بـین  تقویم البـرامج والقـرارات واإلجـراءات البیئیـة مـن حیـث درجـة تأثیرهـا §

  . ومتطلبات الحفاظ علي البیئةاإلنسانیةمتطلبات الحیة 

  . والمـــــشاریع والحمـــــالت البیئیـــــة الوطنیـــــة واإلقلیمیـــــة والعالمیـــــةاألنـــــشطةفـــــي المـــــشاركة  §

  إمكانیة تغییر سلوكیات اإلنسان تجاه البیئة

  :خصائص التربیة البیئیة وسماتها وأشكالها: ًثالثا

 : أبرزها بالتالي)2002،الحمد و صباریني(التربیة البیئیة بجملة من السمات یوجز  تتسم خصائص

  حــل مــشكالت محــدودة للبیئــة البــشریة عــن طریــق مــساعدةإلــىالبیئیــة تتجــه عــادة التربیــة  -1

 .الناس على إدراك هذه المشكالت

المعقدة وتـؤمن تظـافر أنـواع المعرفـة الالزمـة  التربیة البیئیة تسعى لتوضیح المشكالت البیئیة -2

 .لتفسیرها

  .الت البیئــــةبمــــنهج جــــامع لعــــدة فــــروع علمیــــة فــــي تنــــاول مــــشك التربیــــة البیئیــــة تأخــــذ -3

ًان تنفتح على المجتمع المحلـي إیمانـا منهـا بـأن األفـراد ال یولـون  التربیة البیئیة تحرص على

ٕالبیئــة وال یتحركــون لــصیانتها أو لتحــسینها بجدیــة واصــرار إال فــي غمــار   لنوعیــةاهتمــامهم

 .لمجتمعهم الحیاة الیومیة

المجتمـع ببـذل جهودهـا  تى قطاعـاتالتربیـة البیئیـة تـسعى بحكـم طبیعتهـا ووظیفتهـا لتوجـه شـ -4

بــذلك تأخــذ بفكــرة التربیــة  بمــا تملــك مــن وســائل لفهــم البیئــة وترشــید إدارتهــا وتحــسینها، وهــي

 .الشاملة المستدیمة والمتاحة لجمیع فئات الناس

 . المستقبلإلىالبیئیة تتمیز بطابع استمراریة والتطلع  التربیة -5
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  :أهمیة التربیة البیئیة: ًرابعا

أن االهتمام المتزاید بالتربیة البیئیـة كمجـال تعلیمـي وتربـوي والتـي تحظـى ) 3 :2000(طنطاويیبین ال

  :باألولویة في كثیر من دول العالم ترتكز على الجوانب األساسیة التالیة

  .أن هناك وعي متزاید بالدور الحاسم الذي تلعبه البیئة السلیمة في بقاء االنسان وتطوره -1

ًلمــي بــشكل یؤكــد علــى الرؤیــة الــشاملة عنــد تقــصي وضــع معــین بعیــدا إعــادة بنــاء البحــث الع -2

  .عن التخصصات الفرعیة التي ال تعطي رؤیة أوسع وأعمق لموضوع ما

االتجــاه نحــو تحــدیث المنــاهج الدراســیة فــي كــل مــن التعلــیم النظــامي وغیــر النظــامي لجعلــه  -3

لیة، ولضمان بلـوغ درجـة عالیـة ًأكثر ارتباطا بالمشكالت والقضایا المجتمعیة الراهنة والمستقب

 .من مشاركة من الطالب الدارسین في حل المشكالت

   

  :أهمیة التربیة البیئیة ومبرراتها وهي) 15 :2004(ویوضح عربیات ومزاهرة

  . القدیمة في مختلف ثقافات الشعوبافلها جذوره، التربیة البیئیة لیست حدیثة العهد -1

ًا لتعــدد مـــسبباتها، وشـــمولیة أثرهــا، واخـــتالف مواقـــع تتــصف المـــشكالت البیئیــة بالتعقیـــد نظـــر -2

  .حدوثها وتعدد الجهات التي تتعامل معها

  .ًالحاجة إلى تطویر أخالقیات بیئیة لدى المواطن لتجعله قادرا على االنسجام مع البیئة -3

  .إن المشكالت البیئیة القائمة هي نتاجات ألنشطة اإلنسان والمؤسسات العامة والخاصة -4

ًوســالمة المــوارد البیئیــة والتــراث، مــسئولیة كــل مــواطن وهــذا یتطلــب وعیــا إعالمیــا إن حمایــة  -5 ً

ًبیئیا تربویا ً. 
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  :وعلیه فإن الباحث یرى أن من أهمیة التربیة البیئیة أنها تعمل على

تمكــین اإلنــسان مــن فهــم مــا تتمیــز بــه البیئــة مــن طبیعــة معقــدة نتیجــة التفاعــل بــین  §

 .ائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة جوانبها البیولوجیة والفیزی

تزوید الفرد والمجتمعـات بالوسـائل الالزمـة لتغییـر عالقـة التكامـل بـین هـذه العناصـر  §

المختلفة في المكان والزمان بما یساعد على اسـتخدام مـوارد العـالم ویزیـد مـن التـدبر 

  .والحیطة لتلبیة االحتیاجات البشریة 

  .بالنسبة لجهود التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةخلق الوعي بأهمیة البیئة  §

اشــتراك الــسكان علــى جمیــع المــستویات وبطریقــة مــسئولة فــي صــیاغة القــرارات التــي  §

تنطـــوي علـــى المـــساس بنوعیـــة بیئـــتهم الطبیعیـــة واالجتماعیـــة والثقافیـــة وفـــي مراقبـــة 

 .تنفیذها

  :التربیة البیئیة واهتمامه باإلسالم: ًخامسا

ًإلسـالم وهـو الــدین الخـاتم الــذي ارتـضاه اهللا دســتورا نهائیـا للبــشریة عامـة قــد اهـتم بموضــوع إن ا ً

البیئة وأكد على المحافظة على كـل مكوناتهـا ذلـك أن نهائیـة هـذه الرسـالة وعمومیتهـا صـفتان ضـمنتا 

ة لإلســـالم شـــمولیته لكـــل منـــاحي الحیــــاة مادیـــة ومعنویـــة، وشـــمولیته لكـــل مــــا یـــؤدي بـــه إلـــى الــــسعاد

األخرویــة، وال شــك أن البیئــة بكــل جوانبهــا تقــع ضــمن هــذه الــشمولیة إن لــم نقــل إنهــا المرتكــز فیهــا، 

وذلك ألن البیئة هـي مـسرح تحقیـق الخالفـة التـي خلـق اهللا اإلنـسان مـن أجلهـا، فمـا لـم تتحقـق شـروط 

  )1: 2009الزیادي،. (الفة التي دعي اإلنسان لتحقیقهاالسالمة الكاملة للبیئة ال تتحقق الخ

التربیـــة البیئیـــة فـــي أكثـــر مـــن مـــن هـــذا المنطلـــق یوضـــح الباحـــث شـــمولیة اإلســـالم لمواضـــیع البیئـــة  و

  ): البیئة االجتماعیة- البیئة غیر الحیة-البیئة الحیة(محور هي 
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  : البیئة الحیة -أ

   اإلنسان-1

  :خالفة اإلنسان في األرض  §

ه ویظهـر أسـرار اهللا وقدرتـه فـي خلقـه، وهـي استخلف اهللا اإلنسان في الكون لیدیر موارده ویعمـر

ْواذ" ًمهمة عظیمـة أرادت المالئكـة أن تخـتص بهـا وأرادهـا اهللا لإلنـسان تكریمـا لـه  َقـال َِٕ َربـك َ ُّ ِللمالئكـة َ ِ َِ َ َ ْ 

ٌجاعــل ِِّإنــي ِ ِاَألرض ِفــي َ ْ ًخلیفــة ْ َ ِ ُقــالوا َ َُأتجعــل َ َ ْ َفیهــا َ ْمــن ِ ُیفــسد َ ِ ْ َفیهــا ُ ُویــسفك ِ ِ ْ َ َالــدماء َ َ ُونحــن ِّ ْ َ ُنــسبح َ ِّ َ َبحمــدك ُ ِ ْ َ ِ 

ُونقـــدس ِّ َُ َلـــك َ َقـــال َ َُأعلـــم ِِّإنـــي َ َ َتعلمـــون َال َمـــا ْ ُ َ ْ َوهـــو).30 البقـــرة ، ( َ ِالـــذي َُ ْجعلكـــم َّ ُ ََ َخالئـــف َ َِ ِاَألرض َ ْ َورفـــع ْ ََ َ 

ْبعــضكم ُ َ َفــوق َْ ْ ٍبعــض َ ْ ٍدرجــات َ َ َ ْلیبلــوكم َ ُ َ ُ ْآتــاكم َمــا ِفــي َِْ ُ َ  تكلیــف بمهمــة و الخالفــة هــي.) 165األنعــام ،"( َ

االنتفــاع بموجــودات الكــون یكــون اإلنــسان فیهــا ســیدا فــي الكــون ال ســیدا للكــون فــسید الكــون وحاكمــه 

ومالــك أمــره هــو اهللا ســبحانه وتعــالي، وألن اإلنــسان هــو أحــد مخلوقاتــه قــد تمیــز بالعقــل فقــد كرمــه اهللا 

ْلقــدَو:" ًوأنعــم علیــه بنعمــة االســتخالف تمییــزا لــه عــن غیــره مــن المخلوقــات  َكرمنــا ََ ْ َّ َآدم َِبنــي َ َ ْوحملنــاهم َ َُ َْ َ َ 

ِّالبــر ِفــي ِوالبحــر َْ ْ َْ ْورزقنــاهم َ َُ َْ َ َمــن َ ِالطیبــات ِ ْوفــضلناهم ََِّّ ُ َْ َّ َ َعلــى َ ٍكثیــر َ ِ ْممــن َ َّ َْخلقنــا ِ َ ًتفــضیال َ ِ .)  70اإلســراء، "( َْ

هــا فهــو مــدبر ًفاالســتخالف معنــاه أن اإلنــسان وصــى علــى هــذه األرض بكــل مــا فیهــا ولــیس مالكــا ل

  )2: 2002أبو صوي، (.لمواردها ومستغل لخیراتها

  عمارة اإلنسان لألرض §

َْأنشَأكم َُهو" ............ قال تعالى   ُ َ َمن ْ ِاَألرض ِ ْ ْواستعمركم ْ َ َُ ْ َْ َفیها َ   .).61هود،  "( ِ

  .فهذه اآلیة تشیر أن اإلنسان موكل في اعمار األرض

  تسخیر الكون لإلنسان §

ََأنزل َِّالذي َُهو:" ىیقول اهللا تعال َ َمن ْ ِالسَّماء ِ ًماء َ ْلكم َ ُ ُمنـه َ ْ ٌشـراب ِ َ ُومنـه َ ْ ِ ٌشـجر َ َ ِفیـه َ َتـسیمون ِ ُ ِ ُ) 10 (
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ُینبــت ِ ْلكــم ُْ ُ ِبــه َ َالــزرع ِ ْ َوالزیتــون َّ ُ ْ َّ َوالنخیــل َ ِ َّ َواَألعنــاب َ َ ْ ْ ْومــن َ ِ ِّكــل َ ِالثمــرات ُ َ َ َّإن َّ َذلــك ِفــي ِ ًآلیــة َِ ََ ٍلقــوم َ ْ َ َیتفكــرون ِ َُ َّ ََ 

َوســـخر) 11( َّ َ ُلكـــم َ ُ َاللیـــل َ َوالنهـــار َّْ َ َّ َوالـــشمس َ ْ َّ َوالقمـــر َ َ َ ْ ُوالنجـــوم َ ُ ُّ ٌمـــسخرات َ َ َُّ ِبـــَأمره َ ِِ َّإن ْ َذلـــك ِفـــي ِ ٍآلیـــات َِ ََ ٍلقـــوم َ ْ َ ِ 

َیعقلـون َُِ َومـا) 12 (ْ َذرَأ َ ْلكـم َ ُ ِاَألرض ِفـي َ ْ ًَِمختلفـا ْ ْ َُألوانـه ُ ُ َ َّإن ْ َذلـك ِفـي ِ ًآلیـة َِ ََ ٍلقـوم َ ْ َ َذكرونَیـ ِ ُ َّ َوهـو) 13 (َّ ِالــذي َُ َّ 

َســخر َّ َالبحــر َ ْ ُُلتــأكلوا َْ ْ َ ُمنــه ِ ْ ًلحمــا ِ ْ ُوتــستخرجوا َِ طریــا َ ِ ْ َ َْ ُمنــه َ ْ ًحلیــة ِ َْ َتلبــسونها ِ َ ُ َوتــرى ََْ َ َالفلــك َ ْ َمــواخر ُْ َِ ِفیــه َ ُولتبتغــوا ِ َ َْ ِ َ 

ْمــن ِفـــضله ِ ِ ْ ْولعلكــم َ ُ ََّ َ َتـــشكرون َ ُ ُ ْ یـــات الكریمــة أن كـــل شــئ فـــي یتـــضح مــن اآل).)  14 -10النحــل ،  "( َ

  )5: 2009الزیادي، .(الكون مسخر لإلنسان ، وهذا التسخیر نعمة من نعم اهللا على اإلنسان

   الحیوان-2

ًللحیــوان حرمــة فــي التــشریع اإلســالمي باعتبــاره كائنــا حیــا خلقــه اهللا وســخره لخدمــة اإلنــسان فــال  ً

ًرة كمــا إذا مثــل الحیــوان ضــررا علــى حیــاة یجــوز أن یعبــث بــه أو أن یــسئ معاملتــه إال فــي أحــوال نــاد

اإلنــسان، وقــد تناولــت الــسنة النبویــة موضــوع حمایــة الحیــوان فــي أحادیــث كثیــرة نــذكر منهــا الحــدیث 

ال تتخــذوا الــروح :"  مــر علــى نفــر مــن األنــصار یرمــون حمامــة فقــالالــذي رواه المغیــرة أن النبــي 

ًمـــن قتـــل عـــصفور عبثـــا عـــج إلـــى اهللا یـــوم  :"  قـــالوروى أن النبـــي ). .386الطبرانـــي ،"( ًغرضـــا 

 ، وترسـم الــسنة النبویــة ).366النــسائي ،"(ًالقیامـة یقــول یـارب إن فالنــا قتلنــي عبثـا ولــم یقتلنـي منفعــة 

صـورتین للتعامــل البـشري مــع الحیــوان فـي جــانبین أحــدهما سـلبي واآلخــر إیجــابي وتوضـح جــزاء كــال 

لــى إتبــاع الــصورة اإلیجابیــة ونهیــا عــن الوقــوع فــي الــصورة ًالــصورتین عنــد اهللا ســبحانه وتعــالى حثــا ع

بینـــا رجـــل یمـــشي فاشـــتد علیـــه :"  قـــالالـــسلبیة، ففـــي الحـــدیث الـــذي رواه أبـــو هریـــرة أن رســـول اهللا 

 فــشرب منهــا ثــم خــرج فــإذا هــو بكلــب یلهــث یأكــل الثــري مــن العطــش فقــال لقــد بلــغ ًالعطــش فنــزل بئــرا

قـالوا یـا . مسكه بفیه ثم رقى فسقى الكلب فشكر اهللا لـه فغفـر لـه هذا مثل الذي بلغ بي فمأل خفه ثم أ

ًرســـول اهللا وان لنـــا فـــي البهـــائم ألجـــرا ؟ قـــال فـــي كـــل كبـــد رطبـــة أجـــر  ، وفـــي ).1032ابـــن حنبـــل،( "ٕ

عـذبت امـرأة فـي :"  أنـه قـالالصورة المعاكسة یروي عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهمـا عـن النبـي 
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فقــال واهللا أعلــم ال هــي أطعمتهــا وال ســقتها :" قــال.  فــدخلت فیهــا النــارًهــرة حبــستها حتــى ماتــت جوعــا

، وهكـذا تبـین الـسنة النبویـة .) 2242مـسلم، "(حین حبستها وال هي أرسلتها تأكل من خـشاش األرض

ة ویمكـــــــن أن یوقـــــــع صـــــــاحبه فـــــــي ًأن التعامـــــــل مـــــــع الحیـــــــوان یمكـــــــن أن یفـــــــتح طریقـــــــا إلـــــــى الجنـــــــ

  )198: 2006المومني، .(النار

   األشجار والنباتات-3

 المؤمنین في أحادیث كثیرة باالهتمام بغرس األشـجار واسـتغالل األرض وجعـل أمر الرسول 

مــا مــن :"  قــالذلــك مــن القربــات التــي یتقــرب بهــا العبــد إلــى ربــه، فعــن أنــس ابــن مالــك عــن النبــي 

  ). 5666ح :رواه البخاري(ًمسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إال كان له صدقة 

مــن نــصب شــجرة فــصبر علــى حفظهــا والقیــام علیهــا حتــى :"  قــالوفــي الحــدیث أن الرســول 

  ).187: ابن حنبل" (تثمر فإن له في كل شئ یصاب من ثمرها صدقة عند اهللا عز وجل 

وتعتبر السنة النبویة أن مهمة الغـرس والـزرع واسـتغالل األرض مـن المهـام المـستدیمة لإلنـسان 

إن قامـــت :"  قـــالذه الـــدنیا علـــى النهایـــة، فعــن أنـــس بـــن مالـــك أن رســـول اهللا حتــى ولـــو أشـــرفت هـــ

) . 191ابـن حنبـل، ( "الساعة وفي ید أحـدكم فـسیلة فـإن اسـتطاع أن ال یقـوم حتـى یغرسـها فلیغرسـها

وهـــــذا الحـــــدیث وغیـــــره مـــــن األحادیـــــث التـــــي وردت فـــــي ذات الموضـــــوع توضـــــح أن غراســـــة األرض 

الطبیعیة مبدأ مـن مبـادئ التـشریع اإلسـالمي المؤدیـة إلـى المحافظـة علـى وزراعتها واستغالل الموارد 

البیئة إذ كما نعلم أن اخضرار األرض بأشـجارها وزروعهـا مـصدر مـن مـصادر المحافظـة علـى بیئـة 

  .صحیة ونظیفة 

  : البیئة غیر الحیة -ب

 المــاء والهــواء بغزاتــه وهــي تــضم مكونــات البیئــة الثالثــة الرئیــسة وهــي المــاء، والهــواء والتربــة، وتــشمل
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المختلفـــة وحـــرارة الـــشمس، وضـــوءها، والتربـــة والـــصخور والمعـــادن المختلفـــة، یطلـــق علیهـــا مجموعـــة 

  ).17 :2001إبراهیم،"الثوابت  أو مجموعة األساس ألنها تضم مقومات الحیاة األساسیة

  الهواء -1

ون مــن غــازات وأكاســید یعــد الهــواء أهــم عنــصر الســتمرار الحیــاة لجمیــع الكائنــات الحیــة، حیــث یتكــ

مختلفــة تحتاجهــا الكائنــات الحیــة لالســتمرار فــي حیاتهــا فاإلنــسان یحتــاج إلــى األكــسجین فــي عملیــة 

التنفس للقیـام بوظـائف الجـسم المختلفـة، والنبـات یحتـاج إلـى ثـاني أكـسید الكربـون للقیـام بعملیـة البنـاء 

ولكــــن التــــدخل مــــن قبــــل اإلنــــسان ، واإلنــــسان یحتــــاج لألكــــسجین للقیــــام بوظــــائف مختلفــــة، الــــضوئي

للحصول على الثـروات صـاحبة تـدمیر البیئـة بمـا فیهـا الهـواء، وقـد وضـح القـرآن الكـریم أهمیـة الهـواء 

  : ضع مختلفة منهاامن خالل ذكر الریح في مو

َّوهو الذي یرسل الریاح بشرا بین یدي رحمته حتى {قوله تعالى  َ َ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ََِّ َ ًْ ْ ُْ َ ْ ِّ ُ ْ َ َإذا َأق َ َ ٍلـت سـحابا ثقـاال سـقناه لبلـد میـت ِ ٍ ِ ِ َِّّ َ ََ ً َُ ُ ََْ َ ْ

ِفَأنــزلنا بـه ِ َْ َالمـاء فَأخرجنـا بـه مـن كـل الثمـرات كـذلك نخـرج المـوتى َ ْ ْْ َ َ َ َ َْ ُْ ِ ُ ََ َِ ِ ِ َِ َ َُّ ِّ ْ ِْ َلعلكـم تـذكرون  َ ُ َّْ َ ََ ُ ، )57األعـراف، ( } ََّ

ًاللــه الــذي یرســل الریــاح فتثیــر ســحاب{: وقولــه تعــالى َ ُ َُ ُ ِ ِ ِ َّ َُّ َ ُِّ ًا فیبــسطه فــي الــسَّماء كیــف یــشاء ویجعلــه كــسفا ْ َ َ ُ ُِ ِ ُِ َ َ ُ َُ ْ ْ َْ َ َ ُ َ

َفتــرى الــودق یخــرج مــن خاللــه فــإذا َأصــاب بــه مــن یــشاء مــن عبــاده إذا هــم یستبــشرون َ َ َ ُ َُ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َْ ْ ْ َْ ِ ِ ُِ َ ََ َ ) 48الــروم،  (}ْ

 مــن اهتمــام الفــرانین ومــن دالئــل حــرص اإلســالم علــى نقــاء الهــواء أن الخلیفــة المحتــسب كــان یتحقــق

والخبـــازین بهـــذا األمـــر، فكـــان یتوجـــب علـــیهم أن یرفعـــوا ســـقائف حـــوانیتهم، علـــى أن یكـــون فـــي هـــذه 

 ).31: 1980حالق،" (السقوف منافذ واسعة یخرج منها الدخان، لئال یضر بذلك الناس

  :الماء -2

َأولــم یــر: "وثرواتهــا، فقــال تعــالى َّالبیئــة المائیــة ذكــر القــرآن الكــریم َْ َ َ الــذین كفــروا َأن الــسَّماوات واَألرض َ َْ َ َِ ِ ََّ َُّ َ َ

َكانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي َأفال یؤمنـون ُ َ َ َُ َ َ َِ ْ َ َ َ ْ ٍَّ ُ ٍَ ِ ِْ َّ َ َ َْ ْ َ َ ُ َ ََ ََألـم تـر : "وقـال تعـالى). 30 ،األنبیـاء(ًْ َْ َ
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ََأن الله َأنزل من السَّماء ماء فسلكه ینابیع َ َِ ََ ُ َ ََ َ َ ًَ َِ ِ ََّ ْ ُ فـي اَألرض ثـم یخـرج بـه زرعـا مختلفـا َألوانـه ثـم یهـیج فتـراه َّ َ َُ َ ْ َْ ُ َ ُ ً ُ ُِ َِّ َُّ ُُ َ ْ ًِ ِ ِْ َْ ِ ِ

ِمصفرا ثم یجعله حطاما إن في ذلك لذكرى ُألولـي األَلبـاب َ ُ ُ َْ ِ َِ ً ُْ ُِ ِ َِ َ َُ َّ َ َ ْ َّ  َ َواللـه َأنـزل مـن : "وقـال تعـالى) 21 ،الزمـر(ْ ُِ ََّ َ ْ َ

ِالسَّماء ماء فَأحیا به اَأل ِِ َ ْ َ ً َ َرض بعد موتها إن في ذلك آلیة لقوم یسمعونَ َ َ َ َُ َ َ َْ ٍْ ْ َْ ِ ِ ًِ ََ َ َّ ِ ِ َ  )65 ،النحل(ْ

َوهــذه اآلیــات القرآنیــة تقــرر حقیقــة ال منــاص ِّ َُ ــة اآلیــة األولــى التــي تقــرر أن المــاء أصــل  َّ ِّمنهــا، خاصَّ َُ

ســـي مـــن ُالحیـــاة فـــي الكـــون، فمـــا مـــن كـــائن حـــي مهمـــا كبـــر أو صـــغر إال والمـــاء هـــو العنـــصر األسا

  .عناصر تكوینه

َّ رغم أهمیتـه -َّبل لم یتوقف القرآن الكریم عند عنصر الماء  َّ فـإن اهللا تعـالى جعـل المـاء وسـیلة مـن -ِّ

ِّالوسائل المهمة في إیجاد رزق طیب لإلنسان، فقال تعالى ًوهو الذي سخر البحـر لتـأكلوا منـه لحمـا : "َّ َ َْ ْ َُ ُُ َْ ِ ِ َُِّ ْ َ ْ َّ َ َ َ
ْطریــــــا وتــــــستخ َ َْ َ ْرجوا منــــــه حلیــــــة تلبــــــسونها وتــــــرى الفلــــــك مــــــواخر فیــــــه ولتبتغــــــوا مــــــن فــــــضله ولعلكــــــم َِ  َ َ َ َُ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ًَ َ َ َْ ْ َْ َُ َْ َ َ َِ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ُ ُ ِ

َتشكرون ُ ُ ْ ُوینـزل : "َّالماء وسیلة من الوسـائل األساسـیة فـي النظافـة والتطهیـر، فقـال تعـالى )14 ،النحل(َ ِّ َُ َ
َعلـــیكم مـــن الـــسَّماء مـــاء لیط ُ َ َِ ِ ًِ َ َ ْ ُ ْ ِهـــركم بـــه ویـــذهب عـــنكم رجـــز الـــشیطان ولیـــربط علـــى قلـــوبكم ویثبـــت بـــه َ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َِّ ُ َ َ َ َ َُ َ َْ ْ ْ َُ ُ ُُ َُ َ َْ ِ ِْ َّْ َ ْ ْ ِّ

َاَألقدام  َ   )11 ،األنفال(ْ

وقد حث اإلسالم  على المحافظة على مصادر المیـاه خاصـة مـن التلـوث، وعـدم اإلسـراف فـي 

 فــي الحــدیث الــذي رواه أبــو هریــرة أنــه ســمع  عــن تلویــث المیــاهاســتعمال المیــاه، فقــد نهــى الرســول 

، )281: مــسلم( "ال یبــولن أحــدكم فــي المــاء الــدائم الــذي ال یجــري ثــم یغتــسل فیــه :"  یقــول رســول 

 بالمحافظـة علـى میـاه الـشرب فـي أوانیهـا حتـى ال یـصیبها مـا یلوثهـا، فعـن جـابر بـن وأمر الرسول 

اإلنـاء وأوكـوا الـسقاء فـإن فـي الـسنة لیلـة ینـزل فیهـا غطـوا :"  یقـول عبد اهللا قال سـمعت رسـول اهللا 

مـسلم  ( "وباء ال یمر بإنـاء لـیس علیـه غطـاء أو سـقاء لـیس علیـه وكـاء إال نـزل فیـه مـن ذلـك الوبـاء 

 -ومنهــا مــوارد المــاء–البــراز فــي المــوارد "اتقــوا المالعــن الــثالث  :(وقــال الرســول .) .  53742ح:

  ).2710:نبلابن ح" ) (وقارعة الطریق والظل
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  التربة -3

ًتعتبــر التربــة هــي حاضــنة مــا علــى األرض مــن كائنــات حیــة وعیــر حیــة، وتعتبــر أیــضا الــرحم الــذي 

یربـــى فیـــه حبـــوب النباتـــات المختلفـــة، وتعتبـــر المخـــزن الـــذي یـــضم بـــین مـــسماته المـــاء، وقـــد اعتنـــى 

  :اإلسالم بالتربة من عدة نواحي منها

ْواَألر"أهمیـة األرض فـي قولـه عـز وجـل  § َض مـددناها وَألقینـا فیهـا رواسـي وَأنبتنـا فیهــا َ َ َ َِ ِ َِ َ َْ َ َْ ََ َ ََ ْ ََ ْ ْ

ٍمن كل شيء مـوزون وجعلنـا لكـم فیهـا معـایش ومـن لـستم لـه بـرازقین وان مـن شـيء  ِ ِ ٍ ِْ َْ َْ ْ ْ َِْٕ َ ََ ُ َِ ِ ِِ ٍَ ْ َ َ َ ْ ََ َ َُ ْ َ ََ َُ ُْ ُ ْ ِّ

ٍإال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر معلوم ُ ُْ َ ٍَ َ َ َ َ َِْ ِ َِّ َُّ َُُِّ ُ ََ ِ   ).21-19،الحجر(ِ

ٕحـث اإلســالم علــى استــصالح األرض المیتــة واحیائهــا لمــا فیهــا مــن منفعــة لآلخــرین  §

ًمن أحیا أرضا مواتا فهي له (لقوله    ).139البخاري، ) (ً

كمــا نهـــى اإلســالم عـــن تلویــث التربـــة حتـــى ولــو بالـــشيء القلیــل أو الـــسلوك البـــسیط  §

صاق علـى األرض خطیئـة، وذلـك ومن أدب اإلسالم التي تحارب التلوث أنه عد البـ

ًألنه قد یكـون محمـال بالمیكروبـات التـي ینقلهـا الهـواء مـن شـخص مـریض إلـى آخـر 

البـصاق فـي المـسجد خطیئـة :  أنه قـالسلیم، فعن أنس رضي اهللا عنه عن النبي 

 ).12364:ابن حنبل) (وكفارتها دفنها

  

   البیئة االجتماعیة -ج

  حمایة البیئة  -1

َّربــى المــنهج اإلســـ ِّالمي المــسلم علــى درء المنكـــر، ومحاربــة كــل جالـــب للــضرر، فقــالَ ِ ْ َ َ " : َمـــن رَأى َْ

ِمنكم منكرا فلیغیره بیده فإن لـم یـستطع فبلـسانه فـإن لـم یـستطع فبقلبـه وذلـك َأضـعف اإلیمـان َ ْ ْ ً ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ ْ َْ َ ُْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ ْ َْ َْ َْ َ َ ُِّ َ  : مـسلم"(ُ

ُّفعلم اإلسالم المسلمین كیفیة درء كل ما یلم بالبیئـة مـن فـساد وخلـل، كمـا أمرنـا اهللا تعـالى ). 5209ح ِ َُّ ِّ َّ َ َ
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ِوال تفــسدوا فـ: "صـراحة بعــدم اإلفـساد فــي األرض فقـال ُِ ُْ َ ًي اَألرض بعــد إصـالحها وادعــوه خوفـا وطمعــا َ َُ ََ ََ ًَ ْ َ َُ َْ ِ ْ ِْ ِ ْ

َإن رحمة الله قریب من المحسنین َِ ِ ِ ِ َّْ ُْ َ َْ ٌ َِ َ َّ    )57-56 ،األعراف(ِ

ُّر القــرآن الكــریم فــي مواضــع كثیــرة مــن الفــساد فــي األرض، وأعلــن الحــرب علــى كــل مــا یخــل َّوقــد حــذ ِ ُ ُُ

َوخلـق : "جـل جاللـه بالنظام البیئي الذي أوجده اهللا تعالى بین موارد وعناصر الكـون، والـذي قـال عنـه ََ َ
ًكـل شـيء فقـدره تقـدیرا َِ ٍْ َ ََ ُ َّ َ ْ َّ ْواَألرض مـدد: "ًوقـال أیــضا)2 ،الفرقـان(ُ َ َ َ ْ ْناها وَألقینـا فیهـا رواسـي وَأنبتنـا فیهـا مــن َ ْ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ َ ْ َ َ ََ َ ْ

َكل شيء موزون وجعلنا لكم فیهـا معـایش ومـن لـستم لـه بـرازقین وان مـن شـيء إال عنـدنا خزائنـه ومـا  َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َُ َ ُ َُ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ٍَ َ َ ْ َُّ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ْ ِْٕ ِ ٍَ َ َُ ْ َ َُ ُْ ْ ِّ

ٍننزله إال بقدر معلوم ُ ُْ َ ٍ َ َِ َِّ ُ  ).21-19 ،الحجر(َُِّ

َّوالنظــام البیئــي یعنــي المــساحة الطبیعیــة ومــا تحتویــه مــن كائنــات حیــة نباتیــة وحیوانیــة ومــوارد غیــر  َّ َّ َّ

ٍّحیة؛ كالماء والهواء وأشعة الشمس والجبال والتربة، وهي تشكل وسـطا تعـیش فیـه فـي تفاعـل مـستمر  ً َ َ ِّ َ ُ َّ

َّالبیئــي جــراء ازدیــاد أو نقــصان غیــر مــع بعــضها الــبعض وعلــى نحــو متــوازن، ویــأتي الخلــل بــالتوازن 

َّطبیعــي وغیـــر معتــاد لعنـــصر أو لمـــورد مــن المـــوارد الطبیعیـــة بفعــل تـــأثیر خـــارجي، ومــن ذلـــك علـــى 

َِّســبیل المثــال ظــاهرة التــصحر، ومــشكلة األمطــار الحمــضیة التــي تــسببت فــي إتــالف مالیــین األفدنــة  ُ َّ ُّ

َّمـن الغابـات فـي بعــض الـدول األوروبیـة، وأیــضا أد َّت إلـى تلـوث میـاه األنهــار والبحیـرات، ممـا تــسبب ًُّ ُّ

َّفي موت الكائنات الحیة فـي البحیـرات واألنهـار، وكـذلك الطیـور المائیـة التـي تعتمـد فـي غـذائها علـى  َّ

  .تلك الكائنات

َّبعلمــه المحــیط بخفایــا الكــون وأســراره قــد أحــصى كــل شــيء عــددا، ووســع كــل شــيء  جــل جاللــه فــاهللا ََّ ِ َ ً

َّما، فهـو صـاحب األمـر والخلـق، وان ظـاهرة التـوازن البیئـي تتجلـى واضـحة فـي كـل صـغیرة رحمة وعل َ ََ َّ ٕ ِ ْ َ ً

َّ ، ومنهج اهللا تعالى في حفظ التـوازن البیئـي قـائم فـي أساسـه علـى مبـدأ الوسـطیة  وكبیرة في خلق اهللا

َّالذي تمتعت به الشریعة الربانیة المنزلة علـى النبـي َّ َّ َّ َّفـریط، ومـن المعلـوم بداهـة أن ، فـال إفـراط وال ت

َّاالســتغالل الجــائر للمــوارد البیئیــة یــؤدي إلــى اإلخــالل بالنــسب والمقــادیر التــي قــدرها اهللا تعــالى، لــذا  ِ َ ِّ ِّ َّ
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َّنهــت المبــادئ اإلســالمیة عــن اإلســراف والتبــذیر، وحثــت علــى التــزام القــصد واالعتــدال فــي كــل الــنعم  َّ ِ َ َ

ُالتــي منهــا اهللا علــى عبــاده، َیــا بنــي آدم خــذوا زینــتكم عنــد كــل مــسجد وكلــوا واشــربوا وال : " فقــال تعــالىََّ َ َ َُ َ ََ َ ْْ ُ ُ ُُ ٍُ ِ ِِ ِّْ َ ْ ُ ََ َ ِ َ َ

َتــسرفوا إنــه ال یحــب المــسرفین ُ ُِ ِِ ِْ ُْ ْ ُّ ِ َ َّ ُ َوال تجعــل یــدك مغلولــة إلــى : "ویقــول فــي موضــع آخــر).31 ،األعــراف(ُ ً َ ُِ ْ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
َعنقك وال تبسطها كل الب ُْ َّ ُ َ ْ ُ َْ َ َ َ ًسط فتقعد ملوما محسورا ُِ َ ً َُ ُْ ُ َ ْ ََ ِ   ).29 ،اإلسراء(ْ

َّویحذرنا سبحانه من اإلخالل بهذا التوازن وتلك الوسطیة واالعتدال فیقول ِ َ َ َمن َأجل ذلـك كتبنـا علـى : "ِّ ََ َ ْ ْ َْ َ َ ِ ِِ

َبني إسرائیل َأنه من قتل نفـسا بغیـر نفـس َأو فـساد فـي اَألرض فك َ َ ْ ْ َ َ َِ ٍْ ِ ٍ ِ َِ ًْ َ َِ ْ َْ ِ َِ َ َُ ََّ ََأنمـا قتـل النـاس جمیعـا ومـن َأحیاهـا ْ ْ َْ ََ ََ ً َِ َّ ََّ ََ

ِفكَأنمـــا َأحیــــا النـــاس جمیعــــا ولقـــد جــــاءتهم رســــلنا بالبینـــات ثــــم إن كثیـــرا مــــنهم بعـــد ذلــــك فــــي اَألرض  ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُ ََ ْْ َ َ َ َ َْ ُ ً ُ ُْ ََ ََّ ِ َِّ ُ َ َِّ ْ ُ َ ً َْ ْ َ َ َّ َّْ

َلمسرفون ُ ِ ْ ُ َِّ األرض؛ لیعلمنـا أن الفـساد بدعـة سـیئة حال الیهود وما فعلـوه مـن الفـساد فـي ).32 ،المائدة(َ َّ َ َ َِّ ُِ

َّال یجــازى اإلنــسان عنهــا إال شــرا، ومــن ســعى فــي إصــالح األرض وعمارتهــا فكأنمــا أحیــا كــل نفـــس  َ  ُ

َّومــن ثــم فإنــه لمــا كــان اإلنــسان خلیفــة اهللا فــي أرضــه، كانــت هــذه الخالفــة . َّبــشریة علــى األرض كلهــا َّ َ

َّیته التامـة أمـام اهللاُّمنـاط تكلیـف، وتحمـل لمــسئول َعـن عبــد اللـه بـن عمــر   ، وهـو مــا أوضـحه النبـي َّ َ ُ َِ ْ ْ ِْ َّ ِ

ِ َأنــه ســمع رســول اللــهرضــي اهللا عنــه َّ َِ ُ ََ َ ُ َّ  ُیقــول ُ ٌَأال كلكــم راع وكلكــم مــسئول: "َ ُ ْ َ ْ َ ُْ ُ ُ ُُّ َُّ ٍ ومــن هــذا   " عــن رعیتــهَ

َّالحدیث وغیره من القواعد اإلسالمیة العامة نستنتج أن اإل َُِّسالم یربي في الفرد المـسلم الـضمیر الحـي َّ

َالمراقــب هللا تعــالى فــي أفعالــه، حتــى ولــو كانــت هــذه األفعــال مــع مــوارد البیئــة التــي  ٍبقــدر"أنزلهــا اهللا ِ َ َِ" ،

ََّوجعلها مهیَأة لهم في كتاب    ".موزون"ُ

  :العنایة بالنظافة العامة -2

ًحثت السنة النبویة المؤمن على أن یكون نظیفا طاهرا ً وأن یهتم بنظافة محیطه مسكنا كان أو ً

ففي الحدیث الذي رواه أبو هریرة : ًشارعا وربطت ذلك كله باألجر العظیم عند اهللا سبحانه وتعالى 

 شعبة، أدناها إماطة – أو سبعون –یمان بضع وستون اإل :" قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال

إنه خلق كل إنسان من بني  " متفق علیه ویقول " هللاألذى عن الطریق وأرفعها قول ال إله إال ا
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آدم على ستین وثالث مائة مفصل فمن كبر اهللا وحمد اهللا وهلل اهللا وسبح اهللا واستغفر اهللا وعزل 

حجرا عن طریق الناس أو شوكة أو عظما عن طریق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 

).  1007 ،ح مسلم(مشى یومئذ وقد زحزح نفسه عن النار تلك الستین والثالثمائة السالمي فإنه ی

 :" ویقول ). 1637ح ابن حبان (البصاق على المسجد خطیئة وكفارتها دفنها  :" ویقول 

  )12567:ابن حنبل (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 

  :الوقایة من األمراض  -3

ات واألفراد إال أن على الرغم من أن األمراض واألوبئة هي قضاء وقدر یصیب المجتمع

 نبه المؤمنین إلى ضرورة المحافظة على وقایة أنفسهم من خطورة األمراض وخاصة الرسول 

المعدیة منها، وأن سیاسة العزل واجبة االتباع في المجتمعات اإلسالمیة إذا تعرضت ألخطار 

إذا :" ًأیضا ، ویقول .)5437البخاري ح ( ال یورد ممرض على مصح :" األوبئة وفي ذلك یقول 

البخاري ح ( ًسمعتم بالوباء بأرض فال تقدموا إلیه فإذا وقع بأرض وأنتم فیها فال تخرجوا فرارا منه 

5397.(.  

هذه نماذج فقط من التوجیهات النبویة الكثیرة التي تمتلئ بتفصیالتها كتب الحدیث والتي 

ٕالعنایة بنفسه ومحیطه وارشاده إلى أن ًتناولت أمورا غایة في الدقة مما له عالقة بتوجیه المسلم إلى 

المحافظة على نعم اهللا التي أنعم بها على خلقه هي جزء من مرضاة اهللا سبحانه وتعالى ولذلك فإن 

الماء والهواء واألشجار والحیوان هي مصادر مهمة للحیاة یستخدمها اإلنسان في حیاته وینفذ من 

ظ على حقوق اآلخرین فیها، وینال سخط اهللا خاللها إلى مرضاة ربه إن هو حافظ علیها وحاف

  .وغضبه إن عبث بها ومنع اآلخرین من االستفادة منها 
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  الحمایة من التلوث الضوضائي -4

َحارب القرآن الكریم مشكلة التلوث الضوضائي مبینـا التعامـل األمثـل مـع التلـوث الـضوضائي، فعلمنـا  َ ََّ ُّ ً

ًمنهجــا قویمـــا فــي التعامـــل الــصوتي مـــع اآلخــر،  فیقـــول اهللا فــي وصـــایا لقمــان الحكـــیم البنــه، واألمـــر ً

ُواقـــــــصد فـــــــي مـــــــشیك واغـــــــضض مـــــــن صـــــــوتك إن َأنكـــــــر اَألصـــــــوات لـــــــصوت: "َّللمـــــــسلمین عامـــــــة ْ َْ ََ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ََ ْ ْْ َّ ِ ِ َِ َْ ْ ُ ْ ْ 

ِالحمیر َ ِّ، فهذا الذوق العالي الذي یربیه القرآن في النفـوس لهـو أمـر مـن األمـور الجالبـة "[)19 ،لقمان(ْ َُ

 .ًللهدوء البیئي، الذي بات مفتقدا في كثیر من األماكن

ًویقــول تعــالى أیـــضا محفــزا ِّ ِإن الـــذین یغــضون َأصـــواتهم عنــد رســول اللـــه: "ً َّ ِ ِ َِّ ُ َ َُْ ْ َُ َ ْ َ َ َُّ ُ ُأولئــك الـــذین امــتحن اللـــه َّ َ َ ََّ ِ َّ َِ ْ َ َ

َقلـــــــوبهم للتقـــــــوى لهــــــــم مغفـــــــرة وَأجـــــــر عظــــــــیم إن الـــــــذین ینادونـــــــك مــــــــن وراء الحجـــــــرات َأكثــــــــرهم ال  ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُُ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ُِ ُ ُ َ َ َْ َ َ ََ ْ َُ َُ َّ ِ ٌَّ ٌ ٌ ْ َ ُ

َیعقلـــون َُِ َّغـــض الـــصوت نوعـــا مـــن أنـــواع التقـــوى، وحفظـــا للخـــصوصیة اإلنـــسا )4 -3 ،الحجـــرات(ْ ًَّ َّنیة ً

ِّوالمتمثلة بحقها في الهدوء والسكینة واألمن َّ.  

 علــى مــا ســبق یؤكــد الباحــث علــى شــمولیة الــدین اإلســالمي لكــل شــيء ومنهــا موضــوعنا هــذا ًلیقــاتع

  :ًحیث تناول عدة من العلوم البیئیة ورسخ في اإلنسان قیم عدة تتمثل في

 .قیم المحافظة  .1

، فظة على رعایة الثرواتالمحا، و نظافة الثروة المائیةعلىو ،نقاوة الغالف الجوىمنها المحافظة 

  المحافظة على رعایة الثروات الحیوانیة

 

 .قیم االستغالل  .2

وتتضمن عدم اإلسراف ،وعدم التبذیر ، والبعد عن الترف ،االعتدال والتوازن في كل شيء ، حیث 

ورته وحاجاته ، بدون إفراط یدعو اإلسالم إلى االعتدال في استهالك موارده البیئیة بحیث تكفى ضر

  .وال تفریط 
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 .قیم التكیف واالعتقاد  .3

  .)قسوة الظروف المناخیة ، طبیعة األرض ( التكیف مع التغیرات الطبیعیة مثل  وتشمل

  :الوعي البیئي:المحور الثالث 

  ما المقصود بالوعي البیئي: ًأوال

بأنــه عملیــة معرفیــة تقــوم ) "140: 1991الــشریف،(وضــعت عــدة تعریفــات للــوعي البیئــي حیــث عرفــه 

  "على استقبال وتفاعل الفرد مع المثیرات البیئیة ومدى ارتباطها وتألفها مع خبراته السابقة

بأنـه عملیـة إدراك الفـرد للبیئــة وعناصـرها ومـشكالتها، وهـذا االدراك یقـوم علـى المعرفــة "ًوعـرف أیـضا 

  ׂ)Disinger 1996; 35." ( وعلى االحساس والشعور الداخلي

عملیـة اكتـساب الفـرد (ٕواذا ما اعتبرنا أن الـوعي البیئـي مـرادف للثقافـة البیئیـة فـیمكن تعریفـه علـى أنـه 

للمكونات المعرفیة واالنفعالیة والسلوكیة مـن خـالل تفاعلـه المـستمر مـع البیئـة التـي تـسهم فـي تـشكیل 

ًســـلوك جیـــد یجعلـــه قـــادرا علـــى التفاعـــل الجیـــد مـــع البیئـــة ویكـــون قـــادرا علـــى ن حـــسین، (قلهـــا لآلخـــرینً

1990 :18.(  

أنــه المعرفــة واالتجاهــات المناســبة نحــو المــشكالت والقــضایا ) 199: 1991عبــد الــسالم،(بینمــا یــرى 

البیئیــــة ومهــــارات التفكیــــر العلمــــي الالزمــــة للفــــرد إلعــــداده للحیــــاة كمــــواطن قــــادر علــــى تحدیــــد وحــــل 

  . المشكالت البیئیة القائمة والتعامل معها

عملیـــة (مــن خــالل اســتعراض التعریفــات الــسابقة بــأن مجمــل القــول أن الــوعي البیئــي ویــرى الباحــث 

  .)إدراكیة وهي أساس لتكوین المسئولیة البیئیة والسلوك البیئي

  :أبعاد الوعي البیئي: ًثانیا

  :أبعاد الوعي البیئي وهي كالتالي) 56: 1992كامل (یحدد 
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یــة والمـــشكالت المرتبطــة بهـــا، ومواجهـــة بعــد معرفـــي ویــشتمل علـــى المعــارف والمفـــاهیم البیئ -1

  .المواقف البیئیة بكفاءة

بعد المهارات البیئیة الالزمة لمتابعة القضایا البیئیة والتنبؤ بما قد یحد مـن مـشكالت وتنظـیم  -2

 .المعلومات وتلخیصها وكتابة تقاریر مختصرة عن قضایا البیئة ومشكالتها

لمناسـبة التـي توجـه سـلوك الفـرد نحـو حمایـة البیئـة بعد المعتقدات واالتجاهات والقـیم البیئیـة ا -3

والمحافظة علیها وتبصیره بالمعتقدات البیئیة الخاطئة التي ینبغي نبـذها والتـي مـن شـأنها أن 

 .تضر بالبیئة ومكوناتها

بعـــد ســـلوكي یمكـــن الـــوعي البیئـــي للفـــرد ویتـــضح ذلـــك مـــن خـــالل حـــسن تـــصرفه مـــع البیئـــة  -4

 . تها من األخطار التي تتعرض لها البیئةومشاركته في حمایتها وحل مشكال

  :الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة:المحور الرابع 

  :ما المقصود بالوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة: ًأوال

بأنه االدراك العام لدى أفراد المجتمع بالمخـاطر العامـة المنتـشرة والتـي تظهـر "عرفة بروذرز وآخرون 

 Brothers, c. and"  الفهـم للنظـام البیئـي وآلیـات عمـل هـذا النظـامفي سـلوك األفـراد فـي إطـار مـن

others 1991: 25).(  

وعرف على أنه شعور الفرد او الجماعات أو المجتمع جمیعهم بـالخطر تجـاه بعـض القـضایا البیئیـة، 

ویظهـــر ذلـــك مـــن خـــالل اســـتجابة الفـــرد علـــى البنـــود التـــي تقـــیس مـــستوى إدراك الفـــرد وشـــعوره بهـــذه 

  ).5: 2002عبد العال، عبد المسیح، ( .االقضای

  -:الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیةومن خالل استعراض هذه التعریفات یعرف الباحث 

 المرتكـز علـى المعرفـة والـشعور بـالخطر البیئـي والـذي یـؤثر علـى الـصحة وقدرتـه الطالـبإدراك (

ویظهـر ذلـك . تـه الیومیـةعلى تحدید مصدر ذلك الخطر وسببه وتجنـب القیـام بـه فـي مواقـف حیا
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  ). المعد لهذا الغرض  االختبارعلى بنوددرجته باإلجابة من خالل 

  :خصائص الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة:  ًثانیا

  : خصائص الوعي بالخاطر البیئیة وهي).5: 2002عبد العال، عبد المسیح، (حدد 

  .ي تنشأ عن السلوك الخاطئالقدرة على التفاعل النشط مع البیئة واستشعار المخاطر الت -1

 .مقدرة اإلنسان على استثمار عناصر البیئة وكیفیة تنظیمها -2

 .ضرورة إدراك الفرد لعناصر البیئة واكتشافها من زوایا مختلفة بواسطة العملیات الحسیة -3

ًالبیئـة تـشمل كثیـر مـن المعــارف والقـضایا التـي یتعـذر فهمهـا وادراكهــا جمیعـا فـي وقـت واحــد  -4 ٕ

 . ً الفرد منها وفقا ألهدافه وقیمه وشخصیتهومن ثم یختار

 :دور المؤسسات المجتمعیة المختلفة في التوعیة بالمخاطر الصحیة والبیئیة: ًثالثا

تجــدر اإلشــارة إلــى ضــرورة توضــیح دور المؤســسات المجتمعیــة المختلفــة فــي التوعیــة بالمخــاطر 

  :الصحیة والبیئیة ویتمثل هذا الدور في

بیعـــي الـــذي یعـــیش فیـــه الفـــرد ومكوناتـــه وتحدیـــد المخـــاطر التـــي تهـــدد التعریـــف بـــالمحیط الط -1

  .البیئة والكائنات الحیة من اختالالت أو كوارث

ًتدعم الحس والشعور البیئي لدى مختلف إفراد المجتمع بحیث یصبحوا أكثـر اسـتعدادا لتقبـل  -2

 .ًالمعلومات البیئیة والصحیة والتفاعل معها ایجابیا في سلوكهم الیومي

 .ید اإلطار المرجعي الذي یحدد سلوك األفراد تجاه البیئة ومكوناتها المختلفةتحد -3

 :إظهار السلوكیات التي من شأنها تعریض البیئة للخطر والتحذیر منها مثل -4

  إلقاء المخلفات في الطرقات او التخلص منا عن طریق الحرق §

  اطاستخدام األسمدة الكیماویة والمبیدات الحشریة بشكل عشوائي وبإفر §

 .تلوث الماء والهواء والتربة والغذاء والمخاطر الصحیة الناجمة عن ذلك §
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  :التلوث والمخاطر الصحیة والبیئیة الناجمة عنه: المحور الخامس

األرض لیعمرهـا وهیـأ لـه بیئـة نظیفـة خالیـة مـن التلـوث ولكـن  دم واسـتخلفه فـيآلقـد خلـق اهللا 

ة بهـم عـن قــصد أو عـن غیـر قــصد فمنـذ أن عرفــوا لوثــوا البیئـة المحیطــ دم علـى مــر العـصورآأبنـاء 

ألغراضــهم مثــل الطهــي وصــهر المعــادن واإلنــارة والتدفئــة وحــرق الغابــات ومــا إلــى  النــار اســتخدموها

 ًالبیئة المحیطة بهـم تتلـوث ولكـن هـذا التلـوث كـان محـدودا ال یتعـد المحـیط الـذي یعیـشون ذلك بدأت

 ًیــشكل خطــرا طــور الـصناعي و المدنیــة بـدأ التلــوث البیئـيفیـه وســرعان مـا تنقــي البیئـة ذاتهــا ومـع الت

  بـدأ االنتبـاه لظـاهرة تلـوث البیئـةومع بدایة الستینات من القرن الماضي. على صحة اإلنسان وحیاته

ًیأخذ طریقا جدیا ًوذلك لوجود أدلة تشیر أن تلـوث البیئـة بـدأ یأخـذ شـكال حرجـا یهـدد. ً جمیـع الكائنـات  ً

  .یةعلى سطح الكره األرض

   : والمخاطر الناجمة عنهالهواء تلوث: أوال

 عن تلوث الهواء والمخاطر الناجمة عنه وتطرق إلى في كتابه)" 57-35: 2002(شحاتهیتحدث 

  :الموضوعات التالیة
  

 :  مكونات الهواء-أ

أن نلقي نظـرة سـریعة علـى الغـالف الجـوي أو مـا یـسمى  قبل الخوض في موضوع تلوث الهواء یجدر

الكیلومترات فوق سطح األرض ویتكـون الغـالف الجـوي مـن ثـالث   وتتكون من عدة مئات منبالهواء

 :طبقات

وهــي الطبقــة التــي تحــدث فیهــا معظــم التغیــرات الجویــة وهــي  Troposphere التربوســفیر -1

 .فوق سطح األرض وتتركز أنشطة اإلنسان أو الحیاة فیها التي
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 إلـى 20 فوق التربوسفیر وتمتد مـن ارتفـاع وهي الطبقة التي Stratosphere االستراتوسفیر -2

توجد تقلبات جویة في هذه الطبقة وبها طبقـة األوزون التـي تحمـي سـطح األرض   كم وال80

 .األشعة فوق البنفسجیة من مخاطر

 إلـى 80االستراتوسفیر وتمتد مـن ارتفـاع  وهي الطبقة التي فوق Ionosphere ألیونوسفیر ا -3

 .ویتركــــــز فیهــــــا الهیــــــدروجین والهلیــــــوم خفــــــة غازاتهــــــا كــــــم وتتمیــــــز هــــــذه الطبقــــــة ب360

أكــسجین % 21نیتــروجین  % 78یتكــون مــن  إن الهــواء الجــوي الجــاف النقــي الغیــر ملــوث

شــحیحة مـــن ثــاني أكــسید الكربـــون  غــاز أرجــون والبقیـــة عبــارة عــن تراكیـــز% 0.9وحــوالي 

 .بخار الماءذلك یحتوي على  والنیون و الهلیوم والهیدروجین وغیرها باإلضافة إلى

الكربـــون مـــن الجـــو  ًن النبـــات مـــثال یأخـــذ ثـــاني أكـــسیدوأ ،إن الهـــواء یحـــتفظ بمكوناتـــه فـــي الظـــروف

ٕواذا زادت نـسبة ثـاني أكـسید  ویحتفظ بالكربون ویطلق األوكسجین وتتنفس الكائنات الحیة األوكسجین

ًالكالــسیوم مكونــا ویتفاعــل مــع أمــالح  الكربــون فــي الجــو فــإن الفــائض یــذوب فــي البحــار والمحیطــات

 .تحفظ الطبیعة ذاتها وبذلك) . األحجار الجیریة ( كربونات الكالسیوم 

  :تلوث الهواءالمقصود بما  -ب

الهـواء بتركیـزات مختلفـة تكـون ضـارة بـصحة اإلنـسان أو الحیـوان أو  تلوث الهـواء هـو وجـود مـواد فـي

  .البیئة النبات أو التربة أو

 

  مصدرین لتلوث الهواءهناك: مصادر تلوث الهواء  -ج

  مصادر غیر طبیعیة-2. طبیعیة مصادر -1 

  -:طبیعیةالمصادر ال: ًأوال

بهــا أي أنــه لــم یتــسبب فــي حــدوثها ویــصعب الــتحكم بهــا وهــي تلــك الغــازات  وهــذه ال دخــل لإلنــسان
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 البــراكین وحرائــق الغابــات واألتربــة الناتجــة مــن العواصــف وهــذه المــصادر عــادة تكــون الناتجــة مــن

 ومــن. دودة فــي منــاطق معینــة ومواســم معینــة وأضــرارها لیــست جــسیمة إذا مــا قورنــت بــاألخرىمحــ

 :األمثلة لهذه الملوثات الطبیعیة

اإلیــدروجین ، وكلوریــد اإلیــدروجین ، المتــصاعدة مــن  غــازات ثــاني أكــسید الكبریــت ، فلوریــد -1

  .البراكین المضطربة

 . للسحب الرعدیةأكاسید النیتروجین الناتجة عن التفریغ الكهربي -2

الهیــدروجین النـاتج مــن انتـزاع الغــاز الطبیعـي مــن جـوف األرض أو بــسبب البــراكین  كبریتیـد -3

 .البكتریة الكبریتیة أو تواجد

 .التفریغ الكهربي في السحب ًغاز األوزون المتخلق ضوئیا في الهواء الجوي أو بسبب -4

 .و السطحیةطبقات الج تساقط األتربة المتخلفة عن الشهب والنیازك إلى -5

وتلــك التــي تحملهــا المنخفــضات  األمــالح التــي تنتــشر فــي الهــواء بفعــل الریــاح والعواصــف  -6

 .العاریة والجیهات الجویة وتیارات الحمل الحراریة من التربات

 .حبیبات لقاح النباتات -7

والمیكروبـات المختلفـة التـي تنتـشر فـي الهـواء سـواء أكـان مـصدرها التربـة  الفطریـات والبكتریـا -8

 . الحیوانات والطیور المیتة والفضالت اآلدمیة و نتیجة لتعفنأ

ألرضــیة كتلــك الموجــودة فــي بعــض تربــات وصــخور القــشرة ا المــواد ذات النــشاط اإلشــعاعي -9

 .الغــــــــــــــــازات بفعــــــــــــــــل األشــــــــــــــــعة الكونیــــــــــــــــةض وكــــــــــــــــذلك الناتجــــــــــــــــة عــــــــــــــــن تــــــــــــــــأین بعــــــــــــــــ

 

 :بیعیةالط غیرالمصادر : ًثانیا

القلـق واالهتمـام  نـسان وهـي أخطـر مـن الـسابقة وتثیـروهي التي یحدثها أو یتسبب في حـدوثها اإل
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الهواء الطبیعـي وكـذلك فـي  ًحیث أن مكوناتها أصبحت متعددة ومتنوعة وأحدثت خلال في تركیبة

  :تلك المصادر همأوو باإلمكان تخفیض الضرر الناتج عنها . التوازن البیئي

 .استخدام الوقود في الصناعة -1

 .لجوىوالبحري وا وسائل النقل البرى -2

 .النشاط اإلشعاعي -3

  :الهواء  تلوثالمخاطر الصحیة والبیئیة الناجمة عن -د

( غـاز كبریتیـد الهیـدروجین  ) 3( غاز ثاني أكسید الكربـون ) 2( غاز أول أكسید الكربون  ( 1 )

  .وغیرها... كربون  مركبات الكلورو فلورو ) 4

  Coالكربون غاز أول أكسید ( 1 )

ویـصدر مـن عـوادم . للوقود كاملالغیر  عملیة االحتراق ه رائحة ومصدر غاز لیس له لون والهو

أنــواع تلــوث الهــواء وأشــدها  وهــو أخطــر. ق الفحــم أو الحطــب فــي المــدافئ احتــراالــسیارات ومــن 

ًالهیموجلــوبین مكونــا كربوكــسي  یتحــد أول أكــسید الكربــون مــع .ســمیة علــى اإلنــسان و الحیــوان

الهیموجلـوبین وفـي هـذه الحالـة یحـرم الجـسم  ن مـن االتحـاد مـعهیموجلوبین وبـذلك یمنـع األكـسجی

كـــسید الكربـــون علـــي تركیـــزه فـــي الهـــواء ا لیة أوّوتعتمـــد ســـم. مـــن الحـــصول علـــى األوكـــسجین

مــن كربوكــسى هیموجلــوبین % 20یعــادل   أكــسید الكربــونثــانيمــن % 0.01المستنــشق فتركیــز 

 :ویؤدي إلى

 شعور بالتعب -1

 . dyspnoea                            صعوبة التنفس  -2

 Noises in the ears                               طنین في األذن  -3

 لـىویـؤدي إمن كربوكسي هیموجلـوبین % 50من أول أكسید الكربون یعادل % 0.1حین تركیز  في
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 خـارج المكـان ارتخاء في عضالت الجسم وبذلك ال یستطیع المصاب المـشيوضعف في القوة  -1 

 Impaired hearing                             ضـعف فــي الــسمع -2

 Dimness of vision                     یــةؤنقــص فــي الر -3

ـــــان وقـــــيء -4  .                غثی

 .                 انخفــــاض ضــــغط الــــدم -5

 .                      انخفـــاض فـــي الحـــرارة -6

 : CFCs                      ونمركبــات الكلــورو فلــورو كربــ ( 2 ) 

التــي تحمـــل  aerosol المركبــات مـــن صــناعات عدیـــدة أهمهــا األیروســول تنــتج هــذه           

تـــصفیف الـــشعر أو مزیـــل روائـــح العـــرق وكـــذلك یمكـــن اســـتخدام مركبـــات  المبیـــدات أو بعـــض مـــواد

كمــا أن إحــراق . نــازل ثالجــات المك والتبریــد فیــالتكیهیئــة ســائل فــي أجهــزة  الكلورفوروكربــون علــى

               .المنزلیة إحراق غیر كامل یؤدي إلى انتشار هذه المركبات في الجو النفایات

وتقـدر كمیـة . كم فوق المنـاطق القطبیـة 18من هذه المركبات في طبقات الجو على بعد  یوجد تركیز

 د وصـول هـذه المركبـاتوعنـ. ًالمركبـات التـي تنطلـق فـي الجـو بمـا یزیـد علـى ملیـون طـن سـنویا هـذه

فـــوق  التــي بهــا طبــق األوزون فإنهــا تتحلـــل بفعــل األشــعة stratosphere لطبقــة اإلستراتوســفبر

األوزون وتحویلـه إلـى  بنفـسجیة الموجـودة فـي الـشمس إلـى ذرات الكلـور والفلـور التـي تقـوم بمهاجمـةال

   .أكسجین وبذلك تساعد على تحطیم طبقة األوزون

إنتاجهـا مثـل الوالیـات   الـدول لخطـورة هـذه المركبـات وبـدأت بعـضها فـي حظـرولقد تنبهـت العدیـد مـن

وهنـاك محـاوالت السـتبدالها . 1982عـام  المتحدة األمریكیة والسوید وكندا والنرویج وغیرها وذلـك منـذ

 البیوتـان والمـاء ویطلـق علیـه اسـم اكواصـول بمـواد نافعـة أخـرى مـن بینهـا اسـتعمال خلـیط مـن غـاز

aquasol  رالفلو تحتوي على الكلور ووال           .   
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  : أضرار بیئیة تصاحب تلوث الهواء-هـ

 -:                         األمطـــار الحمـــضیة -1

 الحمـضیة مـن تلـوث الهـواء بثـاني أكـسید الكبریـت وكبریتیـد الهیـدروجین وأكاسـید تنـتج األمطـار

 مــصانع وتحملهــا الریــاح إلــىالنیتــروجین الناتجــة مــن حــرق كمیــات ضــخمة مــن الوقــود فـــي ال

 وال توجــد فكــرة واضــحة عــن تكــون.مــسافات بعیــدة كــل البعــد عــن المــصدر الــذي خرجــت منــه 

  .األمطار الحمضیة ویعتقد أن غاز ثاني أكسید الكبریت وأكاسید النیتروجین

معلقة فـي الهـواء علـى هیئـة رذاذ وتـسقط مـع األمطـار، وفـي البلـدان قلیلـة   وتبقى هذه األحماض

دول الخلــیج تلتــصق المركبــات الحمــضیة علــى ســطح األتربــة العالقــة فــي الهــواء  مطــار مثــلاأل

ـــــــــساقط معهـــــــــا ـــــــــسمى الترســـــــــیب  وتت ـــــــــا ی ًفیمـــــــــا یعـــــــــرف بالترســـــــــیب الحمـــــــــضي الجـــــــــاف وأحیان ً

آثار سیئة على البیئة فاألمطـار الحمـضیة أو الترسیب الحمضي  ولألمطار الحمضیة.الحمضي

          :تسبب في

الكالــسیوم  ً تتفاعـل معهـا وتتعـادل معهـا فعلــى األرض الجیریـة مـثال تكـون:القلویـة التربـة  -1  

وتبعـدها عـن جـذور  وتجرفه إلى األنهار ، وكذلك تذیب بعـض المعـادن أو الفلـزات الهامـة للنبـات

یحملهـا میـاه األمطـار الحمـضیة  النبـات ومـن أمثلـة ذلـك الكالـسیوم والبوتاسـیوم والمغنیـسیوم التـي

في التربـة  -2 جودة المحاصیل الزراعیـة ن جذور النباتات إلى المیاه الجوفیة وبذلك تقلًبعیدا ع

والنـرویج تـؤدي إلـى تفتیـت الـصخور وترفـع مـن درجـة حموضـة   كما في دول الـسوید:الجرانیتیة 

 .                                          البحیــرات

 زیادة الحموضـة فـي میـاه البحیـرات وبالتـالي قـد تؤدي األمطار الحمضیة إلى :البحیرات في -3

 . تـــــــــــــــــسبب فــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــالحیتها لألســــــــــــــــــماك والكائنــــــــــــــــــات الدقیقــــــــــــــــــة

  كثیــر مــن النباتــات لــم تــستطع العــیش مــع األمطــار:والغابــات  علــى المحاصــیل الزراعیــة -4
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 وبالتـالي یـؤدي إلـى فقـدان المحاصـیل الزراعیـة واألخـشاب مـن الغابـات الحمـضیة فـذبلت وماتـت

 كــل أو تفتــت بعــض أحجــار بــرج لنــدنآلــوحظ فــي لنــدن ت: التــأثیر علــى األحجــار الجیریــة -5

ثــاني  وكنیـسة لودستمتــستر إلــى فقــد بلــغ عمــق التآكــل بــضع ســنتمیترات نتیجــة التفاعـل بــین غــاز

األمطــار  كــذلك شــوهد أثــر. أكــسید الكبریــت واألمطــار التــي تــسقط علــى المــدن مــن حــین آلخــر 

إیطالیــا وتــاج  حمــضي علــى األكرودیــولیس فــي الیونــان والكلولوســیم فــيالحمــضیة أو الترســیب ال

 .محل في الهند وأبو الهول في مصر

  الضباب الدخاني -2

تتفاعـــل أكاســـید النیتـــروجین مـــع الهیـــدروكربونات فـــي وجـــود ضـــوء الـــشمس تحـــت ظـــروف جویـــة 

ســـتیل ًغالبـــا مـــا تكـــون فـــي فـــصل الـــصیف لتنـــتج مـــواد كیمیائیـــة ســـامة مثـــل ربـــاعي األ خاصـــة

بالــضباب (وتــؤدي هــذه مــع بعــض المكونــات األخــرى إلــى مــا یعــرف . وغــاز األوزون بیروكــسین

ــدخاني   ویحــدث الــضباب الــدخاني فــي المــدن المزدحمــةًغالبــا مــا یكــون لونــه مائــل للبنــي) ال

تلـك  بالسیارات مثل لوس انجلوس ونیویـورك ولنـدن ونیـو مكـسیكو وغیرهـا مـن اشـهر هـذه الفتـرات

 . شـــــــــــــــــــــخص4000 وراح ضـــــــــــــــــــــحیتها 1952ي لنـــــــــــــــــــــدن عـــــــــــــــــــــام التـــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــدثت فـــــــــــــــــــــ

وبـانكوك وبومبـاي وكراتـشي وجاكرتـا ومـانیال ، القـاهرة ، تعتبـر مدینـة سـیوؤل  وفـي الـدول النامیـة

ًالمناطق الحضریة تلوثا في العالم طبقا لمسح حالة الهواء قبل عام من أكثر   .م.1999 ً

  : تآكل طبقة األوزون-3

  ما هي طبقة األوزون؟ §

ُمــن طبقــات الغــالف الجــوى، وســمیت بــذلك ألنهــا تحتــوى علــى غــاز األوزون وتتواجــد فــى هــي طبقــة 

یتكـــون غــاز األوزون مـــن ثـــالث ذرات أكــسجین مرتبطـــة ببعـــضها ویرمـــز ". األستراتوســـفیرى"الغــالف 

ویتــــألف األوزون مــــن تفاعــــل المــــواد الكیمیائیــــة إلــــى جانــــب الطاقــــة ). O3(إلیهــــا بــــالرمز الكیمیــــائي 
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إحــدى (ضــوء الــشمس متمثلــة فــي األشــعة فــوق البنفــسجیة ، وفــى طبقــة االستراتوســفیر المنبعثــة مــن 

 والــذي یتكــون بــشكل طبیعــي مــن جزیئــات ذرتــي -یــصطدم غــاز األكــسجین ) طبقــات الغــالف الجــوى

 باألشـــعة فـــوق البنفـــسجیة المنبعثـــة مـــن الـــشمس، وهـــذه الـــذرات تـــصبح حـــرة لكـــي -) O2(أكـــسجین 

مـــع جزئـــي ) O(ون غـــاز األوزون عنـــدما تتحـــد ذرة أكـــسجین واحـــدة تنـــدمج مـــع أجـــسام أخـــرى، ویتكـــ

  ). O3(وهذا هو األكسجین الذي یستنشقه اإلنسان لیكونوا  ) O2(أكسجین 

  :أهمیة طبقة األوزون §

من أهم وظـائف طبقـة األوزون هـي حمایـة سـطح األرض مـن األشـعة الـضارة للـشمس مـن أن تـصل 

.. ًبب أضــرارا بالغــة لإلنــسان وخاصــة ســرطانات الجلــد ، التــي تــس لــسطحها األشــعة فــوق البنفــسجیة

 الهـــواء بتركیــز كبیـــر یــسبب األعـــراض فــيكمــا أن وجـــوده . ًوأیــضا للحیـــوان والنبــات علـــى حــد ســـواء

وغیرهــا مــن االضــطرابات التــي تعكــس ..  التــنفس، حــاالت مــن اإلرهــاق والــصداع فــيضــیق : التالیــة

  .مدى تأثر الجهاز العصبي والتنفسي

  ):ثقب األوزون( األوزون هدم طبقة

  :یتم تآكل طبقة األوزون من خالل حدوث التفاعالت التالیة

ممـا یـؤدى إلـى ) CFCs(تقوم األشعة فوق البنفـسجیة بتحطـیم مركبـات الكلوروفلوروكربـون  -1

  .انطالق ذرة كلور نشطة

 .تتفاعل ذرة الكلور النشطة مع جزيء من غاز األوزون -2

 . جزيء أكسجین وأول أكسید الكلورین+جزيء األوزون  ینتج عن تفاعل ذرة الكلور مع  -3

 تتفاعــل ذرة أكــسجین نــشطة مــع أول أكــسید الكلــور حیــث تنطلــق ذرة كلــور نــشطة لتحطــیم  -4

 .جزيء أوزون جدید وهكذا تتم الدورة

 



     46

 :أخرى تدمر طبقة األوزونأسباب 

لـذین ینطلقـان مـن أكاسید النیتروجین، مثل أول أكـسید النیتـروجین وثـاني أكـسید النیتـروجین ا -1

 . التي تطیر بمستوى طبقة األوزونبعض أنواع الطائرات

   ظاهرة االحتباس الحراري  -2

المــستخدمة فــى المكیفــات وأجهــزة التبریــد فــى أي مكــان ســواء ) الكلوروفلوروكربــون(مركبــات  -3

فــــى المنــــازل أو الــــسیارات، أو تلــــك المــــستخدمة فــــى تركیــــب العطــــور والمبیــــدات الحــــشریة 

 .واألدویة

 .التي تستخدم فى مكافحة الحرائق) Hallons( الهالونات  -4

المــــستخدم كمبیــــد حــــشري لتعقــــیم المخــــزون مـــــن ) Methylbromide( برومیــــد المیثیــــل  -5

 .المحاصیل الزراعیة ولتعقیم التربة الزراعیة نفسها

ـــــف األجـــــزاء المیكانیكیـــــة ) Solvents(بعـــــض المـــــذیبات  -6 المـــــستخدمة فـــــى عملیـــــات تنظی

 .رونیةوالدوائر اإللكت

  -:األضرار الناتجة عن تآكل طبقة األوزون* 

اســتنزاف طبقــة األوزون وزیــادة األشــعة فــوق البنفــسجیة یؤدیــان إلــى تكــون الــسحابة  §

ًالـذي یبقـى معلقـا فـى الجـو ألیـام، ویـنجم عنـه نـسبة فـى " الـضباب الـدخانى"السوداء 

  .الوفیات عالیة لما یحدثه من قصور فى وظائف التنفس واالختناق

آكــل طبقــة األوزون واختــراق األشــعة البنفــسجیة بكمیــات متزایــدة إلــى ســطح األرض ت §

ـــه أكثـــر عرضـــة  لإلصـــابة یـــضعف مـــن كفـــاءة جهـــاز المناعـــة عنـــد اإلنـــسان ویجعل

الـــــدرن وغیـــــره مـــــن ، أو اإلصـــــابة بالبكتریـــــا مثـــــل مـــــرض بالفیروســـــات مثـــــل الجـــــرب

 .األمراض األخرى
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ًالعین أضـرارا كبیـرة مثـل اإلصـابة بالمیـاه مع زیادة التآكل فى طبقة األوزون، یلحق بـ §

  .البیضاء أو المیاه الزرقاء

إصـــابة اإلنـــسان بـــاألورام الجلدیـــة التـــي مـــن المتوقـــع أن تـــصل اإلصـــابة بهـــا علـــى  §

  .ًة سنویا من السرطانات الجلدیةألف حال) 300(ُمستوى العالم إلى ما یقدر بـ 

  .تفاقم أزمة االحتباس الحراري §

تیــة والزراعیــة، حیــث أنـــه هنــاك بعــض النباتــات التــي لهــا حـــساسیة تــأثر الحیــاة النبا §

كبیرة من األشعة فوق البنفـسجیة التـي تـؤثر علـى إنتاجهـا وتـضر بمحتواهـا المعـدني 

  .وقیمها الغذائیة وبالتالي محصول زراعي ضعیف

الحیــاة البحریــة، التــي تــشتمل علــى األســماك والعوالــق النباتیــة ال تــستطیع الفــرار مــن  §

فهـــذه الكائنـــات الحیـــة البحریـــة لهـــا دور .. ر المـــدمرة الخـــتالل طبقـــة األوزون اآلثـــا

كبیر فى المحافظـة علـى التـوازن البیئـي وخاصـة العوالـق النباتیـة حیـث تمـتص ثـاني 

یـف أكسید الكربون من الجو وبالتالي إمداد األكسجین للكائنات الحیة األخـرى والتخف

 .من ظاهرة االحتباس الحراري

المناخیـــة فـــى الطقـــس، وخاصـــة عنـــد ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة والتـــي تزیـــد التغیـــرات  §

حیــث أن درجــة حــرارة ســطح األرض تــؤثر علــى . بــدورها مــن معــضلة تلــوث الهــواء

ًحركـــة الهـــواء صـــعودا وهبوطـــا وبالتـــالي علـــى حركـــة التلـــوث الجـــوى بـــین التـــشتیت  ً

 الـــسفلیة مـــن واإلرســـاب، فیتبـــع صـــعود الملوثـــات عملیـــة التـــسخین المـــستمرة للطبقـــة

الغالف الغازي الموجود على سطح األرض أثناء ساعات النهـار والتـي تبلـغ ذروتهـا 

خــالل شــهور الــصیف ونتیجــة لــذلك یحــدث انتــشار للملوثــات مــع حركــة الهــواء، أمــا 

هبوط تلك الملوثات وعـدم انتقالهـا مـع الهـواء ینـشأ مـن عملیـة التبریـد المـستمرة أثنـاء 
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خــالل فــصل الــشتاء ممــا یــؤدى إلــى عملیــة ترســیب لهــذه ســاعات اللیــل والتــي تزیــد 

 . الملوثات

 كــل ذلــك مــن .حرائــق الغابــات وظــاهرة التــصحر واالرتفــاع فــى مــستوى ســطح البحــر §

  .جراء ثقب طبقة األوزون

  :ماء والمخاطر الناجمة عنهال تلوث: ًثانیا

نه وتطرق إلى  عن تلوث الماء والمخاطر الناجمة عفي كتابه )83-60: 2002(الخوليیتحدث 

 : الموضوعات التالیة

  :ما المقصود بتلوث الماء -أ

مباشـر أو غیـر مباشـر  یقصد بتلوث المیـاه وجـود تغییـر فـي مكونـات المجـرى أو تغییـر حالتـه بطریـق

الطبیعیـة المخصـصة لهـا سـواء  بسبب نشاط اإلنسان بحیث تصبح المیاه أقل صـالحیة لالسـتعماالت

تحدیــد نوعیــة المیــاه و لتحدیــد  و هــذا یظهــر عــن طریــق. ض األخــرىللــشرب او للزراعــة أو لألغــرا

   .فیزیائیة أو حیویة بهدف تحدید صالحیة المیاه نوعیة المیاه البد من إجراء اختبارات كیمائیة و

  :رض نسبة الماء الموجود على سطح األ-ب

حة ا إذ تبلــغ مــسأكثــر مــادة منفــردة موجــودة بــه ، أكبــر حیــز فــي الغــالف الحیــوي ، وهــوالمــاء یــشغل 

الكرة االرضیة ، ممـا دفـع بعـض العلمـاء إلـى أن یطلقـوا  من مساحة% 70.8المسطح المائي حوالي 

  .االرض بدال من من الكرة األرضیة  على) الكرة المائیة ( اسم 

  :الكائنات الحیة نسبة الماء في جسم -ج

 ، كمــا یكــون حــوالي إلنــسانااألحیــاء الراقیــة بمــا فیهــا  مــن أجــسام% 70-60(  حــوالي المــاءیكــون

 اتوبالتــالي فــإن تلــوث المــاء یــؤدي إلــى حــدوث أضــرار بالغــة ذ (  الــدنیااألحیــاءمـن أجــسام % 90

، ویخـل بـالتوازن البیئـي الـذي لـن یكـون لـه معنـى ولـن تكـون لـه قیمـة  أخطار جسیمة بالكائنات الحیة
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  .               المكــون الرئیــسي لـــه وهــو المــاء إذا مــا فــسدت خـــواص

   -:مصادر تلوث الماء -د

  یفسد خواصه أو یغیر من طبیعته  ما یتلوث الماء بكل

  :                            ومــن أهــم ملوثــات المــاء مــا یلــي

                                     :ثــةمیــاه المطــر الملو -1

قوطها مــن الــسماء كــل الــصناعیة ألنهــا تجمــع أثنــاء ســ  خاصــة فــي المنــاطق–تتلــوث میــاه األمطــار 

مـن أشــهرها أكاسـید النتـروجین وأكاســید الكبریـت وذرات التــراب ،  الملوثـات الموجـودة بــالهواء ، والتـي

ٕ ظــاهرة جدیــدة اســتحدثت مــع انتــشار التــصنیع ، والقــاء األمطــارتلــوث میــاه  ومــن الجــدیر بالــذكر أن

  .ء  في الهواء أو الماواألتربةالمخلفات والغازات  كمیات كبیرة من

ولطفــه بهــم أن یكــون مــاء المطــر الــذي یتــساقط مــن  هتــولقــد كــان مــن فــضل اهللا علــى عبــاده ورحم

یكـون فـي غایـة النقـاء والـصفاء والطهـارة عنـد بـدء تكوینـه ،  ًالـسماء ، ینـزل خالیـا مـن الـشوائب ، وأن

   یصل إلى سطح االرض ًویظل الماء طاهرا إلى أن

وثـات الــصلبة والغازیـة التــي نفثتهـا مــداخن المـصانع ومحركــات المل  الهــواء بـالكثیر مــنبـسبب امـتالء

وهــذه الملوثــات تــذوب مــع میــاه األمطــار وتتــساقط مــع الثلــوج فتمتــصها التربــة  اآلالت والــسیارات ،

ًكمـا جدیـدا مـن الملوثـات إلـى ذلـك الموجـود بالتربـة ، ویمـتص النبـات هـذه الـسموم فـي لتضیف بذلك ً 

  . التسممإلى ذلك أدىإلنسان أو الحیوان هذه النباتات جمیع أجزائه ، فإذا تناول ا

 :                         میـــاه المجـــاري  -2

والمنظفــات الــصناعیة وبعــض أنــواع البكتریــا والمیكروبــات الــضارة ، وعنــدما  وهــي تتلــوث بالــصابون

  ا هي األخرىهالمجاري إلى األنهار والبحیرات فإنها تؤدي إلى تلوث تنتقل میاه
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                           :المخلفــات الــصناعیة  -3

الـصناعیة والتــي تــؤدي إلــى تلــوث المــاء  وهـي تــشمل مخلفــات المــصانع الغذائیــة والكیمائیـة واأللیــاف

واألصــباغ والــنفط ومركبــات البتــرول والكیماویـــات  بالــدهون والبكتریــا والــدماء واالحمــاض والقلویــات

ـــة كالرصـــاص والكـــادمیومو واألمـــالح الـــسامة كـــأمالح الزئبـــق                                                                              الـــزرنیخ ، وأمـــالح المعـــادن الثقیل

  

          -:                                  النوویــة المفــاعالت -4

ًتـأثیرا ضـارا علـى الب ً حراریـا للمـاء ممـا یـؤثراًوهـي تـسبب تلوثـ حیاتهـا ، مـع احتمـال حـدوث  یئـة وعلـىً

احتمـال حـدوث تلـوث إشـعاعي ألجیـال  تلـوث إشـعاعي ألجیـال الحقـة مـن اإلنـسان وبقیـة حیاتهـا مـع

  .                                      الحقـة مـن اإلنـسان وبقیـة الكائنـات

 :                    المبیـــدات الحـــشریة -5

رة ، فینـساب بعـضها إزالـة األعـشاب الـضا اعیـة أو التـي تـستخدم فـيوالتي ترش علـى المحاصـیل الزر

التـرع والقنـوات التــي تغـسل فیهـا معـدات الـرش وآالتـه ، ویــؤدي  ، كـذلك تتلـوث میـاهمـع میـاه الـصرف

والكائنـات البحریـة كمـا یـؤدي إلـى نفـوق الماشـیة والحیوانـات التـي تـشرب مـن  ذلـك إلـى قتـل األسـماك

 1971ملوثـة بهـذه المبیــدات ، ولعـل المأســاة التـي حــدثت فـي العـراق عــامي والقنــوات ال میـاه التـرع

الزئبـق  م أو ضح دلیل على ذلك حین تم استخدام نوع من المبیـدات الحـشریة المحتویـة علـى-1972

                    500شـخص إلـى المستـشفیات ، ومـات مـنهم  6000مما أدي إلى دخـول حـوالي 

وبــالرغم مــن أن هــذه المبیــدات تفیــد فــي مكافحــة  ت ،.د. مــادة د ریة  المبیــدات الحــشمــن أشــهرو  

قاتـل علــى البكتریــا الموجــودة فـي التربــة ، والتــي تقــوم بتحلیــل  الحـشرات الــضارة ، إال أنهــا ذات تــأثیر

مركبات كیمیائیة بسیطة یمتصها النبات ، وبالتالي تقـل خـصوبة التربـة علـى مـر  المواد العضویة إلى

التــي تكتــسبها  ، وخاصــة إذا أضــفنا إلــى ذلــك المناعــةمرار اســتخدام هــذه المبیــداتاســت الــزمن مــع
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ال تبقــى وال تــذر أي  الحــشرات نتیجــة الســتخدام هــذه المبیــدات والتــي تــؤدي إلــى تواجــد حــشرات قویــة

 . نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــضر إذا هاجمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه أو داهمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

مــن النباتــات والخــضروات تتــسرب إلــى جــسم االنــسان خــالل الغــذاء الــذي یأتیــه  ت.د.إن مــادة الـــ د 

 المبیـد فـي الطبقـات الدهنیـة بجـسم االنـسان الـذي إذا حـاول أن یـتخلص منهـا أدت إلـى ویتركـز هـذا

ـــ د  لفتــرة طویلــة مــن  ت فــي بقائهــا بالتربــة الزراعیــة.د.التــسمم بهــذا المبیــد ، وتتركــز خطــورة مــادة ال

األخیـرة بـضرورة عـدم اسـتعمال  آلونـةالزمن دون أن تتحلل ، ولهذا ازدادت الصیحات والنداءات في ا

  .                          هـــذه المـــادة كمبیـــد

 :                التلــوث النــاتج عــن تــسرب البتــرول إلــى البحــار المحیطــات -6

ٕغــرق النـاقالت التــي تتكـرر ســنویا ، وامـا نتیجــة لقیـام هــذه النـاقالت بعملیــات  وهـو إمـا نتیجــة لحـوادث ً

  . ٕناتهــــــــا والقــــــــاء میــــــــاه الغــــــــسل الملوثــــــــة فــــــــي عــــــــرض البحــــــــروغــــــــسل خزا التنظیــــــــف

ًمیـاه البحـار أیـضا بزیـت البتـرول تدفقـه أثنـاء عملیـات البحـث والتنقیـب عنـه ، كمـا  ومـن أسـباب تلـوث

نتیجـة لـذلك   بالوالیـات المتحـدة األمریكیـة فـي نهایـة الـستینیات ، وتكـونفـي شـواطئ كالیفورنیـا حـدث

وأدى ذلـك إلـى مـوت  هـا بثمانمائـة میـل علـى میـاه المحـیط الهـادي ،بقعـة زیـت كبیـرة الحجـم قـدر طول

        .البحریة نتیجة للتلوث األسماك والكائنات أعداد ال تحصى من طیور البحر ومن

  :                        األســـمدة الكیماویـــة -7

ــــــــى نــــــــوعین مــــــــن المعــــــــروف أن األســــــــمدة المــــــــستخدمة  ــــــــسم إل   : فــــــــي الزراعــــــــة تنق

                                   ةالعــضوی األســمدة 

ًمخلفـــات الحیوانــات والطیــور واإلنــسان ، وممـــا هــو معــروف علمیــا أن هـــذه  وهــي تلــك الناتجــة مــن

            قدرة التربة على االحتفاظ بالماء األسمدة تزید من
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                                      العــضویة غیــر األســمدة 

نعها اإلنـــسان مـــن مركبــات كیمیائیـــة فإنهــا تـــؤدي إلــى تلـــوث التربــة بـــالرغم مـــن أن یــص وهــي التـــي 

زیـادة  منها هو زیادة إنتاج األراضي الزراعیة ، ولقـد وجـد المهتمـون بالزراعـة فـي بریطانیـا أن الغرض

الكبیــرة فــي اســتعمال  محــصول الفــدان الواحــد فــي الــسنوات األخیــرة ال تزیــد علــى الــرغم مــن الزیــادة

أثناء سقوط األمطـار الغزیـرة ، بینمـا تقـل  مدة الكیمیائیة یؤدي إلى تغطیة التربة بطبقة ال مسامیةاألس

 العضویة احتماالت تكون هذه الطبقة في حالة األسمدة

  :ماءال  تلوثالمخاطر الصحیة والبیئیة الناجمة عن -ه

  .الوبائي االلتهاب الكبدي .1

  .الكولیرا .2

  .اإلصابة بالنزالت المعویة .3

  .لتهابات الجلدا .4

  .اإلضرار بالثروة السمكیة .5

  هجرة طیور كثیرة نافعة .6

  .تشوهات في األجنة .7

  :الغذاء والمخاطر الناجمة عنه تلوث: ًثالثا

 عن تلوث الغذاء والمخاطر الناجمة عنه وتطرق إلى في كتابه  )76- 44: 1999(الفقىیتحدث 

 : الموضوعات التالیة

  :لغذائيا )التسمم(التلوثب  ما المقصود-أ

فتـرة زمنیـة قـصیرة علـى  یعرف التسمم الغذائي عادة بأنه حالة مرضیة مفاجئة تظهـر اعراضـها خـالل

اعـراض التـسمم علـى هیئـة  شـخص او عـدة اشـخاص بعـد تنـاولهم غـذاء غیـر سـلیم صـحیا ، وتظهـر
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التـــسمم الغـــذائي تظهـــر  ٕغثیـــان وقـــيء واســـهال وتقلـــصات فـــي المعـــدة واألمعـــاء ، وبعـــض حـــاالت

المعویــة ، وتختلــف اعــراض  اض علــى هیئــة شــلل فــي الجهــاز العــصبي بجانــب االضــطراباتاالعــر

لظهــور األعـراض المرضــیة حـسب مــسببات  االصـابة وارتفـاع الحــرارة وشـدتها والفتــرة الزمنیـة الالزمــة

 .                           التــسمم وكمیــة الغــذاء التــي تناولهــا اإلنــسان

 :                 ي والعــدوى الغذائیــةالفــرق بــین التــسمم الغــذائ -ب

امـا العـدوى الغذائیـة فهـي  food poisoning المـرض عـن طریـق الـسم ویـسمى التـسمم هـو حـدوث

بواســطة مهاجمــة المیكروبـات لالغــشیة المخاطیــة فــي االمعـاء ونموهــا فیهــا واحــداث  حـدوث المــرض

  food infection                 .االنـــسجة الــسلیمة ضــرر

  :نواع التسمم الغذائيا -ج

  :                                         المیكروبـي التـسمم الغـذائي -1

طریــق الــسموم التــي تفرزهــا  وتـسببه كائنــات دقیقــة بكتیریــة ، فیروســات ، فطریـات ، طفیلیــات ،، عــن

 األطعمةیم في نتیجة تكاثر هذه الجراث أو لإلنسان وداخل الجهاز الهضمي األغذیة الجراثیم في هذه

      :التسمم الغذائي الكیمیائي -2

 بواســطة المبیـدات الحــشریة المـستعملة فــي أو الزئبــق والرصـاص  مثـلبواسـطة المعــادن الثقیلـة یكـون

 أو  بواســطة تلــوث الطعــام نتیجــة رش المبیــدات الحــشریة فــي المنــزلأو والخــضروات الفواكــه رش

المحفوظـة بهـا فـي   مـع المـواد الغذائیـةاألوانـيبب تفاعـل  كمـا یـسواألدویـةبواسطة المنظفـات المنزلیـة 

ــــــــــــيالمعلبــــــــــــات  ــــــــــــواع الطــــــــــــبخ النحاســــــــــــیة بعــــــــــــضا مــــــــــــن وأوان ــــــــــــسمم الغــــــــــــذائيأن  .  الت

 :                   التــــسمم البوتیــــولیني-3

حركـة العینـین مـع ازدواج الرؤیـة وصــعوبة  ویحـدث مـن األغذیـة المعلبـة فـي المنـازل وحالتـه صـعوبة

   قبل تعلیبها تحت الضغط ولمدة كافیة إلبادة المیكروب طرق الوقایة منه طهي األغذیةالكالم ومن أهم 
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  :الهدبي التسمم -4

مرتفعـة نـسبیا ومـن  ویحـدث نتیجـة تنـاول اللحـوم والـدجاج التـي طهیـت ثـم حفظـت علـى درجـات حـرارة

لملـوث ومـن تنـاول الغـذاء ا  سـاعة بعـد22-8أعراضه اإلسهال واآلم البطن والمغص ویحدث مـابین 

   .أو اقل بعد الطهي  درجات حرارة مئویة4أهم طرق الوقایة منه حفظ اللحوم على 

  :التسمم العنقودي -5

للتلــوث بالبكتیریـــا مثـــل اللحــوم والمنتجـــات المـــصنعة منهـــا   األغذیـــة عرضـــةأكثــرالــذي یحـــدث مـــن 

طـاطس وجـبن الـشیدر ومنتجات الدجاج مثل سلطة الدجاج وسـلطة الب والمخبوزات المحشوة بالكاسترد

 درجـات مئویـة أو 4األغذیة غیر المعـدة لألكـل فـي درجـة حـرارة تـصل إلـى  وطریقة الوقایة هي حفظ

   المصابین بالحبوب والبثور والجروح من تداول األغذیة اقل ومنع األشخاص

  :   ًعن عدم غسل األیدي جیدا التسمم الغذائي الناتج -6

هـا مثلجـة حتـى یحـین ئٕلـسلطات وابقاا إعـداد  األیـدي جیـدا قبـلالتـسمم الغـذائي النـاتج عـن عـدم غـسل

المـایونیز الـذین یـدخالن فـي صـنع الـسلطات همـا بـؤرة  موعد تقدیمها كما إن البیض المسلوق وسلطة

السلمونیال وبكتریا اوریس وعلى وجه الخصوص لـو تركـت فـي خـارج  غنیة بالبكتیریا والجراثیم خاصة

                                                                                                        .الثالجــة

   أنواع المیكروبات التي تسبب التسمم الغذائي -د

 :                          المكــورات العنقودیـــة -1

  صـغیرةأو علـى شـكل سالسـل أشـكال تجمعـات عنقـود العنـب هي بكتیریـة كرویـة الـشكل تتكـاثر علـى

 . فــــــــــــــي عـــــــــــــدم وجــــــــــــــود الهــــــــــــــواءل وینـــــــــــــشط نموهــــــــــــــا فــــــــــــــي وجــــــــــــــود الهــــــــــــــواء ویقــــــــــــــ

ــــــد  ــــــسان بواســــــطة الجل ــــــروح والجــــــرو( ویحملهــــــا اإلن  و بواســــــطة جهــــــازه التنفــــــسيأ ()كالــــــدمامل والق

                                   )كــالزفیر والكحــة والعطــس 
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 :                                                التـسمم الغـذائي الـسالمونیال -2

متحركـة وتعـیش فـي درجـة حـرارة  هي بكتیریا عصویة هوائیة وال هوائیة ، لونها ابـیض رمـادي ، وهـي

والحیوانــات والطیــور كالــدواجن ومنتجاتهــا  درجــة مئویــة ، وتوجــد فــي جــسم اإلنــسان) 15-14(بــین 

ــــــــــي المیــــــــــاه الملوثــــــــــة) كــــــــــالبیض ( ــــــــــصحي كمــــــــــا توجــــــــــد أیــــــــــضا ف  . ومیــــــــــاه الــــــــــصرف ال

  :العدوى نقل طرق  -ـه

 . الــــــــسلیم بواســــــــطة ناقــــــــلص كروبــــــــات مــــــــن الــــــــشخص المــــــــریض إلــــــــى الــــــــشخ تنتقــــــــل المی

 :                                ومـن أهـم هـذه الوسـائط الناقلـة للمیكـروب مـا یلـي

ــار -1  :                                  الغب

تـستقر هـذه الجـراثیم علـى األطعمـة  ة جدا ، وقـدنتقل الجراثیم الموجودة في البصاق لمسافات بعیدتقد 

                       .المكشوفة خارج المحالت كمحالت الباعة المتجولین

 :                             المــاء الملــوث بالمیكروبــات-2

 .                            عـن طریــق الـشرب أو عمــل الـثلج والمرطبــات

ــا -3   :                          لجراثیماألدوات الملوثــة ب

وتقـدیم الطعـام ، أو األدوات العامـة مثـل مقـابض أبـواب الحمامـات  كاألواني وغیرها من أدوات الطبخ

  . المتداولـــــــــــــــة ، ولعــــــــــــــب األطفـــــــــــــــال وغیرهـــــــــــــــا ، والعمــــــــــــــالت النقدیـــــــــــــــة

 :                           األیــدي الملوثــة بالمیكروبــات -4

إعـداد  لى األطعمـة والمـشروبات إذا لـم تغـسل جیـدا أو تلـبس قفـازات الـصحیة عنـدالمیكروبات إ تنتقل

                                                 الطعام

 :                الحـــــشرات -5

  .أمثلتها الذباب والصراصیر  المسببات نقل العدوى لألطعمة ومنأشهروهي من 
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                            الغـذائي ممالعوامـل المـساعدة فـي حـدوث التـس -و

  .                 عـــدم االهتمـــام بالنظافـــة الشخـــصیة1   

                  الغرفة قبل أكلة ترك الطعام لفترة طویلة في جو2   

 .                          التــسخین والتبریــد غیــر الكــافیین3  

                                      عنـد الطـبخ  الطعـام جیـداإنـضاجعـدم 4  

 .                    تلـــوث الطعـــام بطعـــام أخـــر ملـــوث5   

 .                        تلــوث الطعــام بــأدوات ملوثـــة6   

                     تجمید اللحوم كبیرة الحجم ، أو تسییح اللحوم المجمـدة بطریقـة غیـر صـحیحة7   

 .              غــــسلهاأكــــل الخــــضار أو الفواكــــه دون8

 .                 تنـــاول األطعمـــة المعلبـــة الفاســـدة   9

 .                         انتقـال المیكروبـات مــن شـخص مــصاب للطعـام10 

                           كیــف یحــدث التــسمم الغــذائي؟ -ي

 :                          یحـدث التـسمم الغـذائي إذا تـوفر واحـد أو أكثـر مـن العوامـل التالیـة

 .                        درجـة مئویـة) 35-25(الطعـام فـي غرفـة درجـة حرارتهـا  وضـع -1

                        . أو الحیوانات المحیطةاإلنسانأو  وجود ناقل للمیكروب في الطعام -2

            .بخ بـالمیكروبتلـوث أدوات المطـ تلـوث األیـدي أو المالبـس للعـاملین بالطعـام أو -3   

                .والدواجن واألسماك تلوث أسطح تحضیر الطعام المستخدمة لتجهیز اللحوم -4 

 .                  فتــرة بقــاء الطعــام المكــشوفة فــي جــو الغرفــة العــادي  -5 

          .طعام مهیأ لنمو البكتیریا وجود -6
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  :أعراض التسمم الغذائي -ح

ـــــــيء ، اإلســـــــهال ، الغثیـــــــان ،  . المغـــــــص الحـــــــاد ، ارتفـــــــاع درجـــــــة الحـــــــرارة أحیانـــــــا الق

 .ساعة )48-2(وتظهر هذه األعراض خالل 

v أعراض التسمم الكیمیائي  

 :                  التالیــة إضــافة لألعــراض الــسابقة قــد تظهــر األعــراض

 ، ةفــي الرؤیــ  زغللــهحكــة ، ضــیق حدقــة العــین ، ســرعة التــنفس ، ســرعة ضــربات القلــب ، عــرق ،

بعــد تنــاول الطعــام  صــداع، تــشنجات فــي بعــض األحیــان ، وتظهــر التــسمم الكیمیــائي خــالل دقــائق

ــــسموم الكیمیائیــــة   .                الملــــوث بال

 :طرق الوقایة من أمراض التسمم الغذائي -ط

 : الغـــــذائي ال بــــــد مـــــن تـــــوفر ثالثـــــة مبــــــادئ أساســـــیة وهـــــي للوقایـــــة مـــــن أمـــــراض التــــــسمم

                                       للغـذاء محاولـة منـع وصـول المیكـروب  -1

                                   منــع نمــو المیكــروب -2

                             القضاء على المیكروب -3

   

 :                                        مـا یلـيبإتبـاعالتـسمم الغـذائي  یمكـن تجنـب أمـراض*  

حــرارة الغرفــة حتــى نمنــع نمــو المیكروبــات   لمــدة طویلــة فــي درجــةةدم تــرك األغذیــة المطهیــ عــ-1

 .                              وتكاثرهـــا

أثنــاء عمیلـة التجهیــز ممـا یــساعد علــى خفـض عــدد المیكروبــات  ل اللحـوم والــدواجن جیـداغــس  -2

 .                                التــي تــسبب المــرض

وتطهیــر أجهــزة وأدوات المطــبخ بعــد نهایــة كــل یــوم عمــل بــالمطبخ ،  یجــب االهتمــام بنظافــة  -3
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حیـث یقلـل فـرص التلـوث مـن ) كـاللحوم والـدواجن ( تجهیـز األغذیـة النیـة  وكذلك بعد اسـتخدامها فـي

  .                               واألغذیـة النیئـة إلـى األغذیـة المطهیـه المـواد األولیـة

الحرارة جمیـع أجـزاء الطعـام حیـث أن ذلـك یـساعد علـى قتـل  الطهي الجید لألغذیة بحیث تتخلل  -4

 .                                        المیكروبــات

 .                       األغذیـة مـن مـصادر سـلیمة منعـا لنـشر التلـوث الحـصول علـى  -5

 .                      ٕوبثـور واسـهال عـن العمـل حإبعـاد العـاملین المـصابین بجـرو -6

البیـوت عـن كیفیـة طهـي وحفـظ الطعـام  التوعیة العامة للعاملین في مجال تداول األغذیة وربـات  -7

 .                                         بــصورة ســلیمة

 .                    مجــال تنـاول األغذیــة الكـشف الطبــي علـى العــاملین فـي -8

مثال أن غـسیل الیـدین الجیـد یقلـل  تطبیق مفاهیم النظافة الشخصیة لدى العاملین حیث وجد أن  -9

 .                       فــرص التلــوث التــي قــد تحــدث عــن طریــق العــاملین

المیكروبــات  اســتخدام القفــازات ذات االســتعمال مــرة واحــدة حیــث أنهــا تــساعد علــى منــع انتقــال -10

كمـــا یجـــب عـــدم  حبة للیـــدین إلـــى األغذیـــة المطهیـــه والتـــي لـــن یعـــاد تـــسخینها ،التـــي تكـــون مـــصا

 .                                اسـتخدامها عنـدما تتـسخ أو یحـدث لهـا ثقـوب

م وذلك بحفظة في الثالجـة ، أمـا إذا كـان الطعـام 7عند درجة أقل من  تبرید الغذاء بعد طهیه  -11

أن یتـرك سـاخنا عنـد درجـة أعلـى مـن الدرجـة القـصوى التـي تنمـو قصیرة فیجـب  سوف یؤكل بعد فترة

وأجــزاء  المیكروبــات ، ویمكــن تبریـد اللحــوم والــدواجن ســریعا فــي الثالجــة بتقطیعهــا إلـى قطــع عنـدها

ال یزیـد عمقهـا  صـغیرة أمـا بالنـسبة لألغذیـة األخـرى مثـل األرز فیجـب حفظهـا فـي الثالجـة فـي أوانـي

  .لى جمیع أجزاءسم حتى تصل البرودة إ10عن 

  



     59

  : والمخاطر الناجمة عنهتربةال تلوث: ًرابعا

ا عن تلوث التربة والمخاطر الناجمة عنه وتطرقت إلى في كتابه )130- 82: 1999 قاسم(تتحدث 

 : الموضوعات التالیة

  : تركیب التربة-أ

 عنــصرا تكــون فــي مجموعهــا ألفــي مركــب 92تتركــب التربــة مــن مجموعــات مــن العناصــر تــصل إلــى 

 مــن تركیــب %75) األوكــسجین والــسلیكون(بعمــق حــوالي عــشرة أمیــال، ویكــون عنــصران منهــا فقــط 

  .التربة

  :  المقصود بتلوث التربة- ب

الفــــساد الــــذي یــــصیب األراضــــي الزراعیــــة فیغیــــر مــــن صــــفاتها “یعــــرف تلــــوث التربــــة الزراعیــــة بأنــــه 

ا بــشكل یجعلهــا تــؤثر ســلبا بــصورة وخواصــها الطبیعیــة أو الكیمائیــة أو الحیویــة، أو یغیــر مــن تركیبهــ

  "مباشرة أو غیر مباشرة على من یعیش فوق سطحها من إنسان وحیوان ونبات

  

  : أثر الملوثات على التربة -ج

 الملوثــات التــي تخــتلط بالتربــة الزراعیــة تفقــدها خــصوبتها، وتــؤثر فیهــا تــأثیرا ســیئا حیــث تتــسبب فــي 

  .عـــــــــــــضویة وعـــــــــــــن تثبیـــــــــــــت النیتـــــــــــــروجینقتـــــــــــــل البكتریـــــــــــــا المـــــــــــــسئولة عـــــــــــــن تحلیـــــــــــــل المـــــــــــــواد ال

ُویشكل تلوث التربة جانبا هاما من جوانب مـشكلة التلـوث البیئـي التـي منیـت بهـا البـشریة فـي العـصر  ً

الحدیث، كنتیجة للتدخل غیر المدروس من جانب اإلنسان في القـوامیس الكونیـة ومحاوالتـه المـستمرة 

اجیــة األراضــي الزراعیــة والــسیطرة علــى اآلفــات إلفــساد الــنظم البیئیــة بغــرض الزیــادة المؤقتــة فــي إنت

ن التلوث المستمر یتلف طبقة التربة الرقیقة الخـصبة التـي تغطـي نـسبة كبیـرة مـن سـطح  إ.والحشرات

الكــرة األرضــیة والتــي تعــد البیئــة الــصالحة للزراعــة ولقــد اســتغرقت العملیــات الطبیعیــة آالف الــسنین 
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لكــن التعامــل غیــر الحــریص عــالوة علــى ممارســات اإلنــسان لتكــوین هــذه التربــة الــصالحة للزراعــة، و

الخاطئـة یمكـن أن نتلـف هـذه التربـة فـي خـالل سـنوات قلیلـة، ویمكـن أن یحـدث التلـوث للتربـة بــصورة 

فوریة أو تدریجیة حسب نوعیة التلوث وصفات التربـة المعرضـة للتلـوث والعوامـل الطبیعیـة والظـروف 

  المناخیة السائدة

   التربة أنواع ملوثات-د

  :ینقسم تلوث التربة من حیث أسبابه إلى أنواع عدیدة أهمها

  : التلوث بمبیدات اآلفات-1

نوع المبید ودرجـة ذوبانـه والكمیـة المـستخدمة ودرجتـي رطوبـة وحـرارة : ویتوقف على عدة عوامل منها

اعیـة ألنـه غالبـا التربة والعوامل الجویة، ویؤدي اإلسـراف فـي اسـتخدام المبیـدات إلـى تلـوث التربـة الزر

 مـن كمیـة %15مایتبقى جزء كبیر من هذه المبیدات في التربة الزراعیة، وقـد تـصل نـسبته إلـى نحـو 

المبید المستعمل، وال یزول أثر هذه المبیدات المتبقیة في التربة إال بعد انقـضاء مـدة طویلـة قـد تـصل 

تربــة دورهــا فــي تقلیــل عــدد إلــى أكثــر مــن عــشر ســنوات، ولعــل مــن أخطــر تــأثیرات المبیــدات علــى ال

الكائنـــات الدقیقـــة المفیـــدة للنبـــات والموجـــودة فـــي التربـــة وتقلیـــل التربـــة بوجـــه عـــام، وهـــذه المبیـــدات قـــد 

  .تضاف إلى التربة مباشرة أو تعالج بها البذور قبل وضعها في التربة أو ترش بواسطة الطائرات

  : التلوث الكیمیائي-2

امـل األساسـیة لتـدهور التربـة، فاالسـتخدام المفـرط لألسـمدة الكیماویـة یعتبر التلوث الكیمیائي أحـد العو

وخاصة أسمدة األمونیا بشكل مكثف یـؤدي إلـى تلویـث مـصادر المیـاه الـسطحیة والجوفیـة خاصـة أن 

النبات ال یستهلك بالضرورة كل كمیات األسـمدة المـضافة، وبالتـالي تجـد الكمیـات الزائـدة طریقهـا إلـى 
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التربـــة ومیـــاه الـــصرف واألنهـــار والبحیـــرات ، وقـــد یـــؤدي عـــدم االتـــزان بـــین العناصـــر المیـــاه الجوفیـــة و

الغذائیــة داخــل النباتــات وتــراكم كمیــات كبیــرة مــن النتــرات فــي أوراق النباتــات وجــذوره إلــى تغیــر فــي 

طعم الخـضروات والفواكـه وكـذلك ألوانهـا ورائحتهـا وحیثمـا تنتقـل مركبـات النتـرات والنیتریـت إلـى جـسم 

نسان عبر السالسل الغذائیة فإنها تسبب نوعا من فقر الدم عند األطفال وسـرطان البلعـوم والمثانـة اإل

  .عند الكبار

  : التلوث الفیزیائي-3

تتلــــوث التربــــة بالمعــــادن الثقیلــــة كالرصــــاص والزئبــــق والكــــادمیوم واأللومونیــــوم والــــزرنیج والخارصــــین 

تــات وثمارهــا وتنتقــل عبــر الــسالسل الغذائیــة إلــى والنحــاس وهــي معــادن ســامة تتركــز فــي أنــسجة النبا

اإلنـسان، وتـصل هـذه المعـادن الثقیلـة إلـى التربـة مـع النفایـات التـي یـتم طمرهـا فـي التربـة أو مـع میــاه 

الــري الملوثــة أو نتیجــة لتــساقط المركبـــات العالقــة فــي الهــواء والحاملـــة لهــذه المعــادن، ویتمیــز العـــالم 

صـاحبها مـن تحـضر سـریع نتیجـة  لتربة نظـرا لحركـة التنمیـة الـصناعیة ومـاالعربي بالتلوث الفیزیائي ل

ٕلوجـــود البتــــرول فـــي أراضــــیه ومـــا صــــاحبه مـــن عملیــــات اســـتخراج وانتــــاج البتـــرول ومعالجتــــه ونقلــــه 

  .وتصدیره

» تویومـــا«ومــن أشـــهر حــوادث التلـــوث الفیزیـــائي للتربــة المتعلقـــة بتـــسمم النباتــات مـــا حـــدث فــي قریـــة 

 أصـاب مــرض عجیـب أهــالي القریــة أفقـدهم القــدرة علـى الحركــة وأصـبحوا بعــدها أقزامــا، الیابانیـة، فقــد

الـذي ” الكـادمیوم“وقد حار األطباء في معرفة سـر ذلـك المـرض إلـى أن توصـلوا الن الـسبب هـو سـم 

كــان یلقــى مــع مخلفــات أحــد مــصانع صــهر الخارصــین فــي میــاه أحــد األنهــار وانتقــل الــسم إلــى التربــة 

  . إلى األرز حیث لون حبوبه، وهو الطعام الرئیسي لدى الیابانیینالزراعیة ثم
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  : التلوث االشعاعي-4

، )الیورانیـــوم، التوریـــوم(مـــن المحتمـــل أن تحتـــوى التربـــة بطبیعتهـــا علـــى مـــواد مـــشعة ضـــمن مكوناتهـــا 

عــالوة علــى مــصادر التلــوث االشــعاعي غیــر الطبیعیــة مثــل المخلفــات الناتجــة عــن صــناعة الوقــود 

وبقایـــا النظــائر المـــشعة المـــستعملة فــي المجـــاالت الطبیـــة أو الزراعیــة أو األبحـــاث العلمیـــة أو الــذري 

  .نتیجة لسقوط الغبار الذري الناتج من التفجیرات النوویة التي یحدثها اإلنسان في كوكب األرض

  : التلوث عن طریق األمطار الحمضیة-5

 وهــــي األمطــــار التــــي تحتــــوي علــــى قــــد یكــــون تلــــوث التربــــة عــــن طریــــق ســــقوط األمطــــار الحمــــضیة

الكبریتیـك والنیتریــك اللــذین یــؤثران علــى الكائنــات الدقیقــة فــي التربــة فیختــل التــوازن بــین هــذه الكائنــات 

  .مما یؤدي فقد بعض األمالح والعناصر الهامة الموجودة بالتربة

  : ملوثات أخرى-6

اه الـري أو المیـاه الجوفیـة، أو عـن قد یكـون التلـوث عـن طریـق الملوثـات المـصاحبة أو الذائبـة فـي میـ

طریــق الكائنــات الدقیقــة الموجــودة فــي میــاه الــصرف مثــل الدیــدان المعویــة المــسببة للكــولیرا وفیــروس 

  .الكبد الوبائي وكلها تنتقل لإلنسان عن طریق األغذیة

  : كیف یمكن الحد من تلوث التربة-هـ

 طـــرق الـــري تبـــاعٕتلـــوث بكافـــة صـــوره، واي إلـــى حـــدوث ال مكافحــة الـــسلوكیات الخاطئـــة التـــي تـــؤد-1

المالئمة حتى تحتفظ التربة بمستوى معین من الملوحة یتناسـب مـع النباتـات المزروعـة ونوعیـة التربـة 

  .مع توفیر نظام صرف جید حتى ال تتراكم األمالح في التربة
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ویـة، واســتخدام  التوسـع فــي اسـتخدام األعــداء الطبیعیـین للحــشرات والدیـدان بــدال مـن المــواد الكیما-2

الوســائل الحدیثــة التــي توصــل إلیهــا العلمــاء مثــل اســتخدام أشــعة جامــا المتولــدة مــن الكوبالــت المــشع 

إلحداث عقم لذكور الحشرات الضارة، وقد نجحت هذه الطریقة في إحـداث عقـم ذكـور حـشرات ذبـاب 

  .الفاكهة والذبابة الحلزونیة

ا تعتبـــر مـــن أهـــم عوامـــل خـــصوبة التربـــة وتحـــسین  العـــودة إلـــى اســـتخدام األســـمدة العـــضویة ألنهـــ-3

خواصها الفیزیائیة والكیمائیة والحیویة، مع قصر استخدام األسـمدة الكیمائیـة علـى التربـة التـي تحتـاج 

  .إلى أنواع معینة من العناصر

 عدم السماح للمصانع بتصریف مخلفاتها نهائیا في مجارى المیاه الطبیعیـة وبخاصـة فـي األنهـار -4

  .م ذلك نهائیاوتحری

  :یعلق الباحث ما یليالفصل في ختام هذا 

وكــل فـــرد علــى هــذا الكـــون مــسئول عــن حمایـــة مفهــوم البیئــة والتربیــة البیئیـــة كبیــر  -1

  .البیئة من خالل فهم معنى التربیة البیئیة

اإلســالم دیــن الــشمولیة والكمــال، والقــرآن الكــریم والــسنة النبویــة خیــر مــن تحــدث بــل  -2

ة على البیئة، من خالل غرس المعتقـدات والقـیم فـي اإلنـسان وحرض على المحافظ

 .بالعدید من اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة الشریفة

 .الوعي البیئي متطلب ملح ألي فرد على هذا الكون -3

 .المخاطر البیئیة الصحیة كثیرة وغیر مقصورة على ما سبق ذكره -4

طر الـــصحیة والبیئیـــة، وهـــي أراد الباحـــث أن یركـــز علـــى أربـــع مجـــاالت مـــن المخـــا -5
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 تلوث الهواء، الماء، الغذاء، والتربة،: المخاطر الناجمة عن كل من

التركیــز فــي الحــدیث عــن هــذه المجــاالت جــاء العتقــاد الباحــث أنهــا أبــرز المخــاطر  -6

 .الصحیة والبیئیة

 .إدارة المشكالت البیئیة بالشكل السلیم تشكل سبل صون البیئة والمحافظة علیها -7

 .لبیئة والمحافظة علیها فریضة شرعیة وضرورة بشریةحمایة ا -8
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  لثالفصل الثا

  الدراسات السابقة
  

                               :مدى تضمنهاودراسات تناولت المناهج الدراسیة : المحور األول §

      .الصحیة المواضیع -أ

  .  البیئیةالمواضیع  -  ب    

 .الصحي الوعي -أ: اولت قیاسدراسات تن: المحور الثاني §

 .البیئي الوعي -ب                           

   . الصحیة والبیئیة الوعي بالمخاطر-  ج                                
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  ثالثالفصل ال

  الدراسات السابقة

الـسابقة  مـن الدراسـات َالباحـث عـددامن خالل مراجعة األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسـة وجـد 

ٍالتــي تناولــت المواضــیع الــصحیة والبیئیــة بــشكل عــام والمتعلقــة بطلبــة المــدارس والجامعــات علــى حــد 

  :محورینتم تصنیف الدراسات إلى سواء، و

 :دراسات تناولت المناهج الدراسیة ومدى تضمنها: المحور األول §

 .الصحیةالمواضیع  - أ                     

  .  البیئیةالمواضیع  -   ب                       

 :دراسات تناولت قیاس: المحور الثاني §

  . الوعي الصحي-  أ

  . الوعي البیئي-   ب

  .  الصحیة والبیئیة الوعي بالمخاطر- ج

 :المحور األول §

  .دراسات تناولت المناهج الدراسیة ومدى تضمنها المواضیع الصحیة  -  أ

  ):2006( دراسة فخرو  -1

ومــــات الغذائیــــة التــــي تــــضمنتها الكتــــب الدراســــیة للــــصفوف الثالثــــة هــــدفت الدراســــة إلــــى تحدیــــد المعل

المتقدمـة بالمرحلـة االبتدائیـة، كمـا هـدفت إلـى تحدیـد وترتیـب ظهـور المعلومـات والمـشكالت الغذائیــة، 

التي لها عالقة بالبیئة القطریة خاصـة والـدول األخـرى بـشكل عـام علـى شـكل عنـوان رئـیس أو فرعـي 

  .ر ورسومأو محتوى الفقرات أو صو

ولقـــد قامـــت الباحثـــة بتحلیـــل تـــام لمحتـــوى كتـــب المـــواد الدراســـیة بـــشقیه الكمـــي والكیفـــي كمنهجیـــة فـــي 
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  .تحلیل مضامین الكتب الدراسیة، وتم تصمیم جدول ترمیز اشتمل على المعلومات الغذائیة

وكـــان مـــن أبـــرز نتـــائج الدراســـة تـــدني تنـــاول الكتـــب خاصـــة كتـــب الـــصف الخـــامس لتلـــك المعلومـــات 

  %.8.7الغذائیة إذ لم تتجاوز نسبة 

  ):1997( دراسة الطنطاوي -2        

دور منــاهج العلــوم بمراحــل التعلــیم العــام بمــصر فــي تحقیــق مفهــوم التربیــة الوقائیــة للطــالب، هــدفت 

هـــذه الدراســـة للتعـــرف إلـــى أي مـــدى تـــؤدي منـــاهج العلـــوم بمراحـــل التعلـــیم العـــام بمـــصر إلـــى تمكـــین 

  ها من المعارف والمفاهیم المتعلقة بالتربیة الوقائیة؟الطالب الدارسین ل

  :حیث قامت الدراسة باإلجابة عن األسئلة التالیة

مـــا هـــي أبعـــاد التربیـــة الوقائیـــة والمفـــاهیم ذات الـــصلة بهـــا والتـــي یجـــب تـــضمینها فـــي منـــاهج العلـــوم 

 تمكــین الطــالب علیم العــام علــىٕالــى أي مــدى تعمــل منــاهج العلــوم بــالت وبمراحــل التعلــیم فــي مــصر؟

ٕالــى أي مــدى توجــد فــروق ذات  ورســین لهــا مــن المعــارف والمفــاهیم ذات الــصلة بالتربیــة الوقائیــة؟الدا

داللة إحصائیة بین البنین والبنات الدارسین لمناهج العلوم بـالتعلیم العـام فـي المعـارف والمفـاهیم ذات 

 ده المختلفة؟الصلة بالتربیة الوقائیة كدرجة كلیة على االختبار وعلى أبعا

ودلت النتائج أن مناهج العلوم الحالیة من خالل دراسـة الطـالب لهـا ال تمـدهم بالمعـارف والمعلومـات 

األساســیة بالتربیــة الوقائیــة ومــن ثــم ال یــصل الطــالب إلــى مــستوى التمكــین مــن المعلومــات والمعــارف 

  .ذات الصلة بالتربیة الوقائیة

   )Llewellyn(م 1992دراسة لیویلن -3

فقــد هــدفت إلــى تقــویم البــرامج والخــدمات الــصحیة المقدمــة فــي عــدة مــدارس فــي بــالد غربیــة  

وخلـــصت . متقدمـــة وبـــالد نامیـــة للوقـــوف علـــى أســـباب المـــشاكل الـــصحیة التـــي تواجـــه المجمـــوعتین 
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الباحثة إلى أن هناك اختالفا بینا في ثقافة وطبیعة ونظام التعلـیم ، وأوصـت أن تكـون بـرامج التثقیـف 

ُي مناســبة لظــروف البلــد واحتیاجاتــه الــصحیة ، وأن یــصار إلــى وضــع منــاهج الثقافــة الــصحیة الــصح

وأوصـــت أیـــضا بـــضرورة تأهیـــل وتـــدریب . بـــشكل مـــستقل مـــع االســـتفادة مـــن خبـــرات الـــدول المتقدمـــة

  .المعلمین صحیا وتزویدهم بأدلة تعینهم في تنفیذ البرامج الصحیة

مجموعـــة مـــن الدراســـات فـــي مجـــال المعرفـــة الـــصحیة أمـــا فـــي البلـــدان العربیـــة، فقـــد أجریـــت   

  . واالتجاهات الصحیة

 .بیئیةدراسات تناولت المناهج الدراسیة ومدى تضمنها المواضیع ال  - ب

  :)2009(دراسة محجز  -1

 إلـى تحدیـد أهـم الموضـوعات البیئیـة الواجـب تـضمینها فـي كتـب علـوم الـصحة والبیئــة هـدفت الدراسـة

هذه الموضوعات في مناهج علـوم الـصحة والبیئـة شف عن مدى تضمن للمرحلة األساسیة العلیا والك

في محافظات فلـسطین، ثـم قیـاس مـدى اكتـساب طلبـة الـصف العاشـر لهـذه الموضـوعات عـن طریـق 

االختبــار المعرفــي، واتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي، ولتحقیــق ذلــك قــام البحــث ببنــاء أداتــي 

واألخـــرى ً معیـــارا 152 قائمـــة معـــاییر التربیـــة البیئیـــة وضـــمت وهـــيتحلیـــل همـــا أداة تحلیـــل المحتـــوى 

ً طالبــا مــن طلبــة 340، وقــد بلغــت العینــة  فقــرة موزعــة علــى ســتة محــاور60 وضــم االختبــار المعرفــي

  :مدیریة غرب غزة، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة

  .میةتدني تناول مناهج علوم الصحة والبیئة في تناولها للمفاهیم العل

  ):2004 ( التركيدراسة  -2

البیئیــة هــدفت الدراســة إلــى تقــویم محتــوى كتــب األحیــاء بالمرحلــة الثانویــة مــن حیــث معالجــة القــضایا 

ٕالملحـــة، واعـــداد مرجـــع وحـــدة تتنـــاول بعـــض هـــذه القـــضایا  لتالمیـــذ الـــصف األول الثـــانوي بالمملكـــة 

یلـي وكانـت عینـة الدراسـة كتـب األحیـاء المـنهج الوصـفي التحلیة السعودیة، وقد استخدم الباحـث العرب
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 لــم تتناولهــا كتــب األحیــاء للمرحلــة الثانویــة بالمرحلــة الثانویــة، وتوصــلت الدراســة إلــى أن هنــاك قــضایا

علـى اإلطــالق، وتنــاول مقـرر األحیــاء قــضایا البیئـة الملحــة بــصورة مختـصرة ومتنــاثرة، وال رابــط بینهــا 

 الدراســة إلــى ضــرورة االهتمــام بمــشكالت البیئــة وعمــل فیمــا عــدا الفــصل المتعلــق بــالتلوث، وأوصــت

دراســات میدانیــة لهــا علــى الطبیعــة وینبغــي علــى مــؤلفي كتــب األحیــاء عــدم التركیــز علــى المعلومــات 

الوصــفیة والتــشریحیة ألجــزاء الكائنــات الحیــة فقــط، بــل ینبغــي االهتمــام بــشكل اكبــر باألهمیــة البیئیــة 

   .تجددةلمصادر الثروة المتجددة وغیر الم

  ):1999 (مصطفى دراسة -3          

قـــام الباحـــث بدراســـة كـــان الهـــدف منهـــا تحدیــــد مـــدى تـــضمن مقـــرر األحیـــاء للـــصف األول الثــــانوي 

-1997للمفــــاهیم البیئیــــة والبیولوجیــــة بمــــصر، وتقــــویم مقــــرر األحیــــاء للــــصف األول الثــــانوي للعــــام 

م قائمــة المعــاییر البیولوجیــة والبیئیــة التــي ، وقــد تنــاول الباحــث أداة تحلیــل المحتــوى بعــد تــصمی1998

یجب توافرها في مقرر األحیاء حسب نظریة بیاجیـه وقـدرتها علـى تنمیـة أسـلوب حـل المـشكالت عنـد 

الطــالب، كمــا اهتمــت الدراســة بمعرفــة مــدى تــضمن المنــاهج التــي تــم تــصمیمها لمــادة األحیــاء علــى 

ث األســلوب الوصــفي التحلیلــي وقــد أســفرت الدراســة تحقیــق أهــداف التربیــة البیئیــة، وقــد اســتخدم الباحــ

  :عن النتائج التالیة

 مـــن الكتـــاب علــى أهـــداف عامـــة للمقــرر كمـــا أنـــه لــم یتعـــرض المقـــرر عــدم احتـــواء أي جــزء §

  .لألهداف المتصلة لتكوین وتنمیة االتجاهات االیجابیة تجاه البیئة لدى الطالب

ًكــون مفــصلة تفــصیال كبیــرا یــشمل جمیــع علــى الــرغم مــن أن األهــداف اإلجرائیــة ال بــد أن ت § ً

المفاهیم والخبرات التي یحتوي علیهـا المقـرر إال أن األهـداف الموضـوعیة مـن قبـل الـوزارة ال 

  :تشمل غال النادر من المفاهیم المتصلة بالبیئة حیث لم تتعرض لآلتي

o  هــامفهــوم البیئــة الطبیعیــة ومكونات(مجــال البیئــة والنظــام البیئــي وقــد أهمــل كــل مــن- 
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  ). المقصود بالبیئة الطبیعیة-مفهوم النظام البیئي

o  مــسببات اخــتالل التــوازن -التــوازن البیئــي(مجــال التــوازن البیئــي وقــد أهمــل كــل مــن 

  ). المحافظة على التوازن البیئي-البیئي

o  شكلة البیئیـــةمفـــاهیم المـــ(مجـــال المـــشكالت والقـــضایا البیئیـــة وقـــد أهمـــل كـــل مـــن- 

اآلثـــار الناجمـــة عـــن مـــشكلة  -ت الطبیعیـــة وغیـــر الطبیعیـــةلوثـــامفهـــوم التلـــوث والم

   ). أسباب المشكالت البیئیة مثل التلوث والتصحر-التلوث

  ):1996( دراسة العمرو-4            

 بالمملكــة العربیــة هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى المفــاهیم البیئیــة التــي تحققهــا منــاهج العلــوم

  .العلوم الحالیة لهذه المفاهیم ومدى تضمین مناهج السعودیة

ًللوصــول إلــى نتـــائج الدراســة قـــام الباحــث بإعـــداد اســتبانة مؤلفــة مـــن مائــة وثمانیـــة وخمــسین مفهومـــا 

ًبیئیـــا، وطبــــق اختبـــارا تحــــصیلیا اشــــتمل علـــى المفــــاهیم البیئیـــة التــــي حــــددها فـــي اســــتبانته مــــستخدما  ً ً ً

ئج الدراسـة التـي أشـارت إلـى أن منهـاج العلـوم المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للوصـول إلـى نتـا

المطبقــة تتــضمن مجموعــة جیــدة مــن المفــاهیم البیئیــة التــي تــساوت فــي األهمیــة وظهــرت مــن خــالل 

  . نتائج االختبار التحصیلي الذي طبقه الباحث

 ) :Gabriel(م 1996دراسة جبریل  -5

َّ فقد أشارت إلى أن أساسیات التربیة البیئیة نادرا ما تعلـ ُ وهـذا . م لألطفـال فـي مراحـل التعلـیم المختلفـةً

وقــد ركــزت الدراســة علــى . قــد یرجــع إلــى أن بــرامج إعــداد المعلمــین تفتقــر إلــى بــرامج التربیــة البیئیــة

اســـتراتیجیات الكلیـــات والجامعـــات فـــي تـــضمین التربیـــة البیئیـــة فـــي بـــرامج إعـــداد المعلمـــین، كوســـائل 

  . یئیة في البرامج التعلیمیة لمختلف المراحل الدراسیةلتغطیة الحاجة المتزایدة للتربیة الب
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  ) :م1994( دراسة بو قحوص والمدني  -6  

َّ هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى المــشكالت البیئیــة المتــضمنة فــي محتــوى كتــب المرحلــة االبتدائیــة 

ة قـام الباحـث للوصـول إلـى نتـائج الدراسـو جمیعها بالبحــرین، وتحدیـد ترتیـب ظهورهـا فـي تلـك الكتـب،

ً، مـــستخدما المتوســـطات الحـــسابیة والنـــسب مـــشكلة بیئیـــة خمـــس وثمـــانینبإعـــداد اســـتبانة مؤلفـــة مـــن 

ووصـــلت الدراســـة إلـــى أن المــشكالت البیئیـــة التـــي تمـــت دراســتها فـــي تلـــك الكتـــب بـــصفوفها ،المئویــة 

یـة الترتیــب األول الـستة، لـم تظهـر بالعـدد المناســب وال بالـشكل الواضـح، وقـد احتلــت كتـب اللغـة العرب

  .في عرض المشكالت البیئیة، تلتها العلوم والدراسات االجتماعیة والدراسات اإلسالمیة

 ) :Duby(م 1993دراسة دوبي  -7

 فقــد عرضــت تجربــة والیــة نــورث كارولینــا فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة فــي وضــع خطــة منظمــة 

ن األفكـــار واالقتراحـــات التـــي اســــتخرجت للتربیـــة البیئیـــة، وقـــد اشـــتملت هــــذه الخطـــة علـــى العدیـــد مــــ

ِّوطــورت مــن المئــات مــن األشــخاص عبــر الوالیــات المتحــدة األمریكیــة، وأكثــر مــن  منظمــة ) 1300(ُ

وقـــد احتـــوت هـــذه الخطـــة علـــى . ومؤســـسة تجاریـــة ووكالـــة حكومیـــة اشـــتركت فـــي وضـــع هـــذه الخطـــة

ٕالخدمـة، والـى التعلـیم العـالي وبرامجـه أهداف التربیة البیئیة الموجهة لتدریب المعلمین قبـل وفـي أثنـاء 

  . المتعلقة بإعداد المعلمین، والمناهج، وتعلیم الكبار، وغیرها من المجاالت األخرى

  ) : م1988( دراسة العمـارین -8         

 هدفت الدراسة إلى الكشف عن مقدار الحاجة إلى التربیة البیئیة وواقعها في مناهج األحیاء

لى اتجاهات طالب هذه المرحلة نحو البیئة، وتوصلت الدراسة إلى أن الحاجة ، والتعرف إالسوریة

ٕكبیرة للتربیة البیئیة في هذه المرحلة، والى قلـة اهتمام مفـردات مناهج األحیاء بالمفهومات البیئیة، 

ّوعلى الرغم من ذلك بینت الدراسة أن الطالب قد كونوا اتجاهات إیجابیة نحو البیئة، وأنه ال ت وجد َّ

، وأوصت الدراسة بضرورة التركیز )الریف، المدینة ( ت داللة بالنسبة للجنس أو البیئةفروق ذا
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.    في منهاج األحیاءأكثر على المفردات والمفهومات البیئیة  

 ) : Gaznawi(م 1988دراسة غزناوي  -9

ً جدیـــدا ً أبـــدعت شـــیئا– علـــى ســـبیل المثـــال –فقـــد عـــرض تجـــارب بعـــض دول شـــرق آســـیا، فمالیزیـــا 

لتطــــویر منــــاهج التربیــــة البیئیــــة، مــــن خــــالل اســــتبدال المواضــــیع التقلیدیــــة فــــي الریاضــــیات، والعلــــوم 

، فـي المرحلـة االبتدائیـة، فـي "اإلنـسان وبیئتـه"ُوالصحة، والتـاریخ، والجغرافیـا، بمواضـیع مفــردة تـسمى 

  .الرابع والخامس والسادس في جمیع المدارس االبتدائیة: الفصـول 

 ) : Richmond. M & Morgan. F(م 1977اسـة ریشمونـد و مورغـان در-10

أجریت الدراسة في تسع مناطق في إنكلترا، على طــالب المرحلـة الثانویـة، ممـن تتـراوح أعمـارهم بـین 

وهــدفت إلــى معرفــة الموضوعـــات البیئیــة التــي یتــضمنها المنهــاج المدرســي، وتحدیــد . ســنة) 15-16(

 المــستوى مــن مفهومــات بیئیــة، واتجاهــاتهم نحــو البیئــة، ووصــلت الدراســة مــا یعرفــه الطــالب فــي هــذا

ضــــرورة تعــــدیل المنــــاهج، لتــــؤدي دورهـــــا فــــي تزویــــد الطــــالب : إلــــى عــــدد مــــن المقترحـــــات، أهمهــــا 

  .بالمعلومات البیئیة، وتسهم في تشكیل االتجاهات السلیمة نحو البیئة

  

  :یة لمعرفة مدى تضمنهاناهج الدراستعلیق على الدراسات التي تناولت الم

  :  البیئیةالمواضیع  -     بالصحیة المواضیع  -أ

تحلیـــل المنـــاهج الدراســـیة لمعرفـــة مـــدى تـــضمنها مـــن العـــرض الـــسابق لتلـــك الدراســـات التـــي تناولـــت 

البیئیــة، أو تلــك التــي تناولــت بــرامج التربیــة البیئیــة أو تحدیــد المفــاهیم المواضــیع المواضــیع الــصحیة و

  :حیث یتضح ما یلي المراحل التعلیمیة المختلفة البیئیة فن

) 2009(دراسة محجز تنوع الدراسات في األماكن المختلفة التي أجریت فیها مثل  -1

) 1996(ودراسة العمرو) 2004( لتركيبقطر،دراسة ا) 2006( بمحافظات فلسطین، دراسة فخرو
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،دراسة بو قحوص  صربم) 1997(ودراسة الطنطاوي )  1999(بالسعودیة ،دراسة مصطفى 

م بالوالیات 1993بسوریا ،دراسة دوبي )  م1988(بالبحـرین ،دراسة العمـارین ) م1994(والمدني  

م 1988،دراسة غزناوي بالد غربیة متقدمة وبالد نامیة ب م 1992دراسة لیویلنالمتحدة األمریكیة ،

  .م بإنكلترا1977ببعض دول شرق آسیا ،دراسـة ریشمونـد و مورغـان 

 المختلفة حیث وتعتبر الدراسة الحالیة دراسة مكملة لتلك الدراسات التي تناولت تحلیل مناهج العلوم

  .أجریت هذه الدراسة في قطر من األقطار العربیة وهي فلسطین

) 2006( ركزت بعض الدراسات السابقة على المواضیع الصحیة مثل دراسة فخرو  -2

، والدراسات األخرى )Llewellyn(م 1992دراسة لیویلنو) 1997(ودراسة الطنطاوي 

ودراسة العمـارین ) م1994(دراسة بو قحوص والمدني  ركزت على المواضیع البیئیة مثل 

ودراسة ) Duby(م 1993ودراسة دوبي ) Gabriel(م 1996ودراسة جبریل ) م1988(

 .م1977ودراسـة ریشمونـد و مورغـان ) Gaznawi(م 1988غزناوي 

  .وتربط بینهما في كثیر من المواضع) الصحي والبیئي(ة في تركز على الشقین أما الدراسة الحالی

دراسة تنوع الدراسات في المراحل التعلیمیة المختلفة من التعلم في المراحل األساسیة مثل  -3

ودراسة ، ) م1994(ودراسة بو قحوص والمدني  ، )2006( ودراسة فخرو ،  )2009(محجز 

ومن التعلم في المراحل الثانویة ) Gabriel(م 1996 جبریل ، ودراسة) م1988(العمـارین 

،دراسـة ریشمونـد و مورغـان ) 1999(ودراسة مصطفى ، )2004( دراسة التركي مثل 

،ودراسة ) 1997(م، ومن التعلم في المراحل المختلفة مثل دراسة الطنطاوي 1977

 ). Gaznawi(م 1988،ودراسة غزناوي  )1996(العمرو

  . الحالیة فقد أجریت على منهاج وطالب المرحلة األساسیةإما الدراسة

وهي تدني تناول مناهج علوم الصحة والبیئة في تناولها   معظم الدراساتتشابهت نتائجها -4
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( ،ودراسة فخرو ) 2009(دراسة محجز مثل للقضایا والمفاهیم البیئیة والصحیة  

اسة الطنطاوي ،ودر)1999(،ودراسة مصطفى )2004( ،ودراسة التركي )2006

  ).م1988(، ودراسة العمـارین ) م1994(،ودراسة بو قحوص والمدني  )1997(

دراسة محجز استخدمت عدد من الدراسات السابقة منهجیة البحث الوصفي التحلیلي مثل   -5

،ودراسة العمـارین  )1999(،ودراسة مصطفى  )2004( ، ودراسة التركي  )2009(

 ).م1988(

  :الدراسات السابقة لهذا المحورما استفاد الباحث من 

ًقدمت للباحث تصورا كامال إلعداد قائمة  -1   .أهم المخاطر الصحیة والبیئیةبً

ًقدمت للباحث إطارا نظریا خاصة فیما یتعلق بمعاییر التربیة البیئیة -2 ً. 

ًقدمت للباحث تصورا واضحا عن طبیعة البحوث الوصفیة التحلیلیة -3 ً.  

 :المحور الثاني §

 .قیاس الوعي الصحيدراسات تناولت   -  أ

  )2003( دراسة األحمدي-1

هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى مــستوى الـوعي الـصحي واالتجاهـات الـصحیة لـدى تالمیــذ 

الـــصف الثـــاني الثـــانوي فـــي المدینـــة المنـــورة، والمفتـــرض تكونهـــا لـــدیهم بعـــد دراســـة الموضـــوعات 

ة بـــین هـــذا الـــوعي واتجاهـــاتهم ًالـــصحیة فـــي مقـــرر األحیـــاء، والتعـــرف أیـــضا علـــى طبیعـــة العالقـــ

وقــام الباحــث بتـــصمیم . ولتحقیــق هــذا الهــدف قــام الباحـــث باســتخدام المــنهج الوصــفي. الــصحیة

ًأداتــین للدراســـة همــا اختبـــارا تحــصیلي ومقیاســـا لالتجاهــات الـــصحیة، وتكونــت العینـــة مـــن  ً)83 (

قـد توصـلت الدراسـة إلـى و. ًتلمیذا مـن تالمیـذ الـصف الثـاني الثـانوي طبقـت علـیهم أدوات الدراسـة

أن مــستوى الــوعي لـــدى الطــالب مـــنخفض، وأن اتجاهــات الطـــالب الــصحیة فـــي مجملهــا كانـــت 
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ایجابیــة، أمــا العالقـــة بــین مـــستوى الــوعي الــصحي للتالمیـــذ واتجاهــاتهم الـــصحیة فكانــت موجبـــة 

  .وضعیفة

  ):2001( دراسة العلي-2

لــدى الطلبــة فــي نهایــة المرحلــة األساســیة هــدفت هــذه الدراســة التعــرف إلــى مــستوى الثقافــة الــصحیة 

ٕوالـــى تحدیـــد أثـــر متغیـــرات جـــنس الطالـــب ومكـــان إقامتـــه . العلیـــا فـــي المـــدارس الحكومیـــة فـــي جنـــین

. ومــستوى تعلــیم األب واألم ومــستوى تحــصیل الطالــب فــي مــادة العلــوم علــى مــستوى الثقافــة الــصحیة

 المدارس الحكومیة في جنـین حیـث تـم طالب وطالبة موزعین على) 470(وتكونت عینة الدراسة من 

  .اختیارها بالطریقة العشوائیة الطبقیة

واستخدم لهذا الغرض اختبار الثقافة الصحیة الذي قـام الباحـث بإعـداده، وأظهـرت نتـائج الدراسـة إلـى 

، وبینـت الدراسـة أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة )جیـد(أن مـستوى الثقافـة الـصحیة لـدى الطلبـة 

ى الثقافـــة بـــین الـــذكور واإلنـــاث لـــصالح اإلنـــاث، وكـــذلك وجـــود فـــروق فـــي مـــستوى الثقافـــة فـــي مـــستو

الـــصحیة تعـــزى لمـــستوى تعلـــم األب واألم، ووجـــود فـــروق تعـــزى لمـــستوى تحـــصیل الطالـــب فـــي مـــادة 

  .  العلوم

  )1998 (رواشدةو خطایبة دراسة - 3       

بــات كلیــات المجتمــع  الحكومیــة فــي مــستوى الــوعي الــصحي لــدى طال معرفــة وقیــاس  هــدفت الدراســة

  طالبــة وشــكلت 678تــم اختیــار عینــة الدراســة بالطریقــة الطبقیــة العــشوائیة وكــان عــددها   و  األردن

   طالبــة اســتخدم اختبــارا لقیــاس مــستوى الــوعي الــصحي مكونــا 2030ثلــث مجتمــع الدراســة وعــدده   

وأســـفرت النتـــائج عـــن  الت صـــحیةیـــشتمل علــى خمـــسة مجـــا) اختیـــار مـــن متعـــدد (   فقـــرة 32مــن   

كــذلك كانــت % ) .  80(انخفــاض مــستوى الــوعي الــصحي حیــث كــان أقــل مــن المــســــــــــتوى المقبــول 

ولـصالح التخـصص المهنـي . النتائج لـصالح مـستوى الـسنة الدراسـیة الثانیـة مقارنـة مـع الـسنة األولـى 



     76

أمـــا مـــن .  التخـــصص التجـــاريمقارنـــا بالتخـــصص األكـــادیمي ولـــصالح التخـــصص األكـــادیمي مقابـــل

  .حیث مستوى المعیشة؛ كانت النتائج لصالح مستوى المعیشة المرتفع ثم المتوسط یلیه المنخفض 

وأوصى الباحثان بضرورة إقـرار مـادة خاصـة بـالوعي الـصحي كمتطلـب للدراسـة لجمیـع التخصـصات 

  .في كلیات المجتمع في األردن 

  ):1996(دراسة حمام -4

ة للكـشف عـن مــستوى الثقافـة الــصحیة لـدى طالبـات الــصف األول الثـانوي العلمــي هـدفت هـذه الدراســ

مــــن حیــــث مــــدى معــــرفتهن للمبــــادئ والمفــــاهیم والقواعــــد الــــصحیة وعــــن مــــدى تمــــثلهن لالتجاهــــات 

 :الصحیة، وذلك تمثلهن لالتجاهات الصحیة، وذلك عن طریق اإلجابة عن األسئلة التالیة

هـــل یختلــــف مـــستوى الثقافــــة  ثقافـــة الــــصحیة لـــدى طالبــــات األول الثـــانوي فــــي األردن؟مـــا مــــستوى ال

  ).علمي، أدبي(التخصص :الصحیة لدى طالبات الصف األول ثانوي باختالف كل من 

مـا نـوع وقـوة االتجاهـات الـصحیة لــدى  ).متــدن/متوسـط/عـال(المـستوى االقتـصادي واالجتمـاعي 

مــا أثــر مــستوى الثقافــة الــصحیة لــدى هــؤالء الطالبــات  ؟طالبــات الــصف األول ثــانوي فــي األردن

 على اتجاهاتهن الصحیة؟

وأظهرت نتائج الدراسة أن ما یقارب نـصف عینـة الدراسـة مـن الطالبـات كـان مـستوى الـصحیة لـدیهن 

من العینة كانـت ثقـافتهن الـصحیة فـي المـستوى الممتـاز وكـذلك تبـین %) 2.7(ًمتوسطا فما دون وأن 

مـنهن كانــت فـي المــستوى %) 13.2( العینــة اتجاهـاتهن فــي المتوسـط ایجابیــة وأن مـن%) 80.3(أن 

  .اإلیجابي المرتفع

  ):Lottes(1996دراسة لوتس  -5

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تحلیـــل فائـــدة مـــساق صـــحي فـــي كلیـــة جتزبیـــرج حیـــث ركـــزت الدراســـة علـــى 

  :السؤالین
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ي ســـلوكهم فـــي نهایـــة المـــساق مـــا الـــذي یـــؤدي إلـــى زیـــادة معرفـــة الطلبـــة أو إحـــداث تغیـــر فـــ -1

  الصحي؟

بعد فترة من الوقت ماذا یقول الطلبة عـن تـأثیرات المـساق الـصحي مـن حیـث زیـادة المعرفـة  -2

 والتغیر في سلوكهم؟

تـم مـسح الطلبـة فـي نهایـة المـساق وبعـد أربـع سـنوات مـن دراسـتهم المـساق، لمالحظـة مـا إذا كـان لــه 

سـة أن التغیـرات الـسلوكیة التـي حـدثت فـي نهایـة المـساق أثر في نمط حیاتهم الصحي وقد بینـت الدرا

  .وبعد أربع سنوات من دراسة المساق كانت إدارة الوقت والتغذیة والتغلب على التوتر

  ):1987(دراسة الخلیلي وآخرون  -6

مـــستوى الـــوعي الـــصحي عنـــد الطلبـــة مـــشارف انتهـــاء التعلـــیم عـــن هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى الكـــشف 

فـي ثــالث منـاطق جغرافیــة فــي األردن ) العلمـي، األدبــي، المهنــي(مختلـف فروعــه المدرسـي الرســمي ب

  .ٕهي المفرق واربد واألغوار الشمالیة

  :وقد سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالیة

هــل یختلــف مــستوى  مــا مــستوى الــوعي الــصحي عنــد طلبــة الــصف الثــاني الثــانوي لمختلــف فروعــه؟

كیـف تتنبـأ متغیـرات الجـنس  المنطقـة الجغرافیـة أو نـوع المدرسـة؟الوعي الصحي باختالف الجنس أو 

والمنطقـــة الجغرافیـــة ونـــوع الدراســـة ومــــستوى ثقافـــة األب ومـــستوى ثقافـــة األم والمـــستوى االقتــــصادي 

 واالجتماعي بمستوى الوعي الصحي بین الطلبة في نهایة المرحلة الثانویة؟

لــت النتــائج إلــى أن مــستوى الــوعي الــصحي بــین جــرى تطبیــق االختبــار المعــد مــن قبــل البــاحثین ود

طلبـــة األردن بهـــذا المـــستوى العمـــري متـــدن، كمـــا كـــشفت عـــن وجـــود اختالفـــات فـــي مـــستوى الـــوعي 

الصحي تعزى لكل من جنس الطالب ونوع المدرسة والمنطقـة الجغرافیـة، إذ كـان متوسـط أداء الطلبـة 

 األدبي والـذي كـان أداؤهـم أعلـى مـن الطلبـة في الفرع العلمي أعلى من متوسط أداء الطلبة في الفرع
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في الفرع المهني وكان متوسط أداء طلبة المفـرق أعلـى مـن متوسـط أداء طلبـة إربـد وهـؤالء اآلخـرون 

  .  أعلى من متوسط أداء طلبة األغوار الشمالیة

  ):Afaga (1987 دراسة أفاجا -8

ة الــصحیة بتطبیــق هــذه المفــاهیم فــي دراســة هــدفت إلــى تقــویم الثقافــة الــصحیة وعالقــة مــستوى الثقافــ

ــــة هــــاواي األمریكیــــة ــــة فــــي والی ــــة الثانوی ــــة المرحل ــــاة طلب ــــصحیة  حی ، وطــــورت أداة لقیــــاس الثقافــــة ال

وأظهـرت . بمجاالت التغذیة والسالمة العامة في الطریق وممارسة الریاضـة وشـرب األدویـة والكحـول 

.  لطلبـة وبــین تطبـیقهم لمفـاهیم الثقافـة الــصحیةالنتـائج وجـود فـرق بـین الثقافــة الـصحیة التـي اكتـسبها ا

ٍوظهـــر تـــدن فـــي مـــستوى اتجاهـــاتهم، وأوصـــت بـــضرورة االهتمـــام بالمنـــاهج الدراســـیة لتـــشمل النـــواحي 

  .الصحیة معرفة وتطبیقا 

  

 .بیئيقیاس الوعي الدراسات تناولت   - ب

  ):2007(  دراسة الفردان-1

رحلـة االبتدائیـة فـي ضـوء بعـض المـشكالت البیئیـة هدفت الدراسة إلى قیاس الوعي البیئي لتالمیـذ الم

  -:الراهنة التي تواجه مملكة البحرین، وذلك من خالل التساؤالت التالیة

مـــا أهـــم المـــشكالت  مـــا الـــوعي البیئـــي؟ ومـــا أهمیتـــه لتالمیـــذ المرحلـــة االبتدائیـــة فـــي مملكـــة البحـــرین؟

ئـي لـدى تالمیـذ المرحلـة االبتدائیـة فـي مملكـة مـا الواقـع البی البیئیة الراهنة التي تواجه مملكة البحرین؟

 مــا التــصور المقتــرح لتنمیــة الــوعي البیئــي لتالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة فــي مملكــة البحــرین؟ البحــرین؟

  :وخرجت الدراسة بمجموع من النتائج أهمها
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جــد فــروق توحلــة االبتدائیــة فــي مملكــة البحــرین، تــدني المــستوى العــام للــوعي البیئــي بــین لتالمیــذ المر

ال توجــد ، ذات داللــة إحــصائیة بــین مــستوى الــوعي البیئــي بــین الــذكور واإلنــاث وذلــك لــصالح اإلنــاث

  . فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الوعي البیئي للتالمیذ یمكن إرجاعها إلى تغیر المكان

 )2001(دراسة العفیفي  -2

لــــصف الــــسادس األساســــي اتالمیــــذ هـــدفت الدراســــة الــــى التعــــرف علـــى مــــستوى التنــــور البیئــــي لـــدى 

 تلمیـــذ وتلمیــذة مـــن مـــدرس 400وكانـــت عینـــة الدراســة  .رات یــبمحافظــة رفـــح وعالقتهــا بـــبعض المتغ

وأوضــحت الدراســة أن  .األصــليمــن أفــراد المجتمــع % 10وكالــة الغــوث والمــدارس الحكومیــة بواقــع 

ممــا یــشیر %) 80(ســة  جــاء أقــل مــن المعیــار الموضــوع للدرايوالــذ%) 65(متوســط درجــات الطلبــة 

ت الدراسـة وجـود فـروق بتـوأث. عینة الدراسـة عـن المعیـار المقبـول لدى يالبیئ تدني مستوى التنور إلى

س الحكومیـة علـى مقیـاس التنـور البیئـي  طلبة مدارس وكالـة الغـوث والمـداردالة إحصائیا بین مستوى

ــغ متوســط درجــات طلبــة المــدارس الح إذلــصالح مــدارس وكالــة الغــوث ــغ 18.4كومیــة  بل  فــي حــین بل

  .درجة ) 30( عن الدرجة النهائیة للمقیاس 20.4متوسط درجات طلبة مدارس الوكالة 

ر یـ الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة على مقیـاس التنـور البیئـي تعـزى لمتغأوضحتما ك

ــــسكن  ــــة  إذ)معــــسكر\مدینــــة ( مكــــان ال ــــة القــــاطنین فــــي المدین ــــغ متوســــط درجــــات الطلب     )20.3( بل

  إحصائیاوهذا الفرق غیر دال ) 19.6( ومتوسط درجات طلبة المعسكرات

 لمتغیـــر المــــستوى التحـــصیلي للطالــــب فكــــان أثـــر جــــوهري ودال إحـــصائیا عنــــد مــــستوى ة بالنــــسبأمـــا

یلــیهم ) 23.7(ات علــى  المقیــاس  حیــث بلــغ متوســط درجـلـصالح الطلبــة مرتفعــي التحـصیل ) 0.01(

 الطلبـــة المتفـــوقین  أن تبـــین ةالنتیجـــ وهـــذا)  12.4(حـــصیل بمتوســـط قـــدره  الطلبـــة منخفـــضي الترآخـــ

وبالنـــسبة لمتغیـــر الجـــنس توجـــد فـــروق دالـــة .  تنـــورا بیئیـــا عـــن غیـــرهم مــن الطـــالبأكثـــر هـــم میــایأكاد

  . على مقیاس التنور البیئي لصالح اإلناث إحصائیا
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  ):2001( دراسة جاسم-3

بیئــي لـدى معلمــي العلـوم بالمرحلـة المتوســطة بدولـة الكویــت، حاولـت الدراسـة الحالیــة دراسـة التنـویر ال

النظــام البیئــي، العالقــة بـــین : وقــد قــسمت الدراســة الحالیــة مفهـــوم التنــور البیئــي إلــى عــدة أبعـــاد هــي

 البیئــــي، التــــصحر، ثقــــب فالكائنــــات، الغــــالف الجــــوي، المــــوارد الطبیعیــــة، التلــــوث البیئــــي، االســــتنزا

) 60(بیئــة حیــث قامــت الدراســة بإعــداد مقیــاس للتنــور البیئــي تكــون مــن األوزون والــسكان وصــیانة ال

  .مفردة تشتمل على المكونات السابق اإلشارة إلیها

وقــد خلــصت الدراســة فــي نهایتهــا إلــى عــدة نتــائج مــن أهمهــا تــدني المــستوى العــام للتنــور البیئــي لــدى 

قـــة التعلیمیـــة، كمـــا اتـــضح مـــن معلمـــي العلـــوم، كمـــا أنـــه ال توجـــد فـــروق لـــدى المعلمـــین راجعـــة للمنط

الدراسة أن عامل الخبرة في تدریس العلوم له أثر في تنمیة مستوى التنور البیئـي لـدى المعلمـین، كمـا 

توصلت النتائج إلى أنه ال توجـد فـروق بـین المعلمـین مـن حیـث مـؤهالتهم التربویـة فـي تنمیـة مـستوى 

  .التنور البیئي

 ):1993( دراسة زیتون -4

ف أراء مجموعـــة مـــن الطـــالب معلمـــي العلـــوم والدراســـات االجتماعیـــة بكلیتـــي التربیـــة اســـتهدفت تعـــر

باإلســكندریة ودمنهــور حــول تحدیــد القــضایا البیئیــة الملحــة التــي تواجــه مــصر، واعتمــد الباحــث علــى 

 -الــــصرف الــــصحي: اســـتبانه مفتوحــــة تــــم التوصــــل مـــن خاللهــــا إلــــى القــــضایا اإلثنـــي عــــشرة التالیــــة

ــــصناعي  التزایــــد - تلــــوث الهــــواء- ورد النیــــل- اســــتخدام المبیــــدات-المــــصادر المائیــــة -الــــصرف ال

  . التصحر- ثقب األوزون- الضوضاء- حفظ األنواع- المفاعالت النوویة-السكاني

  ):1988( دراسة عبد المسیح -5

هدفت هذه الدراسة إلى قیاس أثر المعـسكرات فـي تنمیـة الـوعي البیئـي للطـالب لتبـین مـدي مـا تحققـه  

ذه المعـــسكرات مـــن توعیـــة وكـــان مـــنهج الدراســـة هـــو المـــنهج التجریبـــي الـــذي اســـتخدم لقیـــاس أثـــر هـــ
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المعسكرات علـى تنمیـة الـوعي البیئـي لطـالب المرحلـة الثانویـة والجامعیـة وكانـت أداة الدراسـة مقیـاس 

سـؤال ) 50(الوعي الذي صـممه الباحـث بحیـث یـشمل بعـض مـشكالت البیئـة واشـتمل المقیـاس علـى 

 علــى ةطالبــا مــن طــالب المرحلــة الثانویــة وكانــت نتــائج الدراســ)144(ار متعــدد وعینــة الدراســة اختیــ

  -:النحو اآلتي 

 يولم تحقـق المعـسكرات نمـوا فـي الـوعي البیئـ.حققت بعض المعسكرات نموا جزئیا للوعي البیئي 

  .للطالب الخاص بمشكلة تشویه البیئة والوعي بها وضرورة العنایة بها 

  

  .قیاس الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیةت تناولت دراسا - ج

  )2010( دراسة حلس -1

استهدفت الدراسة تطویر مناهج علوم الصحة والبیئة في المراحل األساسیة العلیا في دولة 

  :فلسطین، ومن أجل ذلك حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة

محتویات مناهج علوم الصحة والبیئة ما المخاطر الصحیة والبیئیة التي یجب تضمینها ب

  .للمرحلة األساسیة العلیا في فلسطین

ما صورة مناهج علوم الصحة والبیئة المطورة لمواجهة المخاطر الصحیة والبیئیة للمرحلة 

  األساسیة العلیا؟

 اختبار تحصیلي للمخاطر الصحیة والبیئیة - أ: دم الباحث ثالث أدوات للدراسة هي استخقد و

 مقیاس لقیاس اتجاه الطلبة نحو - ب. لوعي بتلك المخاطر عند طالب الصف العاشرلقیاس ا

  . مقیاس التصرف في المخاطر الصحیة والبیئیة المختلفة- ج. البیئة
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ًومن النتائج التي توصلت لها الدراسة أن هناك فروق دالة إحصائیا بین المجموعة التجریبیة 

طر الصحیة والبیئیة، ومقیاس االتجاه نحو والمجموعة الضابطة في كل من مقیاس المخا

  .البیئة، ومقیاس التصرف نحو البیئة، كانت كلها لصالح المجموعة التجریبیة

تضمین مناهج علوم الصحة والبیئة في كافة المراحل للمفاهیم الصحیة، وأن وأوصت الدراسة ب

  .ل إلى الصعبمن السهتكون المخاطر الصحیة والبیئیة في مناهج علوم الصحة والبیئة 

  )2002( دراسة عبد المسیح وعبد العال -2

 وتالمیـذ  المـصري هدفت هذه الدراسة إلى قیاس الوعي بالمخـاطر البیئیـة لـدى بعـض فئـات المجتمـع

ومــدى تنــاول كتــب العلــوم لتلــك المخــاطر، واعتمــد الباحثــان علــى فــي ذلــك البلــد المرحلــة اإلعدادیــة 

ـــة 32ل إعـــداد قائمـــة بالمخـــاطر البیئیـــة تـــشم ً خطـــرا بیئیـــا وأیـــضا تحلیـــل محتـــوى كتـــب العلـــوم للمرحل ً ً

 وعبــرت النتــائج عــن تــدني وعــي الطلبــة بالمخــاطر -اإلعدادیــة لقیــاس مــدى تناولهــا للمخــاطر البیئیــة

  . البیئیة وتدني مستوى كتب العلوم للمرحلة اإلعدادیة لتلك المخاطر

  ):2002( دراسة  وزارة التربیة والتعلیم العالي-3      

وهـي بعنــوان دراســة مـسحیة حــول انتــشار ظــاهرة التـدخین بــین الطلبــة فـي المــدارس الفلــسطینیة، ومــن 

  :أهم نتائج الدراسة ما یلي

ًذكــورا أو إناثــا( مــن الطلبــة 10 مــن 5 إن حــوالي -أ قــد جربــوا تــدخین الــسجائر حتــى ولــو نفخــة أو ) ً

  .نفختین

  . من الطلبة هم مدخنو سجائر10من 1 أن حوالي -ب

 ســنة وأقــل، 13ً أن التــدخین أكثــر انتــشارا بــین الطلبــة صــغار الــسن وبخاصــة مــن هــم فــي عمــر -ج

  %.  34.1 سنة وأكثر 18وسن % 44ونسبتهم 
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  )Poortinga (2002 دراسة بورتنجا -4

 تغیــرات -الغـذاء غیـر اآلمـن: یبـین فیهـا مـدى إدراك النـاس للمخــاطر البیئیـة المتعلقـة بالقـضایا التالیــة

 اسـتخدام التلیفـون المحمـول، وقـد وجـد - المخلفات على مختلـف أنواعهـا- النشاط االشعاعي-المناخ

ًأن النــاس یختلفــون فــي إدراكهــم لهــذه المخــاطر وأن هنــاك عوامــل اجتماعیــة وثقافیــة تلعــب دورا كبیــرا  ً

  .في إدراك أو عدم إدراك الناس للمخاطر

  )Stewart& Andrews (2001دراسة استیورت و اندروز  -5

تقـــوم علــــى اعــــداد برنــــامج لتنمیـــة إدراك الطــــالب فــــي بعــــض المـــدارس بالمخــــاطر البیئیــــة باســــتخدام 

حیـث یقـوم الطـالب بتحدیـد مواقـع الخطـر علـى الخـرائط ) G I S(الطالب لنظم المعلومـات الجغرافیـة

سن وبیان مدى تعرضـهم لهـذه المخـاطر ودلـت النتـائج إلـى أن إدراك الطـالب للمخـاطر البیئیـة قـد تحـ

ًوبفروق دالة إحصائیا عندما قام الباحثان بمقارنة الطالب الذین اسـتخدموا نظـم المعلومـات الجغرافیـة 

  . بغیرهم الذین لم یستخدموا هذا البرنامج

  ) 1995(دراسة حسب النبي والزایدي  -6

وعـــــي األفـــــراد بتلـــــوث البیئـــــة الـــــضوضائي وآثـــــاره الـــــصحیة قیـــــاس مـــــستوى  هـــــدفت الدراســـــة

جمــع بیانــات م ، وقــد تــ والنفــسیة واالجتماعیــة بمدینــة الریــاض بالمملكــة العربیــة الــسعودیةواالقتــصادیة

وبینـــت  د  فـــر300 بلـــغ قوامهــا عینـــة عــشوائیة الدراســة باســـتخدام االســتبانة بالمقابلـــة الشخــصیة مـــن 

انخفاض عام في درجة وعي األفراد سواء في معرفتهم العامة عـن التلـوث الـضوضائي نتائج الدراسة 

أو عن اآلثـار المختلفـة التـي یـسببها التلـوث وأوصـت الدراسـة بـضرورة نـشر المعلومـات المناسـبة عـن 

ٕتلــوث البیئـــة الــضوضائي وآثـــاره الـــضارة المختلفــة عـــن طریــق بـــرامج إعالمیـــة جیــدة وادخالهـــا ضـــمن 

تجــاه مقــررات دراســة إجباریــة فــي مراحــل التعلــیم المختلفــة لرفــع مــستوى وعــي أفــراد المجتمــع وتكــوین ا

  .إیجابي نحو مشاركتهم الفعالة في برامج بیئیة ومحلیة
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  :تعلیق على الدراسات التي تناولت قیاس

  .  الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة-ج.          الوعي البیئي-ب.      الوعي الصحي- أ

وعي والـالبیئـي الـوعي  من العرض السابق لتلك الدراسـات التـي تناولـت قیـاس مـدى الـوعي الـصحي و

  : المراحل التعلیمیة المختلفة حیث یتضح ما یليفيبالمخاطر الصحیة والبیئیة 

، )2007( أن معظم الدراسات السابقة هدفت قیاس مدى الوعي واإلدراك مثل دراسة الفردان-1

، ودراسة الخلیلي وآخرون )2002( ،ودراسة عبد المسیح وعبد العال) 2003(ودراسة األحمدي

   .2001، ودراسة استیورت و اندروز )Poortinga (2002رتنجا ، ودراسة بو)1987(

  .وتتفق هذه الدراسة في الهدف وهو قیاس مدى الوعي

دراسة  : معظم الدراسات السابقة استخدم فیها باحثوها اختبارا لقیاس مدى الوعي مثل-2

ودراسة ، )2002( ،ودراسة عبد المسیح وعبد العال) 2003(، ودراسة األحمدي)2007(الفردان

، ودراسة )1996(، دراسة حمام)Poortinga (2002، ودراسة بورتنجا )1987(الخلیلي وآخرون 

 .)2001(دراسة العفیفي ، و)2001(، ودراسة جاسم)2001(العلي

على قائمة معاییر تم ً الدراسات التي استخدمت االختبار لقیاس مدى الوعي قامت بإعداده بناء -3

  .هذه الدراسةتحدیدها كما هو الحال في 

، ودراسة )1996(دراسة حمامإن اختیار عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة كما في  -4

، ودراسة )2007(دراسة الفردان، و)2001(دراسة العفیفي ، و)2001(، ودراسة جاسم)2001(العلي

، )1987(، ودراسة الخلیلي وآخرون )2002( ،ودراسة عبد المسیح وعبد العال) 2003(األحمدي

  ).Poortinga (2002ودراسة بورتنجا 

، ودراسة )2007(دراسة الفردان: تدني مستوى الوعي والتنور البیئي لكل من الدراسات التالیة-5

، ودراسة )2001(دراسة العفیفي ، و)2002( ، ودراسة عبد المسیح وعبد العال)2003(األحمدي
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أما دراسة ). Afaga (1987 ، ودراسة أفاجا)1987(، ودراسة الخلیلي وآخرون )2001(جاسم

) 1996( دراسة حمام، و)جید(فدلت على أن مستوى الثقافة الصحیة عند الطالب ) 2001(العلي 

  ).متوسط(فمستوى الوعي عند عینة دراسته كان

 

  :تعلیق عام على جمیع الدراسات التي تم تناولها

ًنــــاك مؤشــــرا واضــــحا قــــي مــــن خــــالل عــــرض الباحــــث للدراســــات التربویــــة الــــسابقة، فإنهــــا تبــــین أن ه ً

انخفــاض تنــاول المنـــاهج المختلفــة لمواضــیع التربیـــة الــصحیة والبیئیــة،  وأن هنـــاك تــدني واضــح فـــي  

مـستوى الـوعي الـصحي والبیئـي بـشكل عـام والــوعي بالمخـاطر الـصحیة والبیئیـة جـزء مـن هـذا الــوعي 

  .المتدني لدى الفئات التي استهدفت في الدراسات

  :سات والدراسة الحالیةاالتفاق بین الدرا-1

دراسـة  مثـل) الوصـفي التحلیلـي(لقد اتفقت جمیع الدراسات السابقة في منهجیـة الدراسـة وهـي  §

، )2002( ، ودراســـة عبـــد المـــسیح وعبـــد العـــال)2003(، ودراســـة األحمـــدي)2007(الفـــردان

، )1987(، ودراســـــة الخلیلـــــي وآخـــــرون )2001(، ودراســـــة جاســـــم)2001(دراســـــة العفیفـــــي و

 ،)1996(، و دراســــــة حمـــــــام) )2001(دراســــــة العلــــــي ، و)Afaga (1987ة أفاجــــــا ودراســــــ

،ودراســـة  )1999(،ودراســـة مـــصطفى  )2004( ، ودراســـة التركـــي  )2009(دراســـة محجـــز و

  ).م1988(العمـارین 

ًالكتــاب المــستهدف بنــاء علــى قائمــة أو بنــود او معــاییر تــم بناءهــا  الدراســات الــسابقة حللــت §

، ودراســة )2001(دراســة العفیفــي ، و)2002( عبــد المــسیح وعبــد العــالدراســة : ًمــسبقا مثــل

، ودراســـــة  )2009(دراســـــة محجـــــز و ،)1987(، ودراســـــة الخلیلـــــي وآخـــــرون )2001(جاســـــم

  ).م1988(،ودراسة العمـارین  )1999(،ودراسة مصطفى  )2004( التركي 



     86

لثقافــة والتنــور مثــل اسـتخدمت معظــم الدراســات الــسابقة االختبـار كــأداة لقیــاس مــدى الـوعي وا §

،  )2009(دراســـــة محجـــــز و ،)1987(، ودراســـــة الخلیلـــــي وآخـــــرون )2001(ودراســـــة جاســـــم

 ، و)م1988(،ودراســــــة العمـــــــارین  )1999(،ودراســــــة مـــــصطفى  )2004( ودراســـــة التركــــــي 

 .)2001(دراسة العفیفي ، و)2002( دراسة عبد المسیح وعبد العال

، )2009(دراســـة محجـــز مثـــل عدادیـــة والثانویـــة ّأغلـــب الدراســـات ركـــزت علـــى المـــرحلتین اإل §

  .)2001(دراسة العلي و ،)2002( ودراسة عبد المسیح وعبد العال

، ودراسـة )2007(دراسـة الفـردان:مستوى الوعي والتنور البیئي لكل من الدراسات التالیـةتدني  §

، )2001(دراســـة العفیفـــي ، و)2002( ، ودراســـة عبـــد المـــسیح وعبــد العـــال)2003(األحمــدي

 )Afaga (1987، ودراسـة أفاجـا )1987(، ودراسـة الخلیلـي وآخـرون )2001(ودراسة جاسم

،ودراسـة  )1999(،ودراسـة مـصطفى  )2004( ، ودراسـة التركـي  )2009(دراسة محجز و ،)

  ).م1988(العمـارین 

  : االختالف بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة-2

دلت على أن مستوى  غیرها من الدراسات حیث عن) 2001(دراسة العلي اختلفت نتائج  §

مستوى دلت نتائجها أن ) 1996(دراسة حمامكذلك ، و)جید(الثقافة الصحیة عند الطالب 

  ).متوسط(الوعي عند عینة دراسته كان

لرفع مستوى الوعي والتنور البیئي مثل دراسة ) المنهج التجریبي(استخدمت بعض الدراسات  §

 ).2001 (ة استیورت و اندروز، ودراس)1988(عبد المسیح 

 دراسة واحدة أشارت إلى الرضا عن منهاج العلوم في تناوله المفاهیم البیئیة وهذه هناك §

 فقد أشارت إلى أن منهاج العلوم المطبقة تتضمن ):1996(دراسة العمروالدراسة هي  

 .مجموعة جیدة من المفاهیم البیئیة التي تساوت في األهمیة
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  :لجوانب التالیةاحث من الدراسات السابقة في ا لقد استفاد الب-3

  .كیفیة إعداد أداة تحلیل المنهج §

  .كیفیة اختیار منهج الدراسة واهو المنهج الوصفي التحلیلي §

  ساعدت على تحدید المخاطر الصحیة والبیئیة §

  .كیفیة إعداد وتصمیم اختبار لقیاس مستوى الوعي §

 البحثیة المناسبة والتأكد من صدقها ساعدت في التعرف على كیفیة استخدام األدوات §

  .وثباتها

  .ساهمت في التعرف على كیفیة التوصل للنتائج ومناقشتها وعرضها §

  .تحدید نوع المعالجات اإلحصائیة المناسبة §

  .تحدید خطوات الدراسة بالترتیب §
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  رابعالفصل ال

  الطریقة واإلجراءات
 

 .منهج الدراسة §

  .مجتمع الدراسة §

  .اسة عینة الدر §

  . الدراسةوات أدا §

 . اإلحصائیةاألسالیب §

  .خطوات الدراسة §
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  رابعالفصل ال

  الطریقة واإلجراءات

تحلیـل كتـب علـوم الـصحة لیوضح الباحث في هذا الفـصل الخطـوات واإلجـراءات التـي تمـت 

ئیـة،  قائمـة بالمخـاطر الـصحیة والبیوذلك ببنـاءوالبیئة لمعرفة مدى تضمنها المخاطر الصحیة والبیئة 

قیـــاس الــــوعي بالمخـــاطر الــــصحیة ل وبنـــاء اختبــــارٕاعـــداد أداة تحلیـــل المحتــــوى، إجـــراءات التحلیــــل، و

  :وذلك على النحو التالي. عینة الدراسة، ومجتمع الدراسة وتحدیدوالبیئیة 

  :منهج الدراسة

وهـو المـنهج الـذي یـدرس ظـاهرة استخدم الباحث في هذه الدراسة المـنهج الوصـفي التحلیلـي، 

ًحدثا أو قـضیة موجـودة حالیـا یمكـن الحـصول منهـا علـى معلومـات تجیـب عـن أسـئلة البحـث دون أو  ً

  ).83: 1999  واألستاذغااأل( .تدخل الباحث فیها

  :مجتمع الدراسة

 طلبـــة الـــصف العاشـــر مـــن التعلـــیم األساســـي فـــي جمیـــع بجمیـــع یتمثـــل المجتمـــع األصـــلي للدراســـة 

األول لفـــصل  ل وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي الفلــسطینیةبمحافظــات غــزة الخاضــعة إلشـــرافالمــدارس 

 كتــب علـوم الـصحة والبیئــة األربعـة المقــررة علـى طــالب وكـذلك، م2010 /2009مـن العـام الدراســي 

  .األساسي) السابع، الثامن، التاسع والعاشر(المرحلة األساسیة العلیا 

  :متغیرات الدراسة

  :وتشمل على)  Independent Variables(المتغیرات المستقلة -1

  .ذكر، أنثى: الجنس وله مستویان §

، وســط )محافظتــا غــزة والــشمال( شــمال القطــاع: مكــان اإلقامــة ولــه ثالثــة مــستویات §

  ).محافظتا خانیونس ورفح(وجنوب القطاع ) المحافظة الوسطى(القطاع 
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   ): Dependent Variable(المتغیر التابع  -2

ســة علــى اختبــار قیــاس الــوعي بالمخــاطر الــصحیة والبیئیــة  ویتمثــل فــي اســتجابة أفــراد عینــة الدرا

  .المعد من قبل الباحث

  :عینة الدراسة

، وقــد بلــغ عــدد أفــراد العینــة ةطریقــة العــشوائیة العنقودیــالقــام الباحــث باختیــار عینــة الدراســة ب

مــن طلبــة الــصف العاشــر مــن التعلــیم  ،طالبــة) 508(طالــب، و) 497(ًطالبــا وطالبــة مــنهم ) 1005(

  :التاليمحافظات غزة، كما یوضح في الجدول جمیع مدیریات التربیة والتعلیم في في ألساسي ا

  )1(جدول 

  المدارس في كل محافظةوًتوزیع أفراد العینة تبعا للجنس 

  المجموع  ناثاإل  ذكورال
  اسم المدرسة  اسم المحافظة  م

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  10.9  110      10.9  110  سیة ج للبنینبیت الهیا األسا
  مدیریة شمال غزة  1

  9.0  90  9.0  90      بیت حانون األساسیة للبنات

  7.3  74      7.3  74  أسعد الصفطاوي األساسیة أ للبنین
  غـزةشرق مدیـریـة   2

  7.8  78  7.8  78      الرملة األساسیة للبنات

  7.3  74      7.3  74  الیرموك األساسیة ب للبنین
  غـزةغرب مدیـریـة   3

  6.5  65  6.5  65       ب للبناتیةحمد شوقي الثانوأ

  7.1  71      7.1  71  خالد بن الولید الثانویة للبنین
  الوسطىمدیـریـة   4

  8.4  84  8.4  84      ممدوح صیدم الثانویة ب للبنات
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  7.6  76      7.6  76  كمال ناصر الثانویة ب للبنین
  مدیریة خانیـونس  5

  9.3  94  9.3  94      بنات خانیونس الثانویة ب

  9.1  92      9.1  92  محمد یوسف النجار الثانویة للبنین
  مدیـریـة رفـح  6

  9.7  97  9.7  97      رابعة العدویة الثانویة للبنات

  100.0  1005  50.5  508  49.5  497  موعـــــــــالمج

  

 49.5  50.5

10

20

30

40

50

60

الذكور اإلناث
  

  یبین نسبة الذكور إلى اإلناث في العینة) 1(شكل 

  :دراسةأدوات ال

) العاشـر-التاسـع-  الثـامن-الـسابع(الـصحة والبیئـة للـصفوف علوم أداة تحلیل كتب  -4

  .األساسي

اختبــــار معرفــــي لقیــــاس مــــستوى وعــــي طلبــــة الــــصف العاشــــر األساســــي بالمخــــاطر  -5

  .الصحیة والبیئیة

) العاشـر-التاسـع-  الثـامن-الـسابع(الصحة والبیئة للـصفوف علوم أداة تحلیل محتوى كتب : ًأوال

  .ألساسيا

    المحتوى تم إتباع الخطوات التالیةلبناء أداة تحلیل
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    إعداد قائمة بالمخاطر الصحیة والبیئیة -1

 مثــل دراســة عبــد المــسیح االطالع علــى العدیــد مــن المــصادر العلمیــةبــ لبنــاء القائمــة قــام الباحــث

الخبـراء سـواء واستشارة العدیـد مـن ، )م1994( بو قحوص والمدني  ودراسة) 2002( وعبد العال

ــــى قائمــــة بالمخــــاطر الــــصحیة والبیئیــــة والتــــي ینبغــــي  ــــین وتوصــــل الباحــــث إل التربــــویین أو البیئی

  .مراعاتها في منهاج علوم الصحة والبیئة المقرر على طالب المرحلة األساسیة العلیا

  :الهدف من أداة التحلیل تحدید -2

 تنــاول محتــوى منهــاج علــوم الــصحة تــستهدف عملیــة تحلیــل المحتــوى فــي هــذه الدراســة تحدیــد مــدى

والبیئة المقرر على طالب المرحلة األساسیة العلیا للمخاطر الـصحیة والبیئیـة والتـي تـم تـضمینها فـي 

  .ًالقائمة التي تم إعدادها سابقا في هذه الدراسة

  :الصورة األولیة للقائمة -3

 المخـاطر الـصحیة والبیئیـة التـي في ضوء اإلجـراءات الـسابقة تـم التوصـل إلـى الـصورة األولیـة لقائمـة

) 71(مـــة مـــن ینبغــي مراعاتهـــا فــي منهـــاج علـــوم الــصحة والبیئـــة، حیــث تكونـــت الـــصورة األولیــة للقائ

ًخطرا صحیا وبیئیا، وهي كالتالي ً ً:  

  .المخاطر المؤثرة على الغذاء: المجال األول

  .المخاطر المؤثرة على الهواء: المجال الثاني

  . المؤثرة على المیاهالمخاطر: ثالثالمجال ال

  .المخاطر المؤثرة على التربة والنبات: رابعالمجال ال

  :عینة التحلیل تحدید -4

تمثلـت عینــة التحلیــل بمنهــاج علــوم الــصحة والبیئــة المقــرر علــى طــالب المرحلــة األساســیة العلیــا مــن 

ب خـالل دراسـته مرحلة التعلیم األساسي في فلسطین حیـث تـم تحلیـل األربـع كتـب التـي یدرسـها الطالـ
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فـي الفـصلین الدراسـیین األول والثـاني ) الـسابع، الثـامن، التاسـع، العاشـر(في المرحلة األساسیة العلیـا 

  .م وفیما یلي مواصفات الكتب كما هو موضح في الجدول2010-2009من العام الدراسي 

  )2(جدول 

  مواصفات الكتب

الكتاب 

  المقرر

الفصل 

  الدراسي

جهة 

  التألیف
  عةالطب  الصف

عدد 

  الوحدات

عدد 

  الصفحات

عدد 

  الموضوعات

  38  155  11  2008-2007  السابع

  31  155  10  2006-2005  الثامن

  33  144  14  2008-2007  التاسع

یئة
والب

حة 
ص

م ال
علو

  

ني
والثا

ول 
األ

علیم  
والت

یة 
لترب

رة ا
وزا

  30  144  11  2008-2007  العاشر  

  

  :وحدة التحلیل تحدید -5

ة الحالیة على قائمة المخاطر الصحیة والبیئیة التـي ینبغـي مراعاتهـا فـي منهـاج علـوم اعتمدت الدراس

الــصحة والبیئــة لكونهــا األنــسب لتحقیــق هــدف الدراســة ووحــدة التحلیــل المتبعــة فــي هــذه الدراســة هــي 

ًالفقــرة حیــث قــام الباحــث بتحلیــل المحتــوى اللفظــي بنــاء علــى تــوافر المخــاطر فــي كــل فقــرة مــن فقــرات 

  .س المنهاجدرو

  فئات التحلیل تحدید -6

ًأعــد الباحــث قائمــة بالمخــاطر الــصحیة والبیئیــة التـــي تــم تحدیــدها ســابقا ووضــع أمــام فئــات التحلیـــل 

ًمقیاســا مــدرجا یبــین مــدى تنــاول فقــرات دروس المنهــاج للمخــاطر وذلــك بوضــع عالمــة  أمــام كــل ) ×(ً

  .ًفقرة تتناول أیا من بنود قائمة المخاطر المعدة



     94

  :ضوابط عملیة التحلیل  -7

  :ألجل ضبط عملیة التحلیل روعیت الضوابط التالیة أثناء عملیة التحلیل

  .أن یتم التحلیل في ضوء قائمة المخاطر المعدة §

أن تقتــصر عملیــة التحلیــل علــى المحتــوى اللفظــي دون التعــرض للــصور والرســوم واألنــشطة  §

  .واألسئلة

 التحلیــل وفئاتــه لمحتــوى منهــاج علــوم الــصحة اســتخدام جــداول لرصــد النتــائج وتكــرار وحــدة §

 .والبیئة

  : موضوعیة أداة التحلیل-8

  :صدق أداة التحلیل •

تــم االســتدالل علــى صــدق التحلیـــل مــن خــالل صــدق القائمــة التـــي اســتدل علــى صــدقها مــن خـــالل 

صــدق المحكمــین، فقــد عرضــت القائمــة علــى مجموعــة مــن المحكمــین المختــصین فــي العلــوم والبیئــة 

اهج وطــرق التــدریس وبعــض مــوجهي ومدرســي العلــوم بفروعــه، وذلــك إلبــداء آرائهــم فــي إمكانیــة والمنــ

تحلیل محتوى منهاج علـوم الـصحة والبیئـة والتعـرف علـى مـدى تـوافر المخـاطر الـصحیة والبیئیـة فـي 

منهـــــاج علـــــوم الـــــصحة والبیئـــــة باســـــتخدام هـــــذه األداة، وقـــــد أشـــــار المحكمـــــون إلـــــى صـــــالحیة األداة 

  م في عملیة التحلیل لالستخدا

  :ثبات أداة التحلیل •

بعد التأكد من صدق القائمة تم إجراء معرفة ثبات التحلیل وللحكم علـى ثبـات عملیـة التحلیـل فقـد قـام 

محتوى منهاج علـوم الـصحة والبیئـة المقـرر علـى طـالب المرحلـة األساسـیة وحدة من الباحث بتحلیل 

، ثـــم أعـــاد  مـــن منهـــاج الـــصف التاســـع األساســـي رابعـــةل وهـــي الوحـــدة االعلیـــا فـــي ضـــوء أداة التحلیـــل

الباحــث التحلیــل بعــد أربعــة أســابیع مــن التحلیــل األول، ومــن ثــم حــسبت نــسبة االتفــاق بــین التحلیلــین 
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  ).Coper, 1979 :85(األول والثاني باستخدام معادلة كوبر للثبات 

                                      عدد مرات االتفاق

 X  %100  = التفاق نسبة ا

  عدد مرات االختالف+     عدد مرات االتفاق  

  :وقد أسفرت عملیتا التحلیل عن وجود اتفاق مقبول بین النتائج كما هو مبین في الجدول

  )3(الجدول 

  یوضح نتائج عملیتا التحلیل عبر الزمن

  نسبة االتفاق  الزیادة في عدد المخاطر  عدد المخاطر  عملیة التحلیل

  0  0  12  األولى

  %85.7  2  14  الثانیة

 ممـا مقبولـةوهـي نـسبة %) 85.7( نسبة االتفاق بین نتائج التحلیل في المرتین یتضح من الجدول أن

 .یدل على ثبات التحلیل

  :الصورة النهائیة للقائمة -9

بعــد إجــراء التعــدیالت التــي أشــار إلیهــا المحكمــون، تــم وضــع القائمــة فــي صــورتها النهائیــة الموضــحة 

، حیــث أشــار المحكمــون بــأن القائمــة مناســبة وحــذفوا بعــض البنــود، فتــضمنت القائمــة )2( ملحــق فــي

ًخطرا صحیا وب) 59(   :ًیئیا مقسمة على أربعة مجاالت هيً

  ًخطرا) 16(ویشتمل على المخاطر المؤثرة على الغذاء : ولالمجال األ

  ًطراخ) 16(ویشتمل على  المخاطر المؤثرة على الهواء: المجال الثاني

  ًخطرا) 13(ویشتمل على  المخاطر المؤثرة على المیاه: ثالثالمجال ال

 ًخطرا) 14(ویشتمل على  المخاطر المؤثرة على التربة والنبات: رابعالمجال ال
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  : وعي طلبة الصف العاشر للمخاطر الصحیة والبیئیةمستوىقیاس بناء االختبار المعرفي ل: ًثانیا

ًأعد الباحث اختبارا تبعا ل   :لخطوات التالیةً

  :محتوى االختبار -1

لتحقیــق أهـــداف الدراســـة ولجمــع البیانـــات والمعلومـــات والحقــائق المتعلقـــة بـــالوعي بالمخـــاطر 

ًالصحیة والبیئیة لدى طلبة الصف العاشر في المرحلـة الثانویـة، فقـد قـام الباحـث ببنـاء اختبـارا معرفیـا  ً

  .الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیةل مثمجاالت تأربعة  على فقرة موزعة) 40(یتكون من 

  :جدول تصنیف االختبار -2

بــاإلطالع علــى األدب التربــوي المتــصل بموضــوع الــوعي و  باالســتعانة بنتــائج التحلیــل، قــام الباحــث

 مثــل الدراســةبالمخــاطر الــصحیة والبیئیــة، واإلطــالع علــى الدراســات الــسابقة ذات العالقــة بموضــوع 

  .)1987(لخلیلي وآخرون ودراسة ا) 2007( دراسة الفردان

 مجـاالت بإعداد جدول تصنیف أسئلة االختبـار الـذي یبـینًمستفیدا مما سبق فقد قام الباحث 

 وصیاغة فقراته حیث قام بعرضـه علـى الـسادة المـشرفین علـى الدراسـة وبعـد  وأوزانها النسبیةاالختبار

  : التالي یوضح ذلك، والجدولأن أخذ بمقترحاتهم ومالحظاتهم قام بالتعدیالت المطلوبة

  )4(جدول 

  الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیةصفات اختبار موا

  الوزن النسبي  الفقرات  العدد  المجاالت

  %20  8-1   8   الوعي بالمخاطر المؤثرة على المیاه-1

  %27.5  19-9   11   الوعي بالمخاطر المؤثرة على التربة والنبات-2

  %30  31-20   12  الوعي بالمخاطر المؤثرة على الهواء-3
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  %22.5  40-32   9  الوعي بالمخاطر المؤثرة على الغذاء-4

  %100  40-1   40 المجمـــــــــــــــــــــوع
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  یبین توزیع فقرات االختبار على أبعاده) 2(شكل 

  

ـــإن االختبـــار یتكـــون مـــن  ًر وفقـــا ألربعـــة فقـــرة، وتـــتم االســـتجابة علـــى االختبـــا) 40(وبـــذلك ف

  .رات وتكون الثالثة األخرى خاطئةبدائل، وعلى المفحوص أن یختار أحد هذه االختیا

  :صیاغة فقرات االختبار -3

  :وقد صیغت فقرات االختبار بحیث §

  .تراعي الدقة العلمیة واللغویة §

  .محددة وواضحة وخالیة من الغموض §

  .ممثلة للمحتوى واألهداف المرجو قیاسها §

  .الطلبةمناسبة لمستوى  §

وقــد راعــى الباحــث عنــد صــیاغة بنــود االختبــار أن تكــون مــن نــوع االختیــار المتعــدد، وهــذا النــوع مــن 

أكثــر أنــواع االختبـــارات الموضــوعیة مرونـــة مــن حیــث االســـتخدام وأكثرهــا مالءمـــة لقیــاس التحـــصیل 
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 كتابـة فقـرات أثنـاءقواعـد التالیـة وكـذلك تمـت مراعـاة ال. وتشخیصه لمختلف األهـداف المرجـو تحقیقهـا

  :االختبار

المقدمــة وهــي تطــرح المــشكلة فــي الــسؤال، وقائمــة مــن البــدائل : تتكــون كــل فقــرة مــن جــزأین .1

  .ددها أربعة من بینها بدیل واحد صحیح فقطع

ًفـي صـفحة واحـدة مرتبـة عمودیـا كـي یراهـا الطالـب دفعـة ) هالـسؤال وبدائلـ(تقع الفقرة بأكملها  .2

  .ا دون أن یحرك بصره بین الصفحاتواحدة ویتمكن من المقارنة بینه

  .تم تغییر موقع اإلجابة الصحیحة بین البدائل بأسلوب عشوائي .3

  .تم وضع العناصر المشتركة في البدائل في مقدمة الفقرة .4

  .البدائل األربعة متوازنة من حیث الطول ودرجة التعقید ونوعیة اإلجابات .5

  .تم ترتیب فقرات االختبار من األسهل إلى األصعب .6

  :ٕعد االنتهاء من كتابة فقرات االختبار واجاباتها المحتملة، قام الباحث بمراجعتها في ضوء ما یليب

ًراعــى الباحــث فــي عــرض الفقــرات أن تكــون ذات شــكل ثابــت ضــمانا لتركیــز انتبــاه : شــكل الفقــرات* 

، أمــا الــخ.... ) 4(، )3(، )2(، )1(ًالطالـب وبنــاء علیــه فقــد أشــار الباحــث إلـى مقدمــة الفقــرة باألرقــام 

  ).د(، )ج(، )ب(، )أ(اإلجابات المحتملة فقد أشار إلیها بالحروف 

ًراعى الباحث عند إعداد محتوى الفقرات أن تكون صحیحة علمیا ولغویا:  محتوى الفقرات *  ً.  

  :وضع تعلیمات االختبار -4

إلـى شـرح فكـرة بعد تحدید عدد الفقرات وصـیاغتها قـام الباحـث بوضـع تعلیمـات االختبـار التـي تهـدف 

اإلجابــة علــى االختبــار فــي أبــسط صــورة ممكنــة وقــد راعــى الباحــث عنــد وضــع تعلیمــات االختبــار مــا 

  :یلي

ý عدد الفقرات وعدد البدائل وعدد الصفحات: تعلیمات خاصة بوصف االختبار وهي.  
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ý تعلیمات خاصة باإلجابة عن جمیع األسئلة ووضع البدیل الصحیح في المكان المناسب . 

 : األولیة لالختبارالصورة -5

ًمــا ســبق تــم إعــداد اختبــارا معرفیــا لموضــوعات علــوم الــصحة والبیئــة فــي صــورته األولیــة، فــي ضــوء  ً

فقرة، لكـل فقـرة أربعـة بـدائل، واحـدة منهـا صـحیحة، وبعـد كتابـة فقـرات االختبـار تـم ) 40(حیث تشمل 

  : كل منعرضها على لجنة من المحكمین وذلك الستطالع آرائهم حول مدى صالحیة

  .عدد بنود االختبار •

  .مدى تمثیل فقرات االختبار لألهداف المراد قیاسها •

  .مدى تغطیة فقرات االختبار لمحتوى الوحدة •

  .ًمدى صحة فقرات االختبار لغویا •

  .مدى دقة صیاغة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار •

  .مدى مناسبة فقرات االختبار لمستوى الطالب •

 ، حیث قام الباحث بتعـدیلها وبقـي عـدد فقـرات االختبـارلى تعدیل بعض الفقرات المحكمین إوقد أشار

  .)4(ملحق  فقرة) 40 (بصورته النهائیة

  :تجریب االختبار -6

بعد إعداد االختبار بصورته األولیة طبق الباحث االختبار علـى عینـة اسـتطالعیة مـن الطلبـة قوامهـا 

   فــي مدرســة بیــت الهیــا األساســیة ج للبنــینســيًطالبــا وطالبــة مــن طلبــة الــصف العاشــر األسا) 80(

  :وقد أجریت التجربة االستطالعیة لالختبار بهدفومدرسة بیت حانون األساسیة للبنات 

  .التأكد من صدق االختبار وثباته §

  .على عینة البحث األساسیةتحدید الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبیقه  §

 .االختبارحساب معامل صعوبة وتمییز فقرات  §
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  :تصحیح أسئلة االختبار -7

ویــتم احتــساب درجـة المفحــوص بجمــع درجاتــه یـتم تــصحیح االختبــار بحیـث تكــون درجــة لكــل سـؤال، 

علــــى كــــل مجــــال وجمــــع درجاتــــه علــــى كــــل المجــــاالت للحــــصول علــــى الدرجــــة الكلیــــة لــــألداء علــــى 

  .)جة در38 – 0(االختبار، وتتراوح الدرجة الكلیة للمفحوص على االختبار بین 

  :تحدید زمن االختبار -8

تـــم حــــساب زمـــن تأدیــــة الطلبــــة لالختبـــار عــــن طریــــق المتوســـط الحــــسابي لــــزمن تقـــدیم طلبــــة العینــــة 

) 30(االستطالعیة فكان زمن متوسط المدة الزمنیـة التـي اسـتغرقها أفـراد العینـة االسـتطالعیة یـساوي 

  :وذلك بتطبیق المعادلة التالیة. دقیقة

  زمن إجابة آخر خمس طالب+ زمن إجابة أول خمس طالب      =زمن إجابة االختبار

                                                       2  
  :صدق االختبار -9

  :صدق المحكمین. أ

للتأكـــد مـــن صـــدق أداة الدراســـة مـــن خـــالل صـــدق المحكمـــین، قـــام الباحـــث بعـــرض الـــصورة 

ین في العلوم والبیئة والمنـاهج وطـرق التـدریس األولیة لالختبار على مجموعة من المحكمین المختص

، وذلــــك بهــــدف معرفــــة آرائهــــم ومالحظــــاتهم )2ملحــــق (وبعــــض مــــوجهي ومدرســــي العلــــوم بفروعــــه، 

ومقترحـــاتهم حـــول مجـــاالت االختبـــار وفقراتـــه ومـــدى وضـــوحها، وترابطهـــا، ومـــدى تحقیقهـــا ألهـــداف 

  .ات االختبار حسب آراء المحكمینبتعدیل فقر قام الباحث توبعد استعادة االختبارا. الدراسة

  :صدق االتساق الداخلي. ب

) 80( بلغت  الطلبة منمن مجتمع الدراسةلقد قام الباحث بتطبیق االختبار على عینة استطالعیة 

  بهدف  بیت حانون األساسیة للبنات وبیت الهیا األساسیة ج للبنینمدرستي ًطالبا من الجنسین من 
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  :األداة صدق وثبات حساب

قــام الباحــث بحــساب معــامالت االرتبــاط بــین درجــة حــساب صــدق االتــساق الــداخلي؛ فقــد لو

والدرجة الكلیة لكل مجال مـن مجـاالت االختبـار األربعـة، ثـم حـساب معـامالت االرتبـاط بـین كل فقرة 

   . لالختبارالدرجة الكلیةدرجة كل مجال مع 

  )5(جدول 

  معامالت ارتباط االختبار

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  البعد  مل االرتباطمعا  رقم الفقرة  البعد

1  0.379 **  9  0.063 

2  0.294 * 10  0.584 **  
3  0.498 **  11 0.509 **  
4  0.337 **  12 0.447 **  
5  0.338 **  13 0.405 **  
6  0.359 **  14 0.511 **  
7  0.449 **  15 0.370 **  

  األول

8  0.449 **  16  0.409 **  
20  0.320 ** 17  0.442 **  
21  0.389 **  18 0.377 **  
22 0.319 **  

 الثاني

19 0.480 **  
23 0.574 **  32  0.668 ** 

24 0.336 **  33 0.635 **  
25 0.335 **  34 0.774 **  
26 0.047  35 0.297 *  
27 0.325 **  36 0.547 **  

  الثالث

28 0.474 **  

  الرابع

37 0.429 **  
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29 0.309 **  38 0.543 **  
30 0.380 **  39 0.712 **  
31  0.443 **  40  0.605 **  

  0.01 دالة عند **            0.05 دالة عند *

  0.302= 0.01، وعند 0.233= 0.05عند ) 78= ح.د(قیمة ر الجدولیة 

ات لــدرجات فقــرات كــل مجــال مــع  معــامالت االرتباطــمعظــم أن ةول الــسابقایتــضح مــن الجــد

) 2(فیمـا كانـت الفقـرة رقـم ). 0.01(ًجة الكلیة للمجال الذي تنتمي إلیه دالة إحصائیا عند مستوى الدر

  .0.05من المجال الرابع دالة عند ) 35(من المجال األول والفقرة رقم 

ًمـن المجـال الثالـث ارتباطـا داال مـع الدرجـة ) 26(مـن المجـال الثـاني والفقـرة ) 9(ولم تحقق الفقرة رقم  ً

ة للمجــال الــذي تنتمــي إلیــه، وقــد قــام الباحــث بحــذف هــاتین الفقــرتین مــن االختبــار، وبــذلك یبقــى الكلیــ

وبــذلك تتــراوح الدرجـــة الكلیــة للــصورة النهائیـــة ).  فقـــرة38(االختبــار فــي صــورته النهائیـــة یتكــون مــن 

  ). درجة38 – 0(لالختبار بین 

ن خـالل تقـدیر معامـل االرتبـاط وفیمـا یلـي قـام الباحـث بحـساب االتـساق الـداخلي لالختبـار مـ

  :بین درجة كل مجال والدرجة الكلیة لالختبار

  )6(جدول 

  درجات كل مجال مع الدرجة الكلیة لالختبارارتباطات یبین 

  مستوى الداللة معامل االرتباط المجاالت

 0.01دالة عند  0.441   الوعي بالمخاطر المؤثرة على المیاه-1

 0.01دالة عند  0.749  على التربة والنبات الوعي بالمخاطر المؤثرة -2

 0.01دالة عند  0.758  الوعي بالمخاطر المؤثرة على الهواء-3

  0.01دالة عند  0.768  الوعي بالمخاطر المؤثرة على الغذاء-4
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ات لــــدرجات كــــل مجــــال مــــن مجــــاالت یتــــضح مــــن الجــــدول الــــسابق أن معــــامالت االرتباطــــ

ً، وجمیعهــا دالــة إحــصائیا عنــد )0.768 – 0.441(بــار تتــراوح بــین االختبــار مــع الدرجــة الكلیــة لالخت

وبذلك یتـضح أن مجـاالت االختبـار تتـسم بدرجـة عالیـة مـن صـدق االتـساق الـداخلي، . 0.01مستوى 

  .أي أن األداة تقیس ما صممت لقیاسه

  : ثبات االختبار-2

ســتخدام نفــس األداة وفــي الحــصول علــى نفــس النتــائج عنــد تكــرار القیــاس با"یقــصد بثبــات االختبــار 

  :بالطریقتین التالیتیناالختبار  وقد قام الباحث بحساب معامل ثبات ،)2002األغا، " (نفس الظروف

  :طریقة التجزئة النصفیة. أ

تــم حــساب ثبــات االختبــار باســتخدام طریقــة التجزئــة النــصفیة وذلــك مــن خــالل إیجــاد معامــل 

یــة ودرجــات الفقــرات الزوجیــة؛ وبعــد تعــدیل طــول األداة االرتبــاط لبیرســون بــین درجــات الفقــرات الفرد

وهــي ) 0.873(كانــت قیمــة الثبــات تــساوي ) النــصفین متــساویین( بــراون -باســتخدام معادلــة ســبیرمان

  .، مما یشیر إلى أن االختبار یتسم بدرجة جیدة من الثبات0.01دالة عند مستوى 

  

  :21استخدام معادلة كودر ریتشاردسون . ب

اختبــــار الـــوعي بالمخـــاطر الــــصحیة والبیئیـــة لــــدى طلبـــة الــــصف  بتقــــدیر ثبـــات ام الباحـــثقـــ

 لفقـــرات 21كـــودر ریتـــشاردسون فـــي صـــورته النهائیـــة بحـــساب معامـــل العاشـــر مـــن التعلـــیم األساســـي 

ً، وهي دالة إحـصائیا عنـد مـستوى داللـة )0.767(وقد كانت قیمة الثبات تساوي  ،) فقرة38(االختبار 

  .احث للوثوق بالبیانات التي سیتم جمعها باالختبار، مما یطمئن الب0.01

 مـن الـصدق والثبـات لقیـاس الـوعي مقبولـةمما سبق یتضح للباحث أن االختبار یتسم بدرجـة 

  بالمخاطر الصحیة والبیئیة لدى طلبة الصف العاشر من التعلیم األساسي
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  : المستخدمة في الدراسة اإلحصائیةاألسالیب

 لعلـــوملزم اإلحـــصائیة الـــربرنـــامج بواســـطة  باســـتخدام الحاســـوب لقـــد تمـــت معالجـــة البیانـــات

  : بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة وذلك بالطرق اإلحصائیة التالیةSPSSاالجتماعیة 

 .التكرارات والنسب المئویة -

للتحقق مـن واقـع وعـي الطلبـة بالمخـاطر الـصحیة والبیئیـة، وهـو متوسـط الدرجـة  :األوزان النسبیة -

  .ًاالختبار مقسوما على الدرجة القصوى لالختبارللمفحوص على 

ــــین مــــستقلتینT-test" ت "اختبــــار - ــــین متوســــطات درجــــات عینت .  للكــــشف عــــن داللــــة الفــــروق ب

 ). إناث-ذكور (الجنس 

 .تحلیل التباین -

 .لعینة واحدة" ت"اختبار  -

 .اختبار شیفیه -

 Anovaاختبار  -

 

  : الدراسةخطوات

  :تیةتتلخص خطوات الدراسة في المراحل اآل

  :الجانب النظري -1

  :ویتمثل في الخطوات التالیة

  .ٕتحدید مشكلة الدراسة واعداد الخطة §

  .كتابة اإلطار النظري الخاص بموضوع الدراسة §

 . عرض الدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة بمشكلة الدراسة §
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  :الجانب اإلجرائي -2

  :ویتمثل في الخطوات التالیة

لبیئیـــة التـــي ینبغـــي مراعاتهـــا فـــي منهـــاج علـــوم الـــصحة إعـــداد قائمـــة بالمخـــاطر الـــصحیة وا -1

  :والبیئة المقرر على طالب المرحلة األساسیة العلیا، وقد مرت القائمة بعدة خطوات

  .االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة في مجال العلوم بفروعه §

بعــــض توجیـــه ســــؤال مفتــــوح لــــبعض المتخصــــصین فــــي العلــــوم والمنــــاهج وطــــرق التــــدریس و §

 .ًموجهي مادة العلوم والبیئة وأیضا بعض المدرسین المتخصصین في أي من فروع العلوم

ما هـي المخـاطر الـصحیة والبیئیـة التـي ینبغـي مراعاتهـا فـي منهـاج علـوم الـصحة : " والسؤال هو

  ًوالبیئة المقرر على طالب المرحلة األساسیة العلیا بناء على خبرتكم في هذا المجال؟

 ًبنـــدا مقـــسمة علـــى أربـــع مجـــاالت هـــي) 71(ئمـــة فـــي صـــورتها األولیـــة وتـــضمنت إعـــداد القا -2

المخاطر المؤثرة علـى الغـذاء، المخـاطر المـؤثرة علـى الهـواء، المخـاطر المـؤثرة علـى المیـاه، 

  .والمخاطر المؤثرة على التربة والنبات وهذه المخاطر قد یمارسها الفرد أو یتعرض لها

ٕن وتـم اإلقـرار بـأن القائمـة مناسـبة وتـم حـذف واضـافة بعـض البنـود ومن ثم تم عرضها على المحكمـی

  .ًبندا، وبذلك تكون األداة صادقة) 59(وبعد التعدیل أصبح عدد بنود القائمة في صورتها النهائیة 

ل محتـــوى منهـــاج علـــوم الـــصحة والبیئـــة المقــرر علـــى طـــالب المرحلـــة األساســـیة العلیـــا یــحلت -3

وحـــدة مـــن مـــن قبـــل الباحـــث حیـــث قـــام الباحـــث بتحلیـــل ) شـــرالـــسابع، الثـــامن، التاســـع والعا(

 وهـذا %)85.7( مرة أخرى بعد عدة أسابیع وبلـغ معامـل الثبـات الكلـي محتوى منهاج التاسع

  .یدل على أن القائمة ثابتة
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تحلیـــل محتـــوى  كتـــب علـــوم الـــصحة ب بعــد التأكـــد مـــن صـــدق وثبـــات التحلیـــل، قـــام الباحـــث  -4

خـاطر الـصحیة والبیئیـة التـي ینبغـي مراعاتهـا فـي منهـاج علـوم والبیئة لمعرفة مـدى تـوافر الم

 .الصحة والبیئة

تحدیــد عینــة الدراســة وهــي عینــة مــن طلبــة الــصف العاشــر األساســي فــي منتــصف الفــصل  -5

ًطالبــا وطالبــة ) 1005(م، والبــالغ عــددهم 2010-2009الدراســي األول مــن العــام الدراســي 

  .موزعین على مدارس قطاع غزة

ًار الـــوعي بالمخـــاطر الـــصحیة والبیئیـــة مـــستندا علـــى نتـــائج تحلیـــل كتـــب علـــوم إعـــداد اختبـــ -6

الــصحة والبیئــة المقــرر علــى طــالب المرحلــة األساســیة العلیــا والتأكــد مــن صــدقه مــن خــالل 

 .عرضه على مجموعة من المحكمین ذوي االختصاص

 .ق االختبارالحصول على موافقة من وزارة التربیة والتعلیم لدخول المدارس من أجل تطبی -7

ُطالبـا وحـساب ) 80(التأكد من ثبات االختبار وذلك بتطبیقـه علـى عینـة تجریبیـة مكونـة مـن  -8

 .معامل الثبات

مـــدیریات التربیـــة –مدرســـة لتطبیـــق االختبـــار موزعـــة علـــى ســـت مـــدیریات ) 12(تـــم اختیـــار  -9

ث كــان نــصیب كــل مدیریــة مدرســتین إحــداهما مدرســة ذكــور یــ بح-والتعلــیم فــي قطــاع غــزة

 .  األخرى مدرسة إناثو

ًطالبـــا وطالبـــة وذلـــك بإشـــراف ) 1005( طبــق االختبـــار علـــى عینـــة الدراســـة والبــالغ  -10

ًالباحث شخصیا على عملیة التطبیق حیـث هـو نفـسه الـذي راقـب علـى الطلبـة أثنـاء إجـابتهم 

 .على االختبار المعد



     107

ة فـــي اســـتغرقت عملیـــة تطبیـــق االختبـــار علـــى الطلبـــة أســـبوعین مـــن تـــاریخ المباشـــر -11

التطبیق وتـم جمـع االختبـار والبـدء بعملیـة تحلیـل النتـائج باسـتخدام برنـامج الـرزم اإلحـصائیة 

 ).  SPSS(للعلوم االجتماعیة 

 .تم رصد النتائج وتفسیرها وتحلیلها -12
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  لخامسالفصل ا

  مناقشتهانتائج الدراسة و
  

  .مناقشتها والنتائج المتعلقة بالسؤال األول §

  .مناقشتها و بالسؤال الثانيالنتائج المتعلقة §

  . مناقشتهاو النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث §

  . مناقشتهاو النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع §

 .مناقشتها والنتائج المتعلقة بالسؤال الخامس §

 .توصیات الدراسة §

  .مقترحات الدراسة §
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  خامسلالفصل ا

  نتائج الدراسة ومناقشتها

 عرض وتفسیر النتـائج التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة مـن خـاللإن الهدف من هذا الفصل هو 

فرضیات الدراسـة، وسـوف یقـوم الباحـث بعـرض نتـائج الدراسـة المیدانیـة، ومـن تساؤالت واإلجابة عن 

  : في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقةٕثم تفسیرها وایضاح دالالتها

  :األولسؤال النتائج المتعلقة بال

ما المخاطر الصحیة والبیئیة التي یجـب الـوعي بهـا لـدى طلبـة المرحلـة  :لىع  األولسؤالنص الی

 األساسیة العلیا؟

ــــى األدب التربــــوي العلمــــي، والدراســــات  ــــسؤال بعــــد االطــــالع عل تمــــت اإلجابــــة علــــى هــــذا ال

  .السابقة، واألخذ بآراء الخبراء في میدان العلوم بفروعه

ًصـــیغتها النهائیـــة تـــسعة وخمـــسون بنـــدا توســـعت وقـــد احتـــوت قائمـــة المخـــاطر الـــصحیة والبیئیـــة فـــي 

المخـاطر المـؤثرة علـى المیـاه، والمخـاطر المـؤثرة علـى التربـة بأوزان مختلفة علـى أربعـة مجـاالت هـي 

ــــى  والنبــــات ــــى الهــــواء المخــــاطر المــــؤثرة عل كمــــا هــــو موضــــح فــــي . الغــــذاء، ،المخــــاطر المــــؤثرة عل

  ).2(ملحق

  :مناقشة نتائج السؤال األول

 ر الصحیة والبیئیة التي یجب الوعي بها لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا؟ما المخاط

اتضح من اإلجابة على هذا السؤال وهو عبارة عن القائمة التي تم إعدادها والتـي اجتهـد الباحـث فـي 

إعدادها بمساعدة ذوي االختصاص والتي كانت بصورتها النهائیة ،اتضح أن قائمـة المخـاطر حاكـت 

لــسطیني وبالـــذات قطــاع غـــزة الــذي یعـــاني مــن كثافــة ســـكانیة وحــصار مـــستمر وقلــة مـــوارد الواقــع الف
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وضـعف البینیـة التحتیـة والعـدوان المــستمر مـن قبـل جـیش االحـتالل حیــث تنوعـت القائمـة بمـا یعكــس 

  .المخاطر الصحیة والبیئیة التي تواجه الناس والبیئة

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

مـا مــدى تــضمن محتــوى كتـب علــوم الــصحة والبیئــة للمرحلــة  :علــىاني ثــ السؤالنص الــیـ

  األساسیة للمخاطر الصحیة والبیئیة؟

اء قائمـة المخـاطر الـصحیة والبیئیـة ، تـم فـي ضـوئها تحلیـل محتـوى كتـب بعد االنتهاء من بن

-2009علوم الصحة والبیئة األربعة  المقـرر علـى طلبـة المرحلـة األساسـیة العلیـا فـي فلـسطین لعـام 

  :كشفت عملیة التحلیل عن النتائج التالیة. م2010

 :بالصفوف األربعة محتوى كتب علوم الصحة والبیئة النتائج العامة لتحلیل  -أ

   )7( جدول 

  األساسي) 10-7 ( فئات التحلیل الواردة بمحتوى كتب علوم الصحة والبیئة بالصفوف األربعة

رقم   كتاب الصف

  الفئة
  محتوىالتحلیل التي تناولها القائمة 

  :هل یوضح  المحتوى المخاطر الصحیة والبیئیة الناجمة عن
  العاشر  التاسع  الثامن  السابع

  المجموع

1 
ثاني أكسید الكربون، (الغازات الناجمة عن حرق الوقود األحفوري 

  20  3  2 3  12 ) .الرصاص، أكاسید الكبریت وأكاسید النیتروجین

 8  2  3  -  3 . حرق النفایات الصلبة في األماكن المكشوفةالغازات الصادرة عن 2
  CFCs( 2  -  -  2  4غاز الفریون ومركبات (الغازات الصادرة عن صناعات أجهزة التبرید 3

4 
أكاسید الكبریت، أكاسید (الغازات المسببة لتآكل طبقة األوزون

  7  2  -  -  5 ).النیتروجین، غاز الفریون

  3  1  -  -  2 .بیت الزجاجيالغازات المسببة لظاهرة ال 5
  3  1  1  -  1 .اإلفراط في استخدام البخاخات المعطرة وغیرها 6
  9  1  3  -  5 .الغبار الناجم من العواصف الرملیة أو مصانع البالط 7

  4  1  -  1  2 .الغازات المسببة للمطر الحمضي 10
  4  -  1  1  2 رش المبیدات في المنازل والنوافذ مغلقة للقضاء على الحشرات 12
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  5  1  2  1  1 بعض الكائنات الحیة الدقیقة المنتشرة في الهواء وتسبب األمراض 15
  10  5  -  5  - اإلفراط في استخدام األسمدة الكیماویة 17
  18  6  2  8  2 اإلفراط في استخدام المبیدات الحشریة الكیماویة 18

20 
تدمیر كثیر من (التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعیة 

  8  4  1  1  2 ).ي الخصبةاألراض

  9  3  2  1  3 .الرعي الجائر 21
  4  -  2  2  - .دفن النفایات الصلبة داخل األراضي الزراعیة 22

24 
دفن النفایات الطبیة المشعة والسامة التي تحتوي على مواد سامة مثل 

  6  2  -  3  1 الزئبق والزرنیخ داخل األراضي الزراعیة

  6  1  2  3  - سریع عملیة نضوج الثماراستخدام الهرمونات بشكل مفرط لت 29
  8  -  2  3  3 أحواض میاه الصرف الصحي المقامة فوق الخزانات الجوفیة 31
  12  2  3  7  - .تلوث میاه الشرب بالمبیدات واألسمدة الكیماویة 32
  13  2  3  6  2 .أثر الحفر االمتصاصیة وتلویثها لمیاه اآلبار الجوفیة والینابیع وآبار الجمع 34
  4  -  -  4  - . المخلفات المشعة بالقرب من مصادر المیاهدفن 40
  5  -  -  5  - .تلوث میاه الشرب باألتربة والغبار 41

42 
االستهالك الجائر واإلفراط في استخدام میاه الشرب في مجاالت مختلفة 

  4  1  1  -  2 )غسل السیارات، رش الشوارع(

  10  -  -  6  4 . واللون والرائحةتناول المواد الغذائیة المحتویة على مكسبات الطعم 44
  5  -  1  4  - .تناول طعام معلبات انتهت صالحیتها 52
  6  -  -  -  6 .حفظ حلیب البقر أو الغنم الطازج قبل غلیه 53
  16  2  -  9  5  .تناول الطعام قبل غسل الیدین 56

  10  -  -  5  5  تناول األطعمة المكشوفة المعرضة للهواء 57

  221  42  31  78  70  مجموع التكرارات

  %100  %19  %14  %35.3  %31.7  النسبة المئویة
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  یبین مجموع تكرارات المخاطر في كل صف من الصفوف األربعة) 3(شكل 
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یبین نسبة المخاطر التي وردت في الكتب األربعة من مجموع قائمة المخاطر ) 7(والجدول التالي 

لتي تضمنت الحدیث عن المخاطر من مجموع صفحات الكتب ًالمعدة وأیضا نسبة الصفحات ا

  :األربعة

  )8(جدول 

  :النسب المئویة لتناول المحتوى للمخاطر منسوبة للقائمة المعدة والصفحات في الكتب األربعة

    عدد الصفحات  عدد بنود قائمة المخاطر

  التي تناولت  المستهدفة  الواردة في الكتب  في أداة التحلیل

  104  604  28  59  القیم

  %17.2  %47.4  النسبة المئویة

  ) 8(و) 7(باستقراء الجدولین 

یتــضح بــشكل عــام ضــعف تنــاول محتــوى كتــب علــوم الــصحة والبیئــة األربعــة المقــررة علــى  §

 العلیــا ضــعف تناولهــا للقــضایا والموضــوعات المرتبطــة بالمخــاطر ةطــالب المرحلــة األساســی

لیــل، فنجــد أن نــسبة المخــاطر مجتمعــة لــم تــصل إلــى الــصحیة والبیئیــة التــي شــملتها أداة التح

فقــط مــن جملــة المخــاطر الــصحیة والبیئیــة ) 28(نــصف عــدد فئــات التحلیــل، حیــث تناولــت 

وهي نسبة محـدودة مقارنـة بالـدور الـذي یمكـن أن تـسهم فیـه %) 47.4(بنسبة ) 59(وعددها 

ــــة بعــــدد التنــــاول مــــن خــــالل الكتــــب هــــذا المنهــــاج فــــي هــــذا اإلطــــار، ویتأكــــد ضــــعف  مقارن

صـــفحات فقــط مــن جملـــة ) 104(الــصفحات التــي تناولـــت تلــك المخــاطر حیـــث ظهــرت فــي 

  %).17.2(صفحات أي بنسبة ال تتجاوز ) 604(

  ومن الدالالت  التي یمكن استخالصها من الجدولین

  .ًمن المخاطر الصحیة والبیئیة في محتوى الكتب األربعة لم ترد قطعا) 31(غیاب عدد  §
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للمخـــاطر الـــصحیة والبیئیـــة حیـــث وصـــل إلـــى الـــصف الـــسابع أكثـــر مـــن غیـــره تنـــاول منهـــاج  §

ًخطـرا بینمـا كـان أدنـى المنـاهج ) 19(ًخطرا ثـم العاشـر ) 20(ًخطرا یلیه منهاج الثامن ) 21(

ًخطـرا فقـط مـن جملـة ) 16(ًتناوال للمخاطر هو منهـاج الـصف التاسـع األساسـي حیـث تنـاول 

 .شملتها القائمة المعدة) 59(

ثــم ) 70(ثـم منهـاج الـسابع ًخطـرا  ) 78(تكـرار للمخـاطر تناولـه منهـاج الـصف الثـامن أعلـى  §

ًوكان أدناها تكرارا لتناول المخاطر الصحیة والبیئیة هـو منهـاج الـصف التاسـع ) 42(العاشر 

  .ًتكرارا) 31(األساسي 

تكـرار بلـغ مـن القائمـة ب) 1(ًالتكرارات الموضحة تشیر إلـى أن أكثرهـا تكـرارا كـان الخطـر رقـم  §

  .مرات) 3(من القائمة بتكرار بلغ ) 6(و) 5(مرة بینما أدناها تمثل في الخطرین ) 20(

  )9( جدول رقم 

 لمخاطر الصحیة والبیئیة في منهاج علوم الصحة والبیئة لمجاالت االتكرارات والنسب المئویة 

 الصــــــف الــــــــدراسي

 العاشر التاسع الثامن السابع
  المجموع

 المخاطر المؤثرة على م

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %20.80 46 %2.30 5 %4.10 9 %11.30 25 %3.20 7 المیاه 1

 %27.60 61 %9.50 21 %4.10 9 %10.40 23 %3.60 8 التربة والنبات 2

 %30.30 67 %6.30 14 %5.40 12 %2.70 6 %15.80 35 الهواء 3

 %21.30 47 %0.90 2 %0.50 1 %10.80 24 %9 20 الغذاء 4

 %100.00 221 %19 42 %14 31 %35.30 78 %31.70 70 المجموع
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  مخاطر كل مجالیبین مجموع تكرارات ) 4(شكل 

 علـــى الهـــواء كانــــت أن المواضـــیع التـــي تــــضمنت المخـــاطر المـــؤثرة) 9(تبـــین مـــن الجـــدول  §

، تالهـــا المخـــاطر المـــؤثرة علـــى التربـــة %30.3ًاألعلـــى وزنـــا بـــین المخـــاطر األخـــرى بنـــسبة 

، فیمـا كانـت أدنـى %21.3، ثـم المخـاطر المـؤثرة علـى الغـذاء بنـسبة %27.6والنبـات بنـسبة 

مــن وزن هـــذا % 20.8نــسبة للمواضــیع التــي تــضمنت المخــاطر المـــؤثرة علــى المیــاه بنــسبة 

 .في المقررات األربعةالمخطر 

تبـــین أن أعلـــى نـــسبة للمواضـــیع التـــي تـــضمنت المخـــاطر المـــؤثرة علـــى الهـــواء فـــي محتـــوى  §

% 2.7، فیمــا كــان األدنــى فــي محتــوى الــصف الثــامن بنــسبة %15.8الــصف الــسابع بنــسبة 

  . من وزن هذا المخطر في المقررات األربعة

مـــؤثرة علـــى التربـــة والنبـــات فـــي تبـــین أن أعلـــى نـــسبة للمواضـــیع التـــي تـــضمنت المخـــاطر ال §

، فیمـــا كـــان األدنـــى فـــي محتـــوى الـــصف %10.4محتـــوى الـــصف الثـــامن األساســـي بنـــسبة 

 .من وزن هذا المخطر في المقررات األربعة% 3.6السابع بنسبة 
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تبـــین أن أعلـــى نـــسبة للمواضـــیع التـــي تـــضمنت المخـــاطر المـــؤثرة علـــى الغـــذاء فـــي محتـــوى  §

، فیما كـان األدنـى فـي محتـوى الـصف التاسـع بنـسبة %10.8الصف الثامن األساسي بنسبة 

  .  من وزن هذا المخطر في المقررات األربعة% 0.5

تبـــین أن أعلـــى نـــسبة للمواضـــیع التـــي تـــضمنت المخـــاطر المـــؤثرة علـــى المیـــاه فـــي محتـــوى  §

، فیما كـان األدنـى فـي محتـوى الـصف التاسـع بنـسبة %11.3الصف الثامن األساسي بنسبة 

 . هذا المخطر في المقررات األربعةمن وزن % 2.3

  : النتائج التفصیلیة لتحلیل محتوى كتب علوم الصحة والبیئة بالصفوف األربعة-ب

  : نتائج تحلیل محتوى كتاب الصف السابع-1

یبین نسبة المخاطر التي وردت في كتاب الصف السابع من مجموع قائمة ) 10(والجدول التالي 

الصفحات التي تضمنت الحدیث عن المخاطر من مجموع صفحات ًالمخاطر المعدة وأیضا نسبة 

  :الكتاب

  )10(جدول

  النسبة المئویة لمدى تناول منهاج السابع للمخاطر الصحیة والبیئیة

    عدد الصفحات  عدد بنود قائمة المخاطر

  التي تناولت  المستهدفة  الواردة في الكتاب  في أداة التحلیل

  29  155  21  59  القیم

  %18.7  %35.6  مئویةالنسبة ال

یبـین تكــرار ونـسبة تنــاول كــل وحـدة مــن وحـدات كتــاب الـصف الــسابع للمخــاطر ) 11(الجـدول التــالي 

  : الصحیة والبیئیة
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  )11(جدول رقم 

  محتوى كتاب الصف السابع للمخاطر الصحیة والبیئیةوحدات  لتناول ةالنسب المئوی

 المجموع الغذاء الهواء التربة والنبات المیاه

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الوحدات  م

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مهارات الدراسة الفاعلة 1

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلسعاف األولي 2

 %5.70 4 ــ ــ %2.80 2 %1.40 1 %1.40 1 الصحة والسالمة العامة 3

 %1.40 1 %1.40 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التغذیة وعاداتها 4

 %24.30 17 %18.60 13 ــ ــ ــ ــ %5.70 4 النظافة واإلصحاح البیئي 5

 %5.70 4 ــ ــ %2.80 2 %2.80 2 ــ ــ البیئة ومفهومها 6

 %47.10 33 ــ ــ %44.30 31 %2.80 2 ــ ــ الملوثات وعالقتها بالصحة 7

 %8.60 6 %8.60 6 ــ ــ ــ ــ ــ ــ أمراض شائعة 8

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صحة األسنان 9

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المراهقة والمتغیرات المصاحبة لها 10

 %7.20 5 ــ ــ ــ ــ %4.30 3 %2.80 2 اإلسالم والبیئة 11

 المجموع
7 9.90% 8 11.30% 35 49.90% 20 28.60% 70 100.00% 

   )11(،)10 (ینیتضح من الجدول

) 21(تــدني تنــاول منهــاج الــصف الــسابع األساســي للمخــاطر الــصحیة والبیئیــة حیــث تنــاول  §

  %).35.6(ًخطرا شملتها القائمة المعدة أي بنسبة ) 59(ًخطرا من أصل 

ًیظهـــر ضـــعف المنهـــاج فـــي تنــــاول المخـــاطر فـــي عـــدد الــــصفحات أیـــضا حیـــث لـــم تتنــــاول  §

 %).18.7(صفحة أي بنسبة ) 155(صفحة من أصل ) 29(المخاطر سوى 

ــــسابع  § ــــى طــــالب الــــصف ال ــــة المقــــرر عل ــــوم الــــصحة والبیئ أن المحتــــوى العلمــــي لمنهــــاج عل

 . وحدة دراسیة) 11(األساسي تناول 
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تبـین أن أكثـر الوحـدات التـي تـضمنت المخــاطر الـصحیة والبیئیـة هـي الوحـدة الـسابعة بنــسبة  §

بینمـــا لـــم تتـــضمن كـــل مـــن الوحـــدة األولـــى، % 1.4 بنـــسبة وأدناهـــا الوحـــدة الرابعـــة% 47.1

  .ًالثانیة، التاسعة والعاشرة أیا من المخاطر الصحیة والبیئیة

كمـــا یتــــضح أن المواضـــیع والوحــــدات التــــي تـــضمنت المخــــاطر المــــؤثرة علـــى الهــــواء كانــــت  §

ء ، تالهـــا المخـــاطر المـــؤثرة علـــى الغـــذا%49.9ًاألعلـــى وزنـــا بـــین المخـــاطر األخـــرى بنـــسبة 

، فیمــا كانــت أدنــى %11.3ثــم المخــاطر المــؤثرة علــى التربــة والنبــات بنــسبة % 28.6بنــسبة 

 %.9.9نسبة للمواضیع والوحدات التي تضمنت المخاطر المؤثرة على المیاه بنسبة 

  : نتائج تحلیل محتوى كتاب الصف الثامن-2

امن من مجموع قائمة یبین نسبة المخاطر التي وردت في كتاب الصف الث) 12(والجدول التالي 

ًالمخاطر المعدة وأیضا نسبة الصفحات التي تضمنت الحدیث عن المخاطر من مجموع صفحات 

  :الكتاب

  )12(جدول

  للمخاطر الصحیة والبیئیةثامنالنسبة المئویة لمدى تناول منهاج ال

    عدد الصفحات  عدد بنود قائمة المخاطر

  التي تناولت  دفةالمسته  الواردة في الكتاب  في أداة التحلیل

  30  155  20  59  القیم

  %19.4  %33.9  النسبة المئویة

یبـین تكــرار ونــسبة تنـاول كــل وحــدة مـن وحــدات كتــاب الـصف الثــامن للمخــاطر ) 13(الجـدول التــالي 

  : الصحیة والبیئیة
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  )13(جدول رقم 

   للمخاطر الصحیة والبیئیةثامنالنسب المئویة لتناول وحدات محتوى كتاب الصف ال

 المجموع الغذاء الهواء التربة والنبات المیاه

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الوحدات م

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلسعافات األولیة 1

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصحة والسالمة العامة 2

 %1.30 1 ــ ــ  ــ ــ ــ ــ %1.30 1 آبار الجمع 3

 %2.60 2 %1.30 1 ــ ــ ــ ــ %1.30 1 الصحة ونمط الحیاة 4

 %42.30 33 %1.30 1 %3.80 3 %15.40 12 %21.80 17 الملوثات وعالقتها بالصحة 5

 %46.10 36 %28.20 22 %3.80 3 %9 7 %5.10 4 ةالغذاء والتغذی 6

 %2.60 2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ %2.60 2 النظافة واإلصحاح البیئي 7

 %5.10 4 ــ ــ ــ ــ %5.10 4 ــ ــ اإلنسان ودوره في البیئة 8

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفئات ذات االحتیاجات الخاصة 9

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلسالم والبیئة 10

 المجموع
25 32.10% 23 29.50% 6 7.60% 24 30.80% 78 100.00% 

  

  ) 13(،)12 (ینیتضح من الجدول

) 20(تــدني تنــاول منهــاج الــصف الثــامن األساســي للمخــاطر الــصحیة والبیئیــة حیــث تنــاول  §

  %).33.9(ًخطرا شملتها القائمة المعدة أي بنسبة ) 59(ًخطرا من أصل 

ًیظهـــر ضـــعف المنهـــاج فـــي تنــــاول المخـــاطر فـــي عـــدد الــــصفحات أیـــضا حیـــث لـــم تتنــــاول  §

 %).19.4(صفحة أي بنسبة ) 155(صفحة من أصل ) 30(المخاطر سوى 
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ــــامن  § ــــى طــــالب الــــصف الث ــــوم الــــصحة والبیئــــة المقــــرر عل أن المحتــــوى العلمــــي لمنهــــاج عل

 . وحدات دراسیة) 10(األساسي تناول 

تبین أن أكثر الوحدات التي تـضمنت المخـاطر الـصحیة والبیئیـة هـي الوحـدة الـسادسة بنـسبة  §

بینمـــا لـــم تتـــضمن كــــل مـــن الوحـــدة األولــــى، % 1.3ة بنــــسبة وأدناهـــا الوحـــدة الثالثـــ% 46.1

  .ًالثانیة، التاسعة والعاشرة أیا من المخاطر الصحیة والبیئیة

كمــــا یتــــضح أن المواضــــیع والوحــــدات التــــي تــــضمنت المخــــاطر المــــؤثرة علــــى المیــــاه كانــــت  §

اء ، تالهـــا المخـــاطر المـــؤثرة علـــى الغـــذ%32.1ًاألعلـــى وزنـــا بـــین المخـــاطر األخـــرى بنـــسبة 

، فیمــا كانــت أدنــى %29.5ثــم المخــاطر المــؤثرة علــى التربــة والنبــات بنــسبة % 30.8بنــسبة 

 %. 7.6نسبة للمواضیع والوحدات التي تضمنت المخاطر المؤثرة على الهواء بنسبة 

  : نتائج تحلیل محتوى كتاب الصف التاسع-3

لتاسع من مجموع قائمة یبین نسبة المخاطر التي وردت في كتاب الصف ا) 14(والجدول التالي 

ًالمخاطر المعدة وأیضا نسبة الصفحات التي تضمنت الحدیث عن المخاطر من مجموع صفحات 

  :الكتاب

  )14(جدول

   للمخاطر الصحیة والبیئیةتاسعالنسبة المئویة لمدى تناول منهاج ال

    عدد الصفحات  عدد بنود قائمة المخاطر

  التي تناولت  تهدفةالمس  الواردة في الكاتب  في أداة التحلیل

  16  147  16  59  القیم

  %10.9  %27.1  النسبة المئویة

  



     120

یبــین تكـرار ونــسبة تنـاول كــل وحـدة مـن وحــدات كتـاب الــصف التاسـع للمخــاطر ) 15(الجـدول التـالي 

 : الصحیة والبیئیة

  )15(جدول رقم 

  ة للمخاطر الصحیة والبیئیتاسعالنسب المئویة لتناول وحدات محتوى كتاب الصف ال

 المجموع الغذاء الهواء التربة والنبات المیاه

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الوحدات م

 %12.90 4 %3.20 1 %9.70 3 ــ ــ ــ ــ اإلسعافات األولیة 1

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البیئة المنزلیة اآلمنة 2

 %6.50 2 ــ ــ %3.20 1 %3.20 1 ــ ــ ثات وعالقتها بالصحةالملو 3

 %35.50 11 ــ ــ %12.90 4 %9.70 3 %12.90 4 ٕالتدویر واعادة االستخدام 4

 %3.20 1 ــ ــ %3.20 1 ــ ــ ــ ــ الصحة ونمط الحیاة 5

 %9.70 3 ــ ــ %3.20 1 ــ ــ %6.50 2 المیاه 6

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البیئة والزراعة 7

 %22.50 7 ــ ــ %3.20 1 %9.70 3 %9.70 3 النظافة واإلصحاح البیئي 8

 %3.20 1 ــ ــ %3.20 1 ــ ــ ــ ــ الصحة والسالمة العامة 9

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصحة اإلنجابیة 10

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الزواج المبكر وزواج األقارب 11

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التوازن البیئي 12

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصحة النفسیة 13

 %6.50 2 ــ ــ ــ ــ %6.50 2 ــ ــ اإلسالم والبیئة 14

 المجموع
9 29.10% 9 29.10% 12 38.60% 1 3.20% 31 100.00% 
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  ) 15(،)14 (ینیتضح من الجدول

) 16( الــصف الثــامن األساســي للمخــاطر الــصحیة والبیئیــة حیــث تنــاول تــدني تنــاول منهــاج §

  %).27.1(ًخطرا شملتها القائمة المعدة أي بنسبة ) 59(ًخطرا من أصل 

ًیظهـــر ضـــعف المنهـــاج فـــي تنــــاول المخـــاطر فـــي عـــدد الــــصفحات أیـــضا حیـــث لـــم تتنــــاول  §

 %).10.9(صفحة أي بنسبة ) 147(صفحة من أصل ) 16(المخاطر سوى 

ــــى طــــالب الــــصف التاســــع أن ال § ــــة المقــــرر عل ــــوم الــــصحة والبیئ محتــــوى العلمــــي لمنهــــاج عل

 . وحدة دراسیة) 14(األساسي تناول 

تبــین أن أكثــر الوحــدات التــي تــضمنت المخــاطر الــصحیة والبیئیــة هــي الوحــدة الرابعــة بنــسبة  §

 لكـــل واحــــدة منهمـــا بینمـــا لــــم%  3.2وأدناهـــا الوحـــدتان الخامـــسة والتاســــعة بنـــسبة % 35.5

ًتتـــضمن كـــل مـــن الوحـــدة الثانیـــة، الـــسابعة، العاشـــرة، الحادیـــة عـــشر والثانیـــة عـــشر أیـــا مـــن 

  .المخاطر الصحیة والبیئیة

كمـــا یتــــضح أن المواضـــیع والوحــــدات التــــي تـــضمنت المخــــاطر المــــؤثرة علـــى الهــــواء كانــــت  §

، تلتهــا كــل مــن المخــاطر المــؤثرة علــى %38.6ًاألعلــى وزنــا بــین المخــاطر األخــرى بنــسبة 

لكــل واحــدة منهمــا، فیمــا كانــت % 29.1لتربــة والنبــات والمخــاطر المــؤثرة علــى المیــاه بنــسبة ا

 %. 3.2أدنى نسبة للمواضیع والوحدات التي تضمنت المخاطر المؤثرة على الغذاء بنسبة 

  : نتائج تحلیل محتوى كتاب الصف العاشر-4

لصف العاشر من مجموع قائمة یبین نسبة المخاطر التي وردت في كتاب ا) 16(والجدول التالي 

ًالمخاطر المعدة وأیضا نسبة الصفحات التي تضمنت الحدیث عن المخاطر من مجموع صفحات 

  :الكتاب
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  )16(جدول

   للمخاطر الصحیة والبیئیةعاشرالنسبة المئویة لمدى تناول منهاج ال

    عدد الصفحات  عدد بنود قائمة المخاطر

  التي تناولت  المستهدفة  بالواردة في الكتا  في أداة التحلیل

  29  147  19  59  القیم

  %19.7  %32.2  النسبة المئویة

  

یبـین تكـرار ونـسبة تنـاول كـل وحـدة مـن وحـدات كتـاب الـصف العاشـر للمخـاطر ) 17(الجدول التالي 

  : الصحیة والبیئیة

 

  )17(جدول رقم 

  والبیئیة للمخاطر الصحیة عاشرالنسب المئویة لتناول وحدات محتوى كتاب الصف ال

 المجموع الغذاء الهواء التربة والنبات المیاه

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الوحدات م

 %2.40 1 ــ ــ %2.40 1 ــ ــ ــ ــ اإلسعافات األولیة 1

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صحة األسرة والمجتمع 2

 %4.80 2 ــ ــ ــ ــ %4.80 2 ــ ــ م والدعم النفسيالعق 3

 %2.40 1 %2.40 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ التغذیة والصحة 4

 %4.80 2 %2.40 1 %2.40 1 ــ ــ ــ ــ أمراض معدیة 5

 %16.60 7 ــ ــ %2.40 1 %9.50 4 %4.80 2 النفایات والبیئة 6

 %50 21 ــ ــ %23.80 10 %23.80 10 %2.40 1 قضایا بیئیة عالمیة 7

8 
 %7.10 3 ــ ــ %2.40 1 %4.80 2 ــ ــ التنوع الحیوي في فلسطین

 %7.10 3 ــ ــ ــ ــ %2.40 1 %4.80 2 المیاه واالحتالل 9
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 %2.40 1 ــ ــ ــ ــ %2.40 1 ــ ــ البیئة والتنمیة 10

 %2.40 1 ــ ــ ــ ــ %2.40 1 ــ ــ المجتمع والقوانین البیئیة  11

 المجموع
5 11.90% 21 50.00% 14 33.30% 2 4.80% 42 100.00% 

  

  ) 17(،)16 (ینیتضح من الجدول

) 19(تــدني تنــاول منهــاج الــصف الثــامن األساســي للمخــاطر الــصحیة والبیئیــة حیــث تنــاول  §

  %).32.2(ًخطرا شملتها القائمة المعدة أي بنسبة ) 59(ًخطرا من أصل 

ًمخـــاطر فـــي عـــدد الــــصفحات أیـــضا حیـــث لـــم تتنــــاول یظهـــر ضـــعف المنهـــاج فـــي تنــــاول ال §

 %).19.7(صفحة أي بنسبة ) 147(صفحة من أصل ) 29(المخاطر سوى 

أن المحتــــوى العلمــــي لمنهــــاج علــــوم الــــصحة والبیئــــة المقــــرر علــــى طــــالب الــــصف العاشــــر  §

 . وحدة دراسیة) 11(األساسي تناول 

ئیـة هـي الوحـدة الـسابعة بنــسبة تبـین أن أكثـر الوحـدات التـي تـضمنت المخــاطر الـصحیة والبی §

لكــل % 2.4وأدناهـا كـل مـن الوحــدات األولـى، الرابعـة ،العاشـرة، الحادیــة عـشر بنـسبة % 50

  .ًواحدة منهن، بینما لم تتضمن الوحدة الثانیة أیا من المخاطر الصحیة والبیئیة

ت كمـــا یتـــضح أن المواضـــیع والوحـــدات التـــي تـــضمنت المخـــاطر المـــؤثرة علـــى التربـــة والنبـــا §

، تلتهــا المخـاطر المــؤثرة علـى الهــواء %50ًكانـت األعلــى وزنـا بــین المخـاطر األخــرى بنـسبة 

، فیمـــا كانـــت أدنـــى نـــسبة %11.9ثـــم المخـــاطر المـــؤثرة علـــى المیـــاه بنـــسبة % 33.3بنـــسبة 

 %.4.8للمواضیع والوحدات التي تضمنت المخاطر المؤثرة على الغذاء بنسبة 

ربعــین فقــد تــم إعــداد االختبــار المكــون مــن أ علــى الــسؤال الثالــث علــى ضــوء نتــائج التحلیــل ولإلجابــة

االت األربعــة بنـــسب مختلفــة علــى حــسب وزنهــا فــي محتــوى الكتـــب ســؤال موزعــة أســئلته علــى المجــ
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حیث عـدد أسـئلة كـل األربعة لمادة علوم الصحة والبیئة المقررة على طالب المرحلة األساسیة العلیـا 

  :تاليمجال كانت على حسب الجدول ال

  )18(جدول 

  عدد أسئلة كل مجال مجاالت االختبار

  عدد األسئلة  النسبة  المخاطر المؤثرة على  م

 8 %21.00  المیاه  1

 10 %26.30  التربة والنبات  2

 11 %29.00  الهواء  3

 9 %23.70  الغذاء  4

 38 %100.00  موعـــــالمج

 

  :الثانيمناقشة نتائج السؤال 

وم الــصحة والبیئــة للمرحلـــة األساســیة للمخــاطر الـــصحیة مــا مــدى تـــضمن محتــوى كتــب علـــ §

 : ولإلجابة على هذا السؤال تم صیاغة الفرضیة التالیةوالبیئیة؟

یزیــد مــستوى تنــاول محتــوى كتــب علــوم الــصحة والبیئــة بالمرحلــة األساســیة العلیــا للمخــاطر الــصحیة 

  %). 50(والبیئیة عن نسبة 

حتوى كتب علوم الصحة والبیئة بوضعه الحالي  ال اتضح من نتائج التحلیل في مجملها أن م

ًیعطي مؤشرا ایجابیا إلحداث الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة  لدى الطالب باعتبار ذلك  ً

ٕالمحتوى یشكل محتوى متخصص لبحث قضایا الصحة والبیئة بكافة جوانبها واذا فشل محتوى 

بیئیة فال نتوقع أن یشیر إلیها المعلم في المنهاج في تزوید الطالب الوعي بالمخاطر الصحیة وال
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معالجاته التدریسیة ویتأكد ذلك من خالل تدني مستوى تناول محتوى كتب علوم الصحة والبیئة 

من مجمل المخاطر الواردة بأداة التحلیل %) 50(بالمرحلة األساسیة العلیا عن النسبة المعیاریة 

 فروض البحث والقائل یزید مستوى تناول محتوى ًوبناء على هذه النتائج  یرفض الفرض األول من

%) 50(كتب علوم الصحة والبیئة بالمرحلة األساسیة العلیا للمخاطر الصحیة والبیئیة عن نسبة 

 التي أظهرت   بفلسطین)2009(مع دراسة محجز وهذه النتیجة تتفق . ومن ثم یقبل الفرض البدیل

) 2006(وتتفق مع دراسة فخرو. یم العلمیةولها للمفاهتدني تناول مناهج علوم الصحة والبیئة في تنا

التي أظهرت تدني تناول الكتب خاصة كتب الصف الخامس لتلك المعلومات الغذائیة إذ لم تتجاوز 

 التي أظهرت عدم احتواء أي جزء من الكتاب )1999(وتتفق مع دراسة مصطفى %. 8.7نسبة 

رر لألهداف المتصلة لتكوین وتنمیة االتجاهات على أهداف عامة للمقرر كما أنه لم یتعرض المق

حیث دلت النتائج أن  )1997(وتتفق مع دراسة الطنطاوي . االیجابیة تجاه البیئة لدى الطالب

مناهج العلوم الحالیة من خالل دراسة الطالب لها ال تمدهم بالمعارف والمعلومات األساسیة بالتربیة 

حیث وصلت الدراسة إلى أن المشكالت ) م1994(مدني  وتتفق مع دراسة بو قحوص وال الوقائیة 

البیئیة التي تمت دراستها في تلك الكتب بصفوفها الستة، لم تظهر بالعدد المناسب وال بالشكل 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن منهاج العلوم  حیث )1996(وتختلف مع دراسة العمرو الواضح

 ئیة المطبقة تتضمن مجموعة جیدة من المفاهیم البی

  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

مــدى وعــي طلبــة الــصف العاشــر بالمخــاطر الــصحیة والبیئیــة فــي مــا :یــنص الــسؤال الثالــث علــى 

  ؟محافظات غزة

 لكـل التكـرارات والنـسب المئویـةبإیجـاد ًأوال  قـام هـذا الـسؤال ناإلجابة ع الباحثستطیع یلكي 
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لكـــل مجـــال مـــن حـــساب الـــوزن النـــسبي ًثانیـــا ، وراالختبـــاكـــل مجـــال مـــن مجـــاالت فقـــرة مـــن فقـــرات 

بمقارنـة األوزان  الباحـث قـامًوثالثـا  ، الكلیـةودرجتـه الوعي بالمخاطر الـصحیة والبیئیـة اختبارمجاالت 

باســتخدام اختبــار ت % 75النــسبیة لمجــاالت االختبــار والدرجــة الكلیــة لــه بــالوزن النــسبي االفتراضــي 

  :ليما یكما هو مبین فی. لعینة واحدة

اختبــار الــوعي لكــل مجــال مــن مجــاالت والــوزن النــسبي واالنحــراف المعیــاري الحــسابي المتوســط  -أ

  : التاليكما في الجدولبالمخاطر الصحیة والبیئیة، 

  )19( جدول

 على مجاالت الوعي لعینةأفراد االوزن النسبي لدرجات وواالنحراف المعیاري الحسابي المتوسط 

  بالمخاطر الصحیة والبیئیة

  المجاالت
  عدد

  الفقرات

  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 المعیاري

  الوزن

النسبي 

% 

  الترتیب

 3 51.8 1.592 4.14  8   الوعي بالمخاطر المؤثرة على المیاه-1

 2 54.1 2.460  5.41  10   الوعي بالمخاطر المؤثرة على التربة والنبات-2

 4 45.2 2.184 4.97  11  الوعي بالمخاطر المؤثرة على الهواء-3

 1 60.1 2.515 5.41  9  الوعي بالمخاطر المؤثرة على الغذاء-4

  52.4 6.795 19.92  38 الوعي بالمخاطر الصحیة و البیئیة ككل 
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  یبین األوزان النسبیة على أبعاد االختبار ودرجته الكلیة) 5(شكل 

اختبـار الـوعي  لمجـاالت ةالكلیـ النسبي للدرجة أن الوزن ینالسابقوالشكل یتضح من الجدول 

، ویتـــضح مـــن الجـــدول أن األوزان النـــسبیة %)52.4(بالمخـــاطر الـــصحیة والبیئیـــة یقـــع عنـــد مـــستوى 

  :للوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة لدى طلبة الصف العاشر بمحافظات غزة تترتب كما یلي

 الوزن النسبي لهـذا المجـال مـن وجهـة نظـر فقد كان:  مجال الوعي بالمخاطر المؤثرة على الغذاء-1

  %).60.1(العینة عند وزن نسبي 

یـأتي مجـال الـوعي بالمخـاطر المـؤثرة علـى :  مجال الـوعي بالمخـاطر المـؤثرة علـى التربـة والنبـات-2

  %).54.1(التربة والنبات في المرتبة الثانیة عند وزن نسبي 

ا یـــأتي مجـــال الـــوعي بالمخـــاطر المـــؤثرة علـــى كمـــ:  مجـــال الـــوعي بالمخـــاطر المـــؤثرة علـــى المیـــاه-3

  %).51.8(المیاه في المرتبة الثالثة عند وزن نسبي 

ویــأتي الــوعي بالمخــاطر المــؤثرة علــى الهــواء فــي :  مجــال الــوعي بالمخــاطر المــؤثرة علــى الهــواء-4

ـــــسبي  ـــــد وزن ن ـــــة عن ـــــصحیة و البیئی ـــــرة مـــــن مجـــــاالت الـــــوعي بالمخـــــاطر ال المرتبـــــة الرابعـــــة و األخی

)45.2.(%  
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  :مجالكل  لكل فقرة من فقرات التكرارات والنسب المئویة عرض -ب

 المجــــال األول التكــــرارات والنــــسب المئویــــة لالســــتجابات الــــصحیحة علــــى فقــــرات :المجــــال األول -1

  :التاليالجدول كما في ، "الوعي بالمخاطر المؤثرة على المیاه"

  )20(جدول 

  "الوعي بالمخاطر المؤثرة على المیاه" األول فقرات المجال على تكرار استجابة العینة

 المجموع اإلناث الذكور
 فقرات المجال األول  م

 % العدد % العدد % العدد

 91.3 918 91.7 466 90.9  452  من المصادر الرئیسیة لتلوث المیاه  1

 40.0 402 36.2  184 43.9  218  یؤدي تزاید حفر اآلبار في المناطق الساحلیة   2

 62.4 627 68.3 347 56.3  280  لملوثات الكیمیائیة للماءمن ا  3

 41.8 420 49.6 252 33.8 168  من مخاطر التلوث الحراري للمیاه  4

 42.4 426 41.1 209 43.7  217  المقصود بالحفر االمتصاصیة   5

 34.4  346 42.3 215 26.4  131  من خصائص المبیدات الكیماویة  6

 62.3 626 66.7 339 57.7  287  ریا والجراثیمیعتبر تلوث المیاه بالبكتی  7

 39.6 398 44.1 224 35.0  174  من آثار الحفر االمتصاصیة  8

االســـتجابات الـــصحیحة علـــى فقـــرات مجـــال الـــوعي بالمخـــاطر المـــؤثرة یبــین الجـــدول الـــسابق 

  :أن أعلى االستجابات كما یليعلى المیاه ویتضح 

مـــن % 91.7مـــن العینـــة الكلیـــة، ونـــسبة % 91.3نـــسبة ب" المـــصادر الرئیـــسیة لتلـــوث المیـــاه"فقــرة  -

  .من الذكور% 90.9اإلناث مقابل 

لإلنـاث مقابـل % 68.3للعینـة الكلیـة، ونـسبة % 62.4یلیها فقرة الملوثـات الكیمیائیـة للمـاء بنـسبة  -

 .للذكور% 56.3

إلنــــاث ل% 66.7للعینـــة الكلیــــة، ونـــسبة % 62.3وفقـــرة تلــــوث المیـــاه بالبكتیریــــا والجـــراثیم بنــــسبة  -
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 .للذكور% 57.7مقابل 

  %. 50.0فیما كانت بقیة االستجابات أدني من نسبة 

ــــة بنــــسبة  - ــــى فقــــرة خــــصائص المبیــــدات الكیماوی ، ونــــسبة %34.4وكانــــت أدنــــى االســــتجابات عل

  .للذكور% 26.4لإلناث مقابل % 42.3

جـال الثــاني  المالتكـرارات والنـسب المئویـة لالسـتجابات الـصحیحة علـى فقـرات :الثـانيالمجـال  -2

  :التاليالجدول كما في ، "الوعي بالمخاطر المؤثرة على التربة والنبات"

  )21(جدول 

  "التربة والنباتالوعي بالمخاطر المؤثرة  "ثاني على فقرات المجال التكرار استجابة العینة

 المجموع اإلناث الذكور
 فقرات المجال الثاني  م

 % العدد % العدد  % العدد

 61.2 615 71.5 363 50.7  252  : األسمدة الكیماویة بكثرة یؤدي إلىاستخدام   10

 68.3  686 78.7  400 57.5  286  :اإلفراط في استخدام المبیدات الحشریة یؤدي إلى  11

 58.0 583 66.1 336 49.7  247  : من الطرق الجیدة والفعالة للتخلص من األعشاب هي  12

 53.7 540 59.1 300 48.3 240  :عدا التربة كل ما یلي من آثار تكدیس النفایات الصلبة فوق   13

 50.2 505 63.6 323 36.6  182  :یعرف التصحر بأنه   14

 31.4  316 26.6  135 36.4  181  : من الطرق الصحیة للتخلص من میاه الصرف الصحي  15

 46.8 470 52.4 266 41.0  204  : من آثار دفن بقایا البیوت البالستیكیة في التربة  16

 66.1 664 76.4  388 55.5  276  : من آثار اقتالع األشجار الكبیرة المزروعة على المرتفعات  17

18  
مصطلح یطلق علـى األراضـي المنتجـة كمیـات هائلـة مـن المزروعـات 

  :خدام المخصبات والري السطحينتیجة اإلفراط في است
196  39.4 263  51.8 459  45.7 

 60.1  604 69.1  351 50.9  253  : ایات الطبیة هيمن الطرق الصحیة للتخلص من النف  19

یبــین الجـــدول الـــسابق االســـتجابات الـــصحیحة علـــى فقـــرات مجـــال الـــوعي بالمخـــاطر المـــؤثرة 

  :على التربة والنبات ویتضح أن أعلى االستجابات كما یلي
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 %78.7مــن العینــة الكلیــة، ونــسبة % 68.3فقــرة اإلفــراط فــي اســتخدام المبیــدات الحــشریة بنــسبة  -

  .من الذكور% 57.5من اإلناث مقابل 

للعینـــة % 66.1یلیهـــا فقـــرة مـــن آثـــار اقـــتالع األشـــجار الكبیـــرة المزروعـــة علـــى المرتفعـــات بنـــسبة  -

 .للذكور% 55.5لإلناث مقابل % 76.4الكلیة، ونسبة 

للعینــة الكلیــة، % 61.2نــسبة اســتخدام األســمدة الكیماویــة بكثــرة یــؤدي بفقــرة وفــي المرتبــة الثالثــة  -

 .للذكور% 50.7لإلناث مقابل % 71.5سبة ون

   :أدنى االستجابات كما یليفیما كانت 

% 26.6، ونــسبة %31.4 بنــسبة مــن الطــرق الــصحیة للــتخلص مــن میــاه الــصرف الــصحيفقــرة  -

  .للذكور% 36.4لإلناث مقابل 

یلیهــا فقــرة مــصطلح یطلــق علــى األراضــي المنتجــة كمیــات هائلــة مــن المزروعــات نتیجــة اإلفــراط  -

لإلنــــاث مقابـــــل % 51.8، ونــــسبة %45.7بنــــسبة :  اســــتخدام المخــــصبات والــــري الـــــسطحيفــــي

  .للذكور% 39.4

% 52.4، ونــسبة %46.8بنــسبة : یلیهــا فقــرة مــن آثــار دفــن بقایــا البیــوت البالســتیكیة فــي التربــة -

  .للذكور% 41.0لإلناث مقابل 

المجـال الثالـث لـى فقـرات التكرارات والنسب المئویة لالستجابات الصحیحة ع :الثالثالمجال  -3

 :التاليالجدول كما في ، "الوعي بالمخاطر المؤثرة على الهواء"
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  )22(جدول 

  "على الهواءالوعي بالمخاطر المؤثرة  "ثالث على فقرات المجال التكرار استجابة العینة

 المجموع اإلناث الذكور
 فقرات المجال الثالث  م

 % العدد % العدد % العدد

 74.7 751 84.8 431 64.4  320  لمصادر المباشرة لتلوث الهواءمن ا  20

 54.8  551 58.7  298 50.9  253  ًیعد غاز الفریون المستخدم في غاز التبرید سببا  21

 34.4 346 45.3 230 23.3  116  من المصادر الطبیعیة لتلوث الهواء  22

23  
جي هـو من ملوثات الهواء التي لها دور كبیر في ظاهرة البیـت الزجـا

  غاز
171  34.4 295 58.1 466 46.4 

 49.3  495 58.1 295 40.2  200  من ملوثات الهواء في المنزل  24

25  
المعطـرة (من ملوثات الهواء الخطرة الناتجـة عـن اسـتخدام البخاخـات 

  )وغیرها
126  25.4 134 26.4 260 25.9 

 55.6  559 62.8  319 48.3  240  یلي من ملوثات الهواء البیولوجیةیعتبر كل ما   27

 50.1 504 63.0  320 37.0  184   الهواء المسببة لألمطار الحمضیةمن ملوثات  28

29  
جرثومة تعتبر من ملوثـات الهـواء الحیویـة تنتقـل عـن طریـق الـسعال 

  ٍأو العطس أو التكلم أو البصق تسبب مرض معد وممیت 
153  30.8 145 28.5 298 29.7 

30  
ر والمــواد المعطــرة الثقیلــة ویــسبب مــن مخــاطر تلــوث الهــواء بالغبــا

  اإلصابة بمرض مزمن
216  43.5 324  63.8 540  53.7 

31  
من عوادم احتراق النفط الخطرة التي تلـوث الهـواء ویـؤثر علـى النمـو 

  العقلي عند األطفال ویقلل من مستوى الذكاء
102  20.5 126 24.8 228  22.7 

  

قـــرات مجـــال الـــوعي بالمخـــاطر المـــؤثرة یبــین الجـــدول الـــسابق االســـتجابات الـــصحیحة علـــى ف

  :على الهواء ویتضح أن أعلى االستجابات كما یلي

مـن % 84.8مـن العینـة الكلیـة، ونـسبة % 74.7فقرة من المـصادر المباشـرة لتلـوث الهـواء بنـسبة  -
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  .من الذكور% 64.4اإلناث مقابل 

للعینــة الكلیـة، ونــسبة % 55.6 بنـسبة یعتبـر كــل مـا یلــي مـن ملوثــات الهـواء البیولوجیــةیلیهـا فقــرة  -

 .للذكور% 48.3لإلناث مقابل % 62.8

للعینـة % 54.8 بنـسبة ًیعـد غـاز الفریـون المـستخدم فـي غـاز التبریـد سـبباوفي المرتبة الثالثة فقـرة  -

 .للذكور% 50.9لإلناث مقابل % 58.7الكلیة، ونسبة 

  : فیما كانت أدنى االستجابات كما یلي

الخطــرة التــي تلــوث الهــواء ویــؤثر علــى النمــو العقلــي عنــد األطفــال فقــرة مــن عــوادم احتــراق الــنفط  -

  .للذكور% 20.5لإلناث مقابل % 24.8، ونسبة %22.7ویقلل من مستوى الذكاء بنسبة 

بنــسبة ) المعطــرة وغیرهــا(یلیهــا فقــرة مــن ملوثــات الهــواء الخطــرة الناتجــة عــن اســتخدام البخاخــات  -

 . للذكور%25.4لإلناث مقابل % 26.4، ونسبة 25.9%

یلیهــا فقــرة جرثومـــة تعتبــر مـــن ملوثــات الهـــواء الحیویــة تنتقـــل عــن طریـــق الــسعال أو العطـــس أو  -

ـــتكلم أو البـــصق تـــسبب مـــرض معـــد وممیـــت بنـــسبة  لإلنـــاث مقابـــل % 28.5، ونـــسبة %29.7ٍال

  .للذكور% 30.8

لرابــع المجـال االتكـرارات والنـسب المئویـة لالسـتجابات الـصحیحة علـى فقـرات  :الرابـعالمجـال  -4

 :التاليالجدول كما في ، "الوعي بالمخاطر المؤثرة على الغذاء"

  )23(جدول 

  "على الغذاءالوعي بالمخاطر المؤثرة  "رابع على فقرات المجال التكرار استجابة العینة

 المجموع اإلناث الذكور
 فقرات المجال الرابع  م

  % العدد % العدد % العدد

 69.5 698 83.7 425 54.9  273  ًیدا قبل األكلري غسل الخضروات جمن الضرو  32
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 70.8 712 84.4  429 56.9  283  أكل الطعام أو الحلویات المكشوفة  33

  66.8 671 83.1 422 50.1  249  عند شراء أي نوع من المعلبات، أكثر ما أهتم به  34

35  
أحـــد أنـــواع التهـــاب الكبـــد الوبـــائي وینتقـــل بـــسبب تلـــوث الطعـــام أو 

  مصادر المیاه
118  23.7 145 28.5 263 26.2 

 57.8 581 70.1 356 45.3  225  سیوم في الطعام یؤدي إلى اإلصابةنقص تناول الكال  36

37  
من األمراض التـي تنـتج عـن تـصریف میـاه الـصرف الـصحي بطریقـة 

  غیر سلیمة
215  43.3 307 60.4 522 51.9 

38  
مثـل البـیض ترول اإلكثار من تناول الدهون واألطعمة الغنیـة بالكولـس

  یؤدي إلى اإلصابة
233  46.9 341 67.1 574 57.1 

 68.5 688 82.5 419 54.1  269  ًمن آثار شرب الشاي مع الطعام أو بعد الطعام مباشرة  39

40  
ًما مأل آدمـي وعـاء ( نستفید من حدیث الرسول صلى اهللا علیه وسلم

  )ًشرا من بطنه
280  56.3 430 84.6 710 70.6 

ابق االســـتجابات الـــصحیحة علـــى فقـــرات مجـــال الـــوعي بالمخـــاطر المـــؤثرة یبــین الجـــدول الـــس

  : ویتضح أن أعلى االستجابات كما یليالغذاء،على 

مــن % 84.8مــن العینــة الكلیــة، ونــسبة % 70.8فقــرة أكــل الطعــام أو الحلویــات المكــشوفة بنــسبة  -

  .من الذكور% 56.9اإلناث مقابل 

ًمـا مــأل آدمـي وعــاء شـرا مــن بطنــه(اهللا علیــه وســلم نـستفید مــن حـدیث الرســول صـلى یلیهـا فقــرة  - ً( 

 .للذكور% 56.3لإلناث مقابل % 84.6للعینة الكلیة، ونسبة % 70.6بنسبة 

للعینـة % 69.5 بنـسبة ًمن الـضروري غـسل الخـضروات جیـدا قبـل األكـلوفي المرتبة الثالثة فقرة  -

 .للذكور% 54.9لإلناث مقابل % 83.7الكلیة، ونسبة 

  : دنى االستجابات كما یليفیما كانت أ

فقــــرة أحــــد أنــــواع التهــــاب الكبــــد الوبــــائي وینتقــــل بــــسبب تلــــوث الطعــــام أو مــــصادر المیــــاه بنــــسبة  -

  .للذكور% 23.7لإلناث مقابل % 28.5، ونسبة 26.2%
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یلیها فقرة من األمراض التي تنتج عن تصریف میاه الصرف الصحي بطریقـة غیـر سـلیمة بنـسبة  -

 .للذكور% 43.3ناث مقابل لإل% 60.4، ونسبة 51.9%

% 83.1، ونــسبة %66.8یلیهــا فقــرة عنــد شــراء أي نــوع مــن المعلبــات، أكثــر مــا أهــتم بــه بنــسبة  -

  .للذكور% 50.1لإلناث مقابل 

   :نتائج اختبار الفرضیة الثانیة وتنص على  -ج

علـى %) 75(ال یصل مستوى الوعي لدى طلبة الصف العاشر بالمخاطر الـصحیة و البیئیـة علـى 

  مقیاس الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة؟

قـام الباحـث بتقـدیر األوزان النـسبیة لـدرجات جمیـع أفـراد العینـة علـى  الختبار الفرضیة الثانیة

لعینــة واحــدة للتحقــق مــن الفــروق بــین ) ت(وتــم اســتخدام اختبــار  ،مجاالتــه ودرجتــه الكلیــةالمقیــاس ب

، )1005= عــــدد العینـــــة(% 75ل االفتراضــــي مــــستوى الــــوعي بالمخــــاطر الــــصحیة والبیئیـــــة والمعــــد

  :التالي یوضح ذلكوالجدول 

  

  )24(جدول 

 مع المعدل الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة  لعینة واحدة للمقارنة بین مستوى)ت(نتائج اختبار 

  %75االفتراضي 

  المجاالت
  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 المعیاري

  االفتراضي المتوسط

75% 

قیمة ت 

  المحسوبة

مستوى 

  اللةالد

 - 36.9 23.22 19.900 51.8   الوعي بالمخاطر المؤثرة على المیاه-1
دالــــــــــــة عنــــــــــــد 

0.01 

 الــــوعي بالمخــــاطر المــــؤثرة علــــى التربــــة -2

  والنبات
54.1  24.604  20.85 26.8 - 

دالــــــــــــة عنــــــــــــد 

0.01 
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 - 47.6 29.78 19.836 45.2  الوعي بالمخاطر المؤثرة على الهواء-3
دالــــــــــــة عنــــــــــــد 

0.01 

 - 16.8 14.84 27.949 60.1  الوعي بالمخاطر المؤثرة على الغذاء-4
دالــــــــــــة عنــــــــــــد 

0.01 

 - 40.0 22.57  17.881  52.4 الوعي بالمخاطر الصحیة و البیئیة ككل
دالــــــــــــة عنــــــــــــد 

0.01 

الجدولیــــة فــــي ) ت(المحــــسوبة أكبــــر مـــن قیمــــة ) ت( أن قیمــــة الـــسابقیالحـــظ مــــن الجــــدول 

 الـوعي بالمخـاطر الـصحیة والبیئیـة، وهذا یعنـي أن مـستوى یئیةالوعي بالمخاطر الصحیة والبمستوى 

  .، وبذلك تقبل فرضیة الدراسة الثانیة%)75( من المعدل االفتراضي قلكان ألدى أفراد العینة 

  :الثالثمناقشة نتائج السؤال 

 ما مستوى الوعي بالمخاطر الصحیة البیئیة لدى طلبة الصف العاشر األساسي؟ §

ختبـار الــذي أعـد لقیــاس مـدى وعـي طلبــة الـصف العاشــر  األساسـي  بالمخــاطر اتـضح مـن نتــائج اال

ویمكـــن إرجـــاع ذلـــك لألســـباب %)  75(الـــصحیة والبیئیـــة اتـــضح تـــدني مـــستوى الـــوعي عنـــدهم عـــن 

  :التالیة

ü تدني تناول منهاج علوم الصحة والبیئة للمخاطر الصحیة والبیئیة.  

ü واعتبارهـــا مـــادة اختیاریـــة غیـــر عـــدم اهتمـــام الطـــالب بمنهـــاج علـــوم الـــصحة والبیئـــة 

  .أساسیة

ü  عدم اهتمام المعلمین للمادة وتحویلها حصة المادة المخصـصة لهـا إلـى حـصة مـادة

  .أساسیة أخرى كالعلوم أو الریاضیات

ü  وصـــف مـــادة علـــوم الـــصحة والبیئـــة بالمـــادة االختیاریـــة فـــي كـــشف درجـــات الطـــالب

  .یعطي انطباع للطالب بأنها مادة كمالیة وثانویة
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ألجـــل هـــذه األمـــور ســـابقة الـــذكر أعتقـــد أنهـــا الـــسبب فـــي تـــدني مـــستوى الـــوعي بالمخـــاطر الـــصحیة 

   .والبیئیة لدى طلبة الصف العاشر األساسي

حیــث دلــت النتــائج إلــى أن مــستوى الــوعي ): 1987(دراســة الخلیلــي وآخــرون وهــذه النتیجــة تتفــق مــع 

دراسـة  وتتفـق مـع مدرسـي فـي  األردن متـدنالصحي بین الطلبة الـذین علـى مـشارف انتهـاء التعلـیم ال

هدفت الدراسة للكشف عن مـستوى الثقافـة الـصحیة لـدى طالبـات الـصف األول حیث ): 1996(حمام

الثانوي العلمي  وأظهرت نتائج الدراسة أن ما یقارب نـصف عینـة الدراسـة مـن الطالبـات كـان مـستوى 

حاولــت الدراســة دراســـة حیـــث ): 2001(دراســة جاســموتتفــق مـــع . ًالــصحیة لــدیهن متوســـطا فمــا دون

التنویر البیئي لدى معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بدولة الكویت، وقد خلـصت الدراسـة فـي نهایتهـا 

دراســة  وتتفــق مــع إلــى عــدة نتــائج مــن أهمهــا تــدني المــستوى العــام للتنــور البیئــي لــدى معلمــي العلــوم،

ة إلـــى قیـــاس الـــوعي بالمخـــاطر البیئیـــة لـــدى هـــدفت الدراســـحیـــث ) 2002( عبـــد المـــسیح وعبـــد العـــال

بعــض فئــات المجتمــع وتالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة ومــدى تنــاول كتــب العلــوم لتلــك المخــاطر وعبــرت 

النتـائج عـن تـدني وعـي الطلبــة بالمخـاطر البیئیـة وتـدني مـستوى كتــب العلـوم للمرحلـة اإلعدادیـة لتلــك 

هـدفت الدراسـة إلـى قیـاس الـوعي البیئـي لتالمیـذ  حیـث ):2007( دراسـة الفـردانوتتفق مـع . المخاطر

وخلــصت المرحلــة االبتدائیــة فــي ضــوء بعــض المــشكالت البیئیــة الراهنــة التــي تواجــه مملكــة البحــرین 

  . تدني المستوى العام للوعي البیئي بین لتالمیذ المرحلة االبتدائیة في مملكة البحرینإلى

  

  :لرابعسؤال االنتائج المتعلقة بال

 ةالــصحیبالمخــاطر فــي الــوعي توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة هــل  : علــىرابــعال الالــسؤنص یــ

  ؟بمحافظات غزة تعزى الختالف الجنس لدى طلبة الصف العاشر ةوالبیئی

 =ن( اإلنـاث درجـات ومتوسـط) 497 =ن ( الـذكوردرجـات  بالمقارنة بین متوسـطالباحث قام
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باســتخدام  موضــوع الدراســة  الــصحیة والبیئیــةالــوعي بالمخــاطرمــن أفــراد العینــة علــى مقیــاس ) 508

 هــــذا االختبــــار الباحــــث العینــــات المــــستقلة، واســــتخدم درجــــاتللفــــروق بــــین متوســــطات ) ت(اختبــــار 

اإلحصائي البارامتري بسبب اعتدالیة توزیع الدرجات في كل من مجمـوعتي التطبیـق، إضـافة إلـى أن 

للفــرق بــین ) ت(ذي یحقــق شــروط اســتخدام اختبــار ًعــدد أفــراد العینــة یزیــد عــن ثالثــین فــردا، األمــر الــ

  : یبین ذلكوالجدول التالي )210: 2005، عالم(متوسطي مجموعتین مستقلتین 

  )25(جدول 

  الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیةمقیاس الذكور واإلناث على  درجات للفروق بین متوسطي) ت(اختبار

  النوع  مجاالتال
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

  ريالمعیا
  مستوى الداللة  قیمة ت

الــــوعي بالمخــــاطر المــــؤثرة  1.506 3.87  ذكر

 1.631 4.40 أنثى  على المیاه
 0.01دالة عند  5.29

الــــوعي بالمخــــاطر المــــؤثرة  2.572 4.66 ذكر

 2.101 6.15 أنثى على التربة والنبات
 0.01دالة عند  10.06

الــــوعي بالمخــــاطر المــــؤثرة  2.018 4.18 ذكر

 2.064 5.74 أنثى على الهواء
 0.01دالة عند  12.06

الــــوعي بالمخــــاطر المــــؤثرة  2.510 4.32 ذكر

 2.011 6.48 أنثى على الغذاء
 0.01دالة عند  15.02

الـــوعي بالمخـــاطر الـــصحیة  6.660 17.04 ذكر

 5.651 22.74 أنثى  والبیئیة ككل
  0.01دالة عند   14.63

  2.58 = 0.01عند مستوى داللة ، و1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 1003 =ح.د(الجدولیة ) ت(قیمة 

 بـــــین 0.01عنــــد مــــستوى فــــروق ذات داللــــة إحـــــصائیة وجــــود یتبــــین مــــن الجــــدول الـــــسابق 
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جمیــع مجــاالت مقیـــاس الــوعي بالمخـــاطر علـــى الـــذكور واإلنــاث مــن أفـــراد العینــة درجــات ي متوســط

  .ت الفروق جمیعها لصالح اإلناثالصحیة والبیئیة والدرجة الكلیة للمقیاس، وكان

  :الرابعمناقشة نتائج السؤال 

وعي بالمخـــاطر الــصحیة والبیئیـــة لــدى طلبـــة الـــصف فـــي مـــستوى الــًدالـــة إحــصائیا هــل توجـــد فــروق 

 العاشر تعزى لتغیر الجنس؟

اتـــضح مــــن نتــــائج الدراســــة إلــــى وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة فــــي مــــستوى الــــوعي بالمخــــاطر 

  .ة لدى طلبة الصف العاشر تعزى لتغیر الجنس وكانت هذه الفروق لصالح اإلناثالصحیة والبیئی

بالرغم من أن طالبات المرحلة األساسـیة العلیـا غیـر مقـرر علـیهن منهـاج علـوم الـصحة والبیئـة حیـث 

یقتــصر المنهــاج علــى الطــالب فقــط دون الطالبـــات إال أن مــستوى الــوعي عنــد الطالبــات أعلــى مـــن 

  :نتائج الدراسة ویمكن إرجاع ذلك إلى األسباب التالیةالطالب على حسب 

ü ارتفاع نسبة التفوق الدراسي عند الطالبات مقارنة بالطالب.  

ü  اهتمام الطالبات بحل أسئلة اختبار الوعي الصحي والبیئـي المعـد أكثـر مـن الطـالب

وتبین ذلك أثناء مراقبة الباحـث علـى سـیر االختبـار حیـث استفـسارات الطالبـات عـن 

  .ختبار واهتمامهن بحل جمیع األسئلة كان أكبر بكثیر من الطالباال

ü  المخــزون العلمــي والثقــافي مــن منهــاج العلــوم العامــة لــدى الطالبــات ســاعدهن علــى

التفوق حیث كثیر من أسئلة االختبـار تـشملها مواضـیع تتناولتهـا كتـب منهـاج العلـوم 

  .للمرحلة األساسیة العلیا

) الطالبــات( وراء زیــادة الــوعي بالمخــاطر الــصحیة والبیئیــة  لــدى اإلنــاثكــل هــذه األســباب اعتقــد أنهــا

  ).الطالب(مقارنة بالذكور

، )2001(دراسة العفیفي، و)2007(  مثل دراسة الفردانوتتفق هذه الدراسة مع العدید من الدراسات
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ة على وجود فروق ذات داللة إحصائی )1987(، ودراسة الخلیلي وآخرون )2001(ودراسة العلي

  . عادةتعزى إلى تغیر الجنس لصالح اإلناث

  :خامسسؤال الالنتائج المتعلقة بال

الوعي بالمخـاطر الـصحیة والبیئیـة  في ًاتوجد فروق دالة إحصائیهل :  علىخامسالسؤال النص ی

  ؟لمكان اإلقامة في محافظات غزةًتبعا 

مـة فـي محافظـات غـزة مكـان اإلقا لفحـص أثـر ، تحلیل التبـاین األحـادياستخدامقام الباحث ب

عینـة، الفـراد علـى الـوعي بالمخـاطر الـصحیة والبیئیـة أل)  خـانیونس ورفـح– الوسـطي –غزة وشمالها (

  :)301: 2005عالم، (اإلحصائیة ومستوى الداللة " ف"والجدول التالي یبین قیمة اختبار 

  )26(جدول 

  لمحافظةإلقامة في اًالبیئیة تبعا لالصحیة ور الفروق في الوعي بالمخاط  تحلیل التباین األحادي للكشف عننتائج

  مجموع المربعات  مصدر التباین  تغیرالم
  درجات

  الحریة

متوسط 

  المربعات
  مستوى الداللة  قیمة ف

 31.224 2  62.447  بین المجموعات

  2.477  1002  2482.206  داخل المجموعات

الـــوعي بالمخـــاطر 

ـــــــــى  المـــــــــؤثرة عل

    1004  2544.653 المجموع  المیاه

 0.01دالة عند  12.604

 94.722 2 189.445  بین المجموعات

  5.877  1002  5888.531  داخل المجموعات

الـــوعي بالمخـــاطر 

ـــــــــى  المـــــــــؤثرة عل

    1004  6077.976 المجموع  التربة والنبات

 0.01دالة عند  16.118

 61.220 2 122.441  بین المجموعات

 4.659  1002  4667.834  داخل المجموعات

الـــوعي بالمخـــاطر 

ـــــــــى  المـــــــــؤثرة عل

    1004  4790.275 المجموع  الهواء

 0.01دالة عند  13.142

الـــوعي بالمخـــاطر 
 0.01دالة عند  27.639 166.019 2 332.038  بین المجموعات
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ـــــــــى   6.007  998  5994.738  داخل المجموعات المـــــــــؤثرة عل

    1000  6326.775 المجموع  الغذاء

 1289.617 2 2579.234  بین المجموعات

  43.691  1002  43778.712  داخل المجموعات

الـــوعي بالمخـــاطر 

ـــصح یة والبیئیـــة ال

    1004  46357.946 المجموع  ككل

 0.01عند دالة  29.517

  4.61 = 0.01عند مستوى داللة ، و3.00 = 0.05عند مستوى داللة ) 1002، 2=ح.د(الجدولیة عند ) ف(قیمة 

 فـي جمیـع مجـاالت 0.01عند مـستوى ً وجود فروق دالة إحصائیا یتضح من الجدول السابق

ًمقیاس الـوعي بالمخـاطر الـصحیة والبیئیـة والدرجـة الكلیـة للمقیـاس تبعـا لمكـان اإلقامـة فـي المحافظـة 

  .فراد العینةأل

علـى الـوعي الجدول التالي یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات أفراد العینـة 

  :مكان اإلقامة في المحافظةًتبعا الختالف خاطر الصحیة والبیئیة بالم

  )27(جدول 

الوعي بالمخاطر الصحیة العینة على د لدرجات أفرا المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

  مكان اإلقامة في المحافظةًتبعا الختالف والبیئیة 

  العدد  البیان  المتغیر
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  یاريالمع

 1.596  4.37 491  غزة وشمالها

 1.490 3.70 155  الوسطى
الوعي بالمخاطر المؤثرة 

  على المیاه
 1.577 4.00 359  خانیونس ورفح

 2.363 5.83 491  غزة وشمالها

 2.604 4.70 155  الوسطى
الوعي بالمخاطر المؤثرة 

  على التربة والنبات
 2.426 5.15 359  خانیونس ورفح
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الــوعي والجــدول التــالي یبــین نتــائج اختبــار شــیفیه للكــشف عــن اتجــاه الفــروق بــین متوســطات 

  :ًتبعا الختالف مكان اإلقامة في المحافظة بالمخاطر الصحیة والبیئیة

  )28(جدول 

الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة  یه للكشف عن اتجاه الفروق بین متوسطاتنتائج اختبار شیف

  ًتبعا الختالف مكان اإلقامة في المحافظة

  الوسطى  غزة وشمالها  البیان  تغیرالم

ــــؤثرة   * 0.67  الوسطى ــــوعي بالمخــــاطر الم ال

 0.29 * 0.36  خانیونس ورفح  على المیاه

ــــؤثرة   * 1.12  الوسطى ــــوعي بالمخــــاطر الم ال

 0.44 * 0.68  خانیونس ورفح  نباتعلى التربة وال

ــــؤثرة   * 0.89  الوسطى ــــوعي بالمخــــاطر الم ال

 0.34 * 0.56  خانیونس ورفح  على الهواء

 2.148 5.31 491  غزة وشمالها

 2.173 4.41 155  الوسطى
خاطر المؤثرة الوعي بالم

  على الهواء
 2.165 4.75 359  خانیونس ورفح

 2.432 5.96 489  غزة وشمالها

 2.415 4.43 155  الوسطى
الوعي بالمخاطر المؤثرة 

  على الغذاء
 2.490 5.08 357  خانیونس ورفح

 6.672 21.45 491  غزة وشمالها

 6.865 17.26 155  الوسطى
الــــــــــــوعي بالمخــــــــــــاطر 

  الصحیة والبیئیة ككل
 6.409 18.96 359  خانیونس ورفح
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ــــؤثرة   * 1.52  الوسطى ــــوعي بالمخــــاطر الم ال

 0.64 * 0.87  خانیونس ورفح  على الغذاء

ـــوعي بالمخـــاطر الـــصحیة   * 4.1937  الوسطى ال

 1.70 *  2.4889  خانیونس ورفح  والبیئیة ككل

  

ًالــــوعي بالمخــــاطر الـــــصحیة والبیئیــــة تبعـــــا یتبــــین مــــن الجـــــدولین الــــسابقین أن الفــــروق فـــــي 

غــــزة وشـــــمالها  كانــــت بــــین مجموعــــة الــــذین یــــسكنون فــــي الخــــتالف مكــــان اإلقامــــة فــــي المحافظــــة

غــزة  فــي ، لــصالح مجموعــة الــذین یــسكنونالوســطى وخــانیونس ورفــحالــذین یــسكنون فــي ومجمــوعتي 

  .وشمالها

  :الخامسمناقشة نتائج السؤال 

فـي مـستوى الـوعي بالمخـاطر الـصحیة والبیئیـة لـدى طلبـة الـصف ًدالـة إحـصائیا هل توجد فروق 

 قطاع غزة؟)  جنوب- وسط -شمال(العاشر تعزى لمكان السكن 

طلبــة اتــضح مــن نتــائج الدراســة وجــود فــروق فــي مــستوى  الــوعي بالمخــاطر الــصحیة والبیئیــة لــدى 

الـصف العاشـر تعــزى إلـى مكـان الــسكن حیـث كانـت لــصالح الطلبـة الـذین یــسكنون فـي غـزة وشــمالها 

  :ثم خانیونس ورفح ثم الوسطى ویمكن إرجاع السبب إلى

ü  مجتمع مدینة غزة وأجزاء مـن شـمالها مجتمـع مـدني تكـون اهتمامـات األهـالي بتفـوق

  .أبنائهم أكبر من غیرها من المناطق

ü صفوف الدراسیة في المنطقـة الوسـطى والجنوبیـة مقارنـة بغیرهـا مـن لوحظ اكتظاظ ال

  .ًالمناطق وهذا ینعكس سلبا على التحصیل والوعي
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ü  منــاطق الوســطى والجنــوب وأجــزاء مــن الــشمال منــاطق زراعیــة لــذلك نجــد كثیــر مــن

الطالب یعملون مع أهلهم في المزارع علـى حـساب دراسـتهم وبالتـالي نجـد تـدني فـي 

لیمـــي بـــشكل عـــام لـــدى الطلبـــة وهـــذا انعكـــس علـــى وعـــیهم بالمخـــاطر المـــستوى التع

  .الصحیة والبیئیة محور دراستنا

هـــدفت الدراســة إلــى قیـــاس الــوعي البیئـــي حیــث ): 2007( دراســة الفـــردانوتختلــف هــذه الدراســـة مــع 

  راهنة التي تواجه مملكة البحرینلتالمیذ المرحلة االبتدائیة في ضوء بعض المشكالت البیئیة ال

ـــة إحـــصائیة فـــي مـــستوى الـــوعي البیئـــي للتالمیـــذ یمكـــن ودلـــت النتـــائج أنـــه  ال توجـــد فـــروق ذات دالل

هــدفت الدراســة التعــرف إلــى  ):2001(ً، وتختلــف أیــضا مــع دراســة العلــي إرجاعهــا إلــى تغیــر المكــان

 مــستوى الثقافــة الــصحیة لــدى الطلبــة فــي نهایــة المرحلــة األساســیة العلیــا فــي المــدارس الحكومیــة فــي

  وتتفـق مـع. تعـزى لمكـان اإلقامـة ةجنین وكشفت الدراسة إلى أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائی

مـستوى الـوعي الـصحي عنـد عـن هدفت الدراسة إلـى الكـشف  حيث ):1987(دراسة الخلیلي وآخرون 

 عــن وجــود اختالفــات فــي مــستوى  الدراســةكــشفت والطلبــة مــشارف انتهــاء التعلــیم المدرســي الرســمي

  .عي الصحي تعزى لكل من جنس الطالب ونوع المدرسة والمنطقة الجغرافیةالو

  

  :التوصیات

  :على ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، فقد قام الباحث بتقدیم التوصیات التالیة

إعادة النظر في محتوى كتب علوم الصحة والبیئة بالمرحلة األساسیة العلیـا وضـرورة التأكیـد  .4

  . على القضایا الصحیة والبیئیة والتوعیة بمخاطرها السائدة في المجتمعفي محتواها 

 .العمل على توسیع منهاج علوم الصحة والبیئة لیشمل جمیع الصفوف الدراسیة .5

البیئیــة فـي كافــة المنـاهج ســواء العلـوم أو الریاضــیات أو اللغــات و  الـصحیةتـضمین المخــاطر .6
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 مراحــل التعلــیم المختلفــة مــن المرحلــة االبتدائیــة الــخ وذلــك فــي..... أو الدراســات االجتماعیــة

ـــة التعلـــیم الجـــامعي بحیـــث تكـــون خطـــا فكریـــا واضـــحا لـــدى مخططـــي المنـــاهج،  ًحتـــى مرحل ً ً

وبحیــث تكـــون موزعــة بـــصورة متكاملــة فـــي موضــوعات المـــواد الدراســیة المختلفـــة، وال یكفـــي 

   .فیها وحدة دراسیة في صف دراسي أو مرحلة دراسیة

مـــن خـــالل  التـــي لـــم یـــتم تناولهـــا فـــي المحتـــوى  المخـــاطر الـــصحیة والبیئیـــة معالجـــة قـــضایا .7

 .العلمیةالمناهج الدراسیة 

التعاون بین وزارة التربیة والتعلـیم ووزارة الـصحة مـن أجـل تخـصیص بـرامج التعزیـز والتثقیـف  .8

 .الصحي في المدارس لجمیع الصفوف الدراسیة

جودة البیئة مـن أجـل إغنـاء المكتبـات المدرسـیة فـي التعاون بین وزارة التربیة والتعلیم وسلطة  .9

تزیـد مـن وعـي الطلبـة مـن والمطبوعات والنـشرات التـي تحـث علـى االهتمـام بالبیئـة والـصحة 

  .المخاطر الصحیة والبیئیة

أن تقـــدم كافـــة المؤســـسات التـــي تعمـــل فـــي مجـــال التثقیـــف ضـــمن برامجهـــا قـــضایا  .10

 .راد تجنبهاالبیئیة، وكیف یمكن لألفالصحیة والمخاطر 

تفعیل عمل لجان الصحة المدرسة والنـادي البیئـي فـي المـدارس ومـساعدتهم للقیـام بنـشاطات .11

 .المعرفة بقضایا الصحة والبیئة لدى الطلبةمستوى تهدف إلى رفع 

البیئیــة یجــب إبــراز اآلثــار واألضــرار التــي و  الــصحیةعنــد القیــام بالتوعیــة بالمخــاطر  .12

اإلنــسان والكائنــات األخــرى والبیئــة بوجــه عــام مــع إبــراز تحــدثها هــذه المخــاطر علــى صــحة 

 .دور اإلنسان في الحد من هذه المخاطر

 . من قائمة التحلیل المستخدمة في هذه الدراسة عند تصمیم الكتب المدرسیةفادةستاال .13

 



     145

  : دراساتالمقترحات 

 لــبعض البحــوث فــي ضــوء النتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا مــن خــالل الدراســة یقــدم الباحــث مقترحــات

  :المستقبلیة والمكملة للدراسة، مثل

إثـــراء مـــنهج علـــوم الـــصحة والبیئـــة ألحـــد الـــصفوف فـــي المراحـــل التعلیمیـــة المختلفـــة بـــبعض  -1

  .المفاهیم الصحیة والبیئیة المناسبة

بنـــاء برنـــامج لتطـــویر منـــاهج علـــوم الـــصحة والبیئـــة وفـــق قائمـــة المخـــاطر الـــصحیة والبیئیـــة  -2

  .ول المنهاج لهذه المخاطرلتنمیة النقص في تنا

إعــداد برنــامج لتنمیــة الــوعي بالمــشكالت البیئیــة لــدى الطــالب، والعمــل علــى إكــساب معلمــي  -3

  .العلوم القدرة على استنباط الحلول المناسبة لها

 باسـتخدام المـدخل البیئـي وقیـاس أثـره علـى تنمیـة المیـول العلـوم العامـةإعادة صیاغة مناهج  -4

  . البیئیةو  الصحیةخاطرنحو المادة والوعي بالم

تقــــویم أداء معلمــــي علــــوم الــــصحة والبیئــــة فــــي مرحلــــة تعلیمیــــة معینــــة فــــي ضــــوء الكفایــــات  -5

  . التعلیمیة في العلوم

  الــصحیةإجـراء دارسـة تقویمیــه للتعـرف علــى مـدى وعـي العــاملین بالحقـل التربــوي بالمخـاطر -6

  . البیئیة المختلفةو

 . البیئیةو  الصحیة بالمخاطر العلومومختبراتدراسة لتنمیة وعي أمناء معامل  -7

  

*********************  
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  المراجع العربیة

 .القرآن الكریم .1

التربیة البیئیة في مناهج التعلیم رؤیة لتحقیق دور تربوي تعلیمـي )"2001(إبراهیم، مجدي .2

 . القاهرة، مكتبة االنجلو المصریة،"ثایجابي لحمایة البیئة من التلو

، ، مكتبـــة االنجلـــو المـــصریة"التربیـــة البیئیـــة فـــي منـــاهج التعلـــیم)"2001(إبــراهیم، مجـــدي .3

 .القاهرة

 ق شـعیب األرنـؤوطقیـتحو صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبـان :)م1993(، محمدبن حبانا .4

  .بیروت، مؤسسة الرسالة ،1637، ح 4، ج2،ط

، دار الفكــر، كتــاب مــسند بنــي هاشــم، 2،طند اإلمــام أحمــد بــن حنبــلمــس: ابــن حنبــل، أحمــد .5

 .بیروت

، ، دار الفكـــر، كتــاب مـــسند الكثـــرین2،طمـــسند اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل: ابــن حنبـــل، أحمـــد .6

 .بیروت

 .، بیروتدار الفكر، كتاب اآلداب، 3،جسنن أبي داود: أبو داود، سلیمان بن األشعت .7

صحي لدى تالمیذ الـصف الثـاني الثـانوي طبیعـي مستوى الوعي ال)"2003(األحمدي، علي .8

، كلیــة  منـشورةرغیـدراسـة ماجــستیر ،" ةوعالقتـه باتجاهـاتهم الــصحیة فـي المدینـة المنــور

 .التربیة، جامعة أم القرى، المدینة المنورة، السعودیة

مـن سلـسلة دعـوة الحـق، رابطـة العـالم " البیئة واإلنـسان) "هـ1416(أبو زریق، علي راضي .9

 .ي اإلسالم

   بحث غیر منشور " فقه البیئة في اإلسالم" ابو صوي، مصطفى .10
 .مطبعة مقداد غزة، ،"تصمیم البحث التربوي)" 1999(األغا،إحسان واألستاذ،محمود      .11
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 .دار المعرفة، كتاب المزارعة، 1، جصحیح البخاري: البخاري، محمد اسماعیل .12

ة تحلیلیة للمشكالت دراس") م1994. (إسماعیـل، المـدني و خالد ،وصبوقحـ .13

 المجلة التربویة، جامعة ،"المتضمنة في الكتب المدرسیة للمرحلة االبتدائیة بدولة البحرین

  ). 8(المجلد ) 30(الكویت، العدد 

لتنـــور البیئـــي لــدى معلمـــي العلــوم بالمرحلـــة المتوســـطة ا")2001( صــالح ،جاســم .14

 .) 1(لبحرین، الجلد الثاني، ع، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، جامعة ا"بدولة الكویت

 األساسـيأثر نموذج مقتـرح للتربیـة البیئیـة بـالتعلیم "، )1990(حسین، عبد المنعم .15

، المـؤتمر القـومي الثـاني للدراسـات " مـن خـالل تـدریس العلـومفي التصنیف البیئـي للتالمیـذ

 .والبحوث البیئة، معهد الدراسات والبحوث البیئیة، جامعة عین شمس

تطــویر منـــاهج الــصحة والبیئــة للمرحلـــة األساســیة العلیـــا )"2010(حلــس، موســى .16

، جامعــة ، رســالة دكتــوراه غیــر منــشورة"لمواجهــة المخــاطر الــصحیة والبیئیــة فــي فلــسطین

 عین شمسن، كلیة البنات

مــستوى الثقافــة الــصحیة لــدى طالبــات الــصف األول ثــانوي ")1996( فــلایر ،حمــام .17

، ، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة"مــان الكبــرىوأثــره فــي اتجــاههن الــصحیة فــي منطقــة ع

 .جامعة الیرموك، اربد، األردن

مستوى الوعي الصحي لـدى طالبـات " )1998( فیصل ،  ورواشدة، عبدا هللاخطایبة .18

، العلـوم التربویــة 15 م،، مجلــة جامعـة الملـك سـعود"كلیـات المجتمـع  الحكومیـة فـي األردن

 .)1(والدراسات اإلسالمیة 
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ــوعي الــصحي )"1987(وســالم، معتــز وأبــو دهــیس، برهــان الخلیلــي، خلیــل  .19 درجــة ال

عند طلبة الثاني الثـانوي العلمـي واألدبـي والمهنـي فـي ثـالث منـاطق جغراقیـة مختلفـة فـي 

 .1، ع3، مجلة أبحاث الیرموك، م"األردن

 . ، الكویت،دار المعرفة" البیئة وقضایا التنمیة والتصنیع") 2002(الخولي، أسامة  .20

منظمة المؤتمر اإلسالمي مجمع الفقه   " اإلسالم والبیئة" )2009(حمد م،الزیادي .21
  اإلسالمي الدولي الدورة التاسعة عشر إمارة الشارقة دولة اإلمارات العربیة المتحدة

ــد خبــراء الدراســات البیئیــة والطــالب ")1993( كمــال ،زیتــون .22 نمــط اتخــاذ القــرار عن

 ،"تربیـــة صـــوب القـــضایا البیئیـــة الملحـــةمعلمـــي العلـــوم والدراســـات االجتماعیـــة بكلیـــة ال

ـــیم ثـــانوي : المـــؤتمر العلمـــي الخـــامس للجمعیـــة المـــصریة للمنـــاهج وطـــرق التـــدریس نحـــو تعل

 .أفضل، القاهرة، المجلد الثاني

ـــوم بالحلقـــة ") م1991 (،ســـعیدالـــسعید  .23 القـــیم البیئیـــة المتـــضمنة فـــي منـــاهج العل

 وطــرق التــدریس، العــدد الثــاني عــشر،  دراســات فــي المنــاهج،"الثانیــة مــن التعلــیم األساســي

  .أكتوبر

، دار " مـــدخل إلـــى تكنولوجیـــا التعلـــیم فـــي القـــاهرة")1998( عبـــد الحـــافظ ،ســـالمة .24

  .الفكر العربي

أضـواء علـى تطــویر منـاهج العلـوم للتعلــیم العـام فـي الــدول ")1998( محمـد ،سـلیم .25

 ).2(یة العلمیة، المجلد األول، ع، مجلة الترب"العربیة

 ، القاهرة ،  الدار العربیة للكتاب"تلوث البیئة)" 2002(ن شحاته، حس .26

اإلدراك البیئي وعالقته بالمستوى الثقـافي األسـري )" 1991(الشریف، صالح الدین .27

  ).7(، مجلة كلیة التربیة، أسیوط، المجلد األول، العدد"لدى تالمیذ الصف التاسع
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ـــوث خطـــر واســـع االنتـــشار)"2000(طـــاحون، زكریـــا  .28 ـــسحاب للنـــشر، دار ا"التل ، ل

      .القاهرة 

دار الثقافـــة ، 1،ط)"تربیـــة حتمیـــة(التربیـــة البیئیـــة )"2008(الطنطـــاوي، رمـــضان  .29

 . عمانللنشر والتوزیع،

دار النهــضة ، 1،ط"تربیــة حتمیــة....التربیــة البیئیــة)"2000(الطنطــاوي، رمــضان  .30

 . القاهرةالعربیة للطبع والنشر والتوزیع،

 منـاهج العلــوم بمراحـل التعلـیم العــام بمـصر قــي دور)"1997(الطنطـاوي، رمـضان  .31

 .3 مجلة كلیة التربیة، جامعة المنصورة، ع،"تحقیق مفهوم التربیة الوقائیة للطالب

ـــا فـــي التعلـــیم")1987( حـــسین ،الطـــوبجي .32  ، 2ط ، "وســـائل االتـــصال والتكنولوجی

  .دار القلمالكویت ، 

دار ، 1، ط"ئــــةیم البأساســــیات علــــ)"2002(عابــــد، عبــــد القــــادر وســــفاریتي، غــــازي .33

 . عماناألوائل للطباعة والنشر،

، "الثقافــة البیئیــة لــدى طــالب جامعــة المنــصورة)" 1991(عبـد الــسالم، عبـد الــسالم .34

، المؤتمر العلمي الثالث، رؤى مستقبلیة للمنـاهج فـي الـوطن العربـي، الجمعیـة دراسة میدانیة

  .المصریة للمناهج، المجلد األول

، "أثــر المعــسكرات فــي تنمیــة الــوعي البیئــي  ")1988(یح  عبــد المــس،عبــد المــسیح .35

   . معهد الدراسات والبحوث البیئیة ، جامعة عین شمسرسالة ماجستیر غیر منشورة ،

الوعي بالمخاطر البیئیـة ")2002 (محسن ،عبد العال  ،عبد المسیح، وعبد المسیح .36

ــاول ك ــة ومــدى تن ــة اإلعدادی ــذ المرحل ــات المجتمــع وتالمی ــدى بعــض فئ ــوم لتلــك ل تــب العل

 ).3( مجلة التربیة العلمیة، المجلد الخامس، ع،"المخاطر



     151

" مــدى الــوعي الــصحي لــدى طــالب المرحلــة اإلعدادیــة "): 1998(حنــان ،عثمــان .37

  . كلیة التربیة ،جامعة عین شمس غیر منشورة ،رسالة ماجستیر ،

 ).3( مجلة الخفجي، ع،"اإلسالم والتربیة الصحیة")1987( محمد ،عرب .38

، دار المنــاهج للنــشر 1، ط"التربیــة البیئیــة)"2004(بــشیر ومزاهــرة، أیمــنیــات، عرب .39

 .، عمانوالتوزیع

مــستوى الثقافــة الــصحیة لــدى الطلبــة فــي نهایــة المرحلــة ):"2001(العلــي، فخــري .40

 كلیـة ، رسـالة ماجـستیر ،غیـر منـشورة،"األساسیة العلیا في المدارس الحكومیـة فـي جنـین

  .وطنیة، نابلس، فلسطینالتربیة، جامعة النجاح ال

 فـي األساسـي الـسادس تالمیـذ لـدى يالبیئـ التنـور توىسم ")2001 (یـسرا،العفیفي .41

 .فلسطین ، الجامعة اإلسالمیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة "رفح محافظة

دراسـة تحلیلیـة لمحتـوى منـاهج علـم األحیـاء للمرحلـة  ")م1988( یحیـى ،العمـارین .42

، رســالة ماجــستیر غیــر "البیئیــة فــي القطــر العربــي الــسورياإلعدادیــة فــي مجــال التربیــة 

 . كلیة التربیة، جامعة دمشقمنشورة،

المفـــاهیم البیئیـــة الواجـــب تـــضمینها فـــي منـــاهج العلـــوم ")1996( ســـعود ،العمـــرو .43

ومــدى فاعلیتهــا علــى التحــصیل واالتجــاه نحــو البیئــة لــدى طــالب المــرحلتین االبتدائیــة 

 ).  55(، ع16 رسالة الخلیج العربي، م،"السعودیةوالمتوسطة بالمملكة العربیة 

 "التربیــة البیئیــة فــي منــاهج التعلــیم العــام بــالوطن العربــي)"1987(العــیش، نجــود  .44

  .المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، إدارة التربیة، تونس

دار ، 4، ط"ةالمـــدخل إلـــى العلـــوم البیئیـــ)"2008(الغرایبــة، ســـامح والفرحـــان، یحیـــى .45

  . عمانلشروق للنشر والتوزیع،ا
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التربیــة ) 1 (سلــسلة التربیــة وقــضایا البیئــة والــوعي البیئــي،")2003 (، مهنــاغنــایم .46

 .الدار العالمیة للنشر والتوزیع، مصر، 1 ط،"البیئیة مدخل لدراسة مشكالت المجتمع

مـــن أســـالیب التربیـــة البیئیـــة فـــي المـــضمون المدرســـي، ") م1988( مهنـــا ،غنـــایم .47

 النـــدوة التـــي نظمهـــا مكتـــب التربیـــة ، اإلنـــسان والبیئـــة،"غذائیـــة فـــي التعلـــیم العـــامالتربیـــة ال

  . دیسمبر20-17العربي لدول الخلیج، مسقط، سلطنة عمان، من 

ــــب الدراســــیة ")2006( عائــــشة ،فخــــرو .48 ــــة المتــــضمنة فــــي الكت المعلومــــات الغذائی

 العلـــوم التربویـــة ، مجلـــة"للـــصفوف الثالثـــة المتقدمـــة فـــي المرحلـــة االبتدائیـــة بدولـــة قطـــر

 .) 1(والنفسیة، جامعة البحرین، المجلد السابع، ع

تنمیة بعض عناصر التنور البیئي لدى طالب كلیة التربیـة ")2000( محـسن ،فراج .49

یــة العلمیـة، المجلـد الثالــث،  مجلـة الترب،"جامعـة الملـك خالــد باسـتخدام المــودیالت التعلیمیـة

 ).1(ع

حدثة فــي التربیــة الــصحیة وانعكاســاتها علــى اتجاهــات مــست")1984( فــاروق ،الفـرا .50

 ).11(، رسالة الخلیج العربي، ع"المناهج الدراسیة في الدول العربیة الخلیجیة

الــوعي البیئــي لتالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة فــي ضــوء بعــض ")2007(نــزار ،الفــردان .51

اجــستیر رســالة م" دراســة میدانیــة"المــشكالت البیئیــة الراهنــة التــي تواجــه مملكــة البحــرین 

 ).2(،مجلة العلوم التربویة والنفسیة، جامعة البحرین، المجلد الثامن، ع،غیر منشورة 

 .، الهیئة المصریة العامة للكاتب"البیئة مشاكلها وقضایاها") 1999(الفقى، محمد .52

الهیئــة المــصریة العــام " التلــوث البیئــي والتنمیــة االقتــصادیة)" 1999(قاســم، منــى  .53

  .للكتاب
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برنــامج مقتــرح فــي الثقافــة البیئیــة لــبعض فئــات العــاملین )" 1992(كامــل، محــب  .54

  . جامعة عین شمس، القاهرةفي مصر، رسالة دكتوراه غیر منشورة،

تقــــویم محتــــوى منهــــاج علــــوم الــــصحة والبیئــــة للمرحلــــة )" 2009(محجز،طــــارق .55

، رســالة " األساســیة العلیــا فــي ضــوء معــاییر التربیــة البیئیــة ومــدى اكتــساب الطــالب لهــا

 .فلسطین الجامعة اإلسالمیة اجستیر غیر منشورة ،م

 دار الـشروق للنـشر ،1،ط"البیئة والمجتمع)" 2003(هرة، أیمن والشوابكة، علـيمزا .56

 . عمانوالتوزیع،

 ،2، ج  محمــد فــؤاد عبــد البــاقيیــقتحوصــحیح مــسلم : ، اإلمــام أبــي الحــسنمــسلم .57

 .  بیروت، دار إحیاء التراث العربي

،كتـــاب 4، ج إبـــراهیم عـــوض یـــقتحوصـــحیح مـــسلم : سن، اإلمـــام أبـــي الحـــمـــسلم .58

 .  بیروت، دار إحیاء التراث العربي الطهارة

،كتـــاب 4، ج إبـــراهیم عـــوض یـــقتحوصـــحیح مـــسلم : ، اإلمـــام أبـــي الحـــسنمـــسلم .59

 .  بیروت، دار إحیاء التراث العربياإلیمان، 

تقــویم مقــرر األحیــاء للــصف األول الثــانوي فــي ضــوء )" 1999(مــصطفى، نجــوى  .60

حـد اواقتـراح و (موعة من المحكات وأهداف كل من التربیة البیئیة والتربیة الـسیكولوجیةمج

 .، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة52، مجلة علم النفس،ع)"لذلك

العادات غیر الصحیة لدى األطفال األردنیـین مـن وجـه نظـر ")1996(نـصر ،مقابلة .61

 ).2(ع) 16(العربیة للتربیة، مجلد ة ، المجل"أمهاتهم وعالقتها ببعض المتغیرات

مرجـــع فـــي التعلـــیم البیئـــي ) : م1976(المنظمـــة العربیـــة للتربیـــة والثقافـــة والعلـــوم  .62

 . القاهرةلمراحل التعلیم العام،
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المجلة األردنیة في  ،" حمایة البیئة من منظور إسالمي")2006(، طالل المومني .63
   ).2(،ع المجلد الثاني ،الدراسات االاسالمیة

وعــات ب،مط1، مجلــة مــستقبل التربیــة، ع)1976(میثــاق بلغــراد عــن التعلــیم البیئــي .64

 .الیونسكو، القاهرة

 . جامعة دمشق، دمشق،"المناهج") م1992(یونس ،ناصر  .65

برنامج مقترح في التربیة البیئیـة مـن خـالل منـاهج العلـوم )"2000(نشوان، تیسیر  .66

، كلیـة التربیـة  غیـر منـشورةدكتـوراهالة رس" لطالب المرحلة األساسیة العلیا بمحافظات غزة

 .غزة-الحكومیة

ــوم الــصحة والبیئــة،): 1998(وزارة التربیــة والتعلــیم .67  الخطــوط العریــضة لمنــاهج عل

 .تقریر غیر منشور، غزة، فلسطین

دراسـة مـسحیة حـول انتـشار ظـاهرة التـدخین بـین :"وزارة التربیة والتعلـیم الفلـسطینیة .68

 اإلدارة العامـة للتخطـیط التربـوي، مركـز الـصحة المدرسـیة ،"ةالطلبة في المدارس الفلسطینی

 م2002غزة، ، واإلرشاد التربوي، السلطة الوطنیة الفلسطینیة

ورشــة عمــل حــول تقیــیم ): 1998(وزارة الــصحة الفلــسطینیة ووزارة التربیــة والتعلــیم .69

 .، تقریر غیر منشور، غزة، فلسطینالخطوط العریضة لمناهج علوم الصحة والبیئة
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  المـــالحق
  
  

  .قائمة بأسماء المحكمین •

  .قائمة المخاطر الصحیة والبیئیة بصورتها النهائیة •

  .طلب تحكیم االختبار •

  .الصیغة النهائیة لالختبار المعرفي •

 .كتاب تسهیل مهمة طالب ماجستیر •
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  )1(ملحق رقم 
  

  قائمة بأسماء المحكمین لقائمة المخاطر الصحیة والبیئیة، واالختبار المعرفي
  

  العمل  التخصص  االسم  م

دكتوراه في علم المناهج وطرق   المنعمعبد اهللا عبد . د  1
  علوم/التدریس

  مناء جامعة القدس المفتوحةرئیس مجلس أ

دكتوراه في علم المناهج وطرق   محمد أبو شقیر. د  2
  تكنولوجیا التعلیم/التدریس

المناهج وطرق التدریس مشارك بقسم أستاذ 
  في الجامعة اإلسالمیة

دكتوراه في علم المناهج وطرق   محمود األستاذ . د  3
  علوم/التدریس

یس  المناهج وطرق التدر مشارك بقسمأستاذ
  في جامعة األقصى

دكتوراه في علم المناهج وطرق   صالح الناقة.د  4
  علوم/التدریس

أستاذ المناهج وطرق التدریس في الجامعة 
  اإلسالمیة

دكتوراه في علم المناهج وطرق   عزو عفانة. د  5
  ریاضیات/التدریس

المناهج وطرق التدریس مشارك بقسم أستاذ 
  في الجامعة اإلسالمیة

دكتوراه في علم المناهج وطرق   ویشعطا در. د  6
  علوم/التدریس

أستاذ المناهج وطرق التدریس في جامعة 
  األزهر

  أستاذ في جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه في علم الحیوان  بسام الزین.د  7
  محاضر في جامعة القدس المفتوحة  ٕدكتوراه في علوم البیئة وادارتها  محمد المصري. د  8

اه في علم المناهج وطرق دكتور  موسى حلس.د  9
  علوم/التدریس

  محاضر في جامعة األقصى

  محاضر في جامعة القدس المفتوحة  ماجستیر علم نفس تربوي  عماد الكحلوت. أ  10

/ ماجستیر مناهج وطرق تدریس  موسى شهاب. أ  11
  علوم

النائب الفني في مدیریة التربیة 
  الشمال/والتعلیم

/ اهج وطرق تدریسماجستیر من  جهاد أبو حلیمة.أ  12
  علوم

  مدرس في وكالة الغوث

  وزارة التربیة والتعلیم/ مشرف تربوي  أحیاء/بكالوریوس تربیة علوم  فوزي غزال. أ  13
  وزارة التربیة والتعلیم/ مشرف تربوي  كیمیاء/بكالوریوس تربیة علوم  إیاد النبیه. أ  14

أحیاء /بكالوریوس تربیة علوم  تهاني الفار. أ  15
  حیویةوكیمیاء 

  وزارة التربیة والتعلیم/ مشرف تربوي

  وزارة التربیة والتعلیم/ مشرف المختبرات  فیزیاء/بكالوریوس تربیة علوم  أیمن ظاهر. أ  16
  ثانویةمرحلة مدرس   كیمیاء/بكالوریوس تربیة علوم  بهاء ضاهر.أ  17
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  )2(ملحق 
  قائمة المخاطر الصحیة والبیئیة

 قائمة المخاطر م المجال

1 
ثاني أكسید الكربون، الرصاص، أكاسید (الغازات الناجمة عن حرق الوقود األحفوري 

 )الكبریت 

 .الغازات الصادرة عن حرق النفایات الصلبة في األماكن المكشوفة 2

 ) CFCsن ومركبات غاز الفریو(الغازات الصادرة عن صناعات أجهزة التبرید 3

 ).أكاسید الكبریت، أكاسید النیتروجین، غاز الفریون(الغازات المسببة لتآكل طبقة األوزون 4

 .الغازات المسببة لظاهرة البیت الزجاجي 5

 .اإلفراط في استخدام البخاخات المعطرة وغیرها 6

 .الغبار الناجم من العواصف الرملیة أو مصانع البالط 7

 .ازات الصادرة من حرق النفایات الطبیة في المناطق المكشوفةالغ 8

 ).البویة(حرق صفائح الدهان 9

 .الغازات المسببة للمطر الحمضي 10

 .حرق إطارات السیارات في األماكن المكشوفة 11

 رش المبیدات في المنازل والنوافذ مغلقة للقضاء على الحشرات 12

 جمة عن صهر القار لرصف الشوارع وتغطیة أسطح المنازلالغازات والروائح النا 13

14 
الروائح الناتجة من تحلل أجساد الكائنات بعد موتها والناجمة عن تجمع میاه الصرف 

 الصحي

 بعض الكائنات الحیة الدقیقة المنتشرة في الهواء وتسبب األمراض 15

عن
ئة 

اش
 الن

واء
اله

ى 
 عل

ئیة
البی

ة و
صحی

ر ال
خاط

الم
: 

 المواد الناتجة عن انفجار الصواریخ والقذائف 16

 اإلفراط في استخدام األسمدة الكیماویة 17

 اإلفراط في استخدام المبیدات الحشریة الكیماویة 18

 .ري النباتات على طریقة الري السطحي 19

 ).بةتدمیر كثیر من األراضي الخص(التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعیة  20

 .الرعي الجائر 21

 .دفن النفایات الصلبة داخل األراضي الزراعیة 22
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23 
التخلص من المواد البالستیكیة والنیلون المستخدم في البیوت البالستیكیة داخل األراضي 

 .الزراعیة
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24 
دفن النفایات الطبیة المشعة والسامة التي تحتوي على مواد سامة مثل الزئبق والزرنیخ 

 خل األراضي الزراعیةدا

 .عدم التخلص من اآلفات الحشریة بشكل سریع وسلیم 25

26 
تجریف الكثیر من األراضي المزروعة (بناء جدار الفصل العنصري على األراضي الزراعیة 

 ).والخصبة

 .تعرض النباتات لنواتج حرق الوقود األحفوري 27

  .أثر األمطار الحمضیة على النباتات 28

 استخدام الهرمونات بشكل مفرط لتسریع عملیة نضوج الثمار 29

 )  . یجهد األرض ویدني خصوبتها(زراعة األرض بشكل متواصل  30

 أحواض میاه الصرف الصحي المقامة فوق الخزانات الجوفیة 31

 .الكیماویةتلوث میاه الشرب بالمبیدات واألسمدة  32

 .زیادة نسبة العناصر مثل الكلور والفلور في میاه الشرب 33

 .أثر الحفر االمتصاصیة وتلویثها لمیاه اآلبار الجوفیة والینابیع وآبار الجمع 34

 . األمطار الحمضیة وأثرها على المسطحات المائیة 35

36 
عاف مضاعفة مما یستهلكه یستهلك أض(سیطرة المغتصبات الصهیونیة على مصادر المیاه

 ) الفلسطینیون

 .كثرة حفر اآلبار الجوفیة في منطقة واحدة 37

 .عدم فحص نسب األمالح الموجودة في میاه الشرب بشكل دوري 38

 .عدم تنظیف أو صیانة أجهزة فلترة المیاه بشكل دوري 39

 .دفن المخلفات المشعة بالقرب من مصادر المیاه 40

 .اه الشرب باألتربة والغبارتلوث می 41

42 
غسل السیارات، (االستهالك الجائر واإلفراط في استخدام میاه الشرب في مجاالت مختلفة 
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 إلقاء الحیوانات المیتة في اآلبار القدیمة  43

 . مكسبات الطعم واللون والرائحةتناول المواد الغذائیة المحتویة على 44

 .حفظ المأكوالت في أوان مصنوعة من األلمنیوم 45

 .وضع الخبز واألطعمة في أكیاس مصنوعة من البالستیك األسود 46

 .استخدام الزیت عدة مرات في قلي الطعام 47

 ).السندوتشات(استخدام أوراق الصحف في لف وتغلیف األطعمة  48

 .من أكل اللحوم المشویة على الفحم بشكل مباشراإلكثار  49

 .وضع المأكوالت الساخنة في أطباق أو أكیاس مصنوعة من البالستیك 50

ئة 
اش

 الن
ذاء

 الغ
على

یة 
لبیئ

 وا
حیة

لص
ر ا

خاط
الم

 :عن

 .شراء الحلویات من الباعة الجائلین في المناطق المزدحمة بالسیارات 51
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 .تناول طعام معلبات انتهت صالحیتها 52

 .ل غلیهحفظ حلیب البقر أو الغنم الطازج قب 53

 .تناول أطعمة تحتوي على لحم الخنازیر 54

 تناول لحوم مصدرها مصاب بأمراض مثل أنفلونزا الطیور أو جنون البقر 55

 .تناول الطعام قبل غسل الیدین 56

 .تناول األطعمة المكشوفة المعرضة للهواء 57

 .تناول األطعمة داخل المراكز الطبیة 58

 .لحوم قبل طهیها بشكل جیدتناول منتجات ال 59
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  ) 3(الملحق رقم 
  بسم هللا الرحمن الرحیم

 
– 

 
 

 

 
  

  المحترم......... .....................................................األستاذ / األخ الدكتور
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد ،،،،،،،
  

  تحكیم اختبار/ الموضوع
  

المخــاطر الـــصحیة والبیئیــة المتـــضمنة بكتــب علـــوم الــصحة والبیئـــة (یقــوم الباحــث بدراســة بعنـــوان
ة ولتحقیـق الهـدف الثـاني مـن الدراسـ) للمرحلة األساسیة العلیا ومدى وعي طلبة الصف العاشر بهـا

الـذي -تـم إعـداد اختبـار للطلبـة  )مدى وعي طلبة الصف العاشـر بالمخـاطر الـصحیة والبیئیـة(وهو 
 والــذي نرجــو تعاونــك فــي تحكــیم أســئلة االختبــار مــن حیــث شــمولیتها ونجاحهــا فــي قیــاس -بــین یــدیك

لــك ًوعــي الطلبــة بالمخــاطر الــصحیة والبیئیــة مــع إمكانیــة تعــدیل أو زیــادة أو حــذف أي ســؤال متمنیــا 
  .ًالتوفیق والنجاح دائما

  
 / الباحث

 
  بیانات المحكم

  
  :المؤهل العلمي

  
  :المهنة

  
  :مكان العمل
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  ) 4(الملحق رقم 
  بسم هللا الرحمن الرحیم

   غزة–الجامعة اإلسالمیة 
   العلیاالدراساتكلیة 

  كلیة التربیة
  تكنولوجیا التعلیمقسم المناهج و

 
  س مستوى الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة لدى طلبة الصف العاشر األساسياختبار قیا

  أعزاءنا األفاضل طالب وطالبات الصف العاشر األساسي                       حفظكم اهللا

المخاطر الصحیة والبیئیة المتضمنة بكتـب علـوم الـصحة والبیئـة للمرحلـة (یقوم الباحث بدراسة بعنوان
تــم إعـداد هـذا االختبــار ولتحقیـق هـذا الهـدف )  ومـدى وعــي طلبـة الـصف العاشـر بهــااألساسـیة العلیـا

تبــار متمنــین لكــم الــذي بــین أیــدیكم والــذي نرجــو تعــاونكم فــي هــذه الدراســة باإلجابــة علــى أســئلة االخ
  .التوفیق والنجاح

  غازي محمد محمود المدهون/ الباحث
  

  
  البیانات العامة: ًأوال

 ...................................     اسم المدرسة .......................یة المنطقة التعلیم

  أنثى/    ذكر   :    النوع
  

  
  :اختبار قیاس الوعي بالمخاطر الصحیة والبیئیة لدى طلبة الصف العاشر األساسي: ًثانیا

) أ، ب، ج، د(وف ً ســؤاال وكـل سـؤال لـه أربــع إجابـات یـشار إلیهـا بــالحر38هـذا االختبـار مكـون مـن 
مـــن بینهـــا إجابـــة واحـــدة صـــحیحة، وعلیـــك أن تقـــرأ كـــل ســـؤال قـــراءة جیـــدة ومـــن ثـــم اختیـــار اإلجابـــة 

 الصحیحة أو األصح تضع حولها دائرة 

  :مثال على ذلك
  تتزود األسماك من النباتات الخضراء التي تنمو في المیاه بغاز-1

 -أ   النیتروجین -ب األكسجین

 -ج ي أكسید الكربونثان -د الهیدروجین
  . لذلك وضعنا دائرة حوله) ب(اإلجابة الصحیحة لهذا السؤال هي األكسجین الذي یدل علیه الحرف  



     164

  أجب عن األسئلة التالیة
  
  : من المصادر الرئیسیة لتلوث المیاه  -1
  وصول میاه المجاري إلیها  -ب  هطول األمطار والسیول  -أ

  بقایا الكائنات البحریة المیتة  -د  اتاألسماك التي تتغذى على النبات  -ج
  
  : یؤدي تزاید حفر اآلبار في المناطق الساحلیة إلى  -2
  بقاء المیاه في اآلبار دون تغیر  -ب  ارتفاع منسوب المیاه في اآلبار  -أ

  انخفاض نسبة األمالح في میاه اآلبار  -د  ارتفاع نسبة األمالح في میاه اآلبار  -ج
  
  : یائیة للماءمن الملوثات الكیم  -3
  البكتیریا  -ب  الطفیلیات  -أ

  الجراثیم  -د  األحماض األمینیة  -ج
  
  : من مخاطر التلوث الحراري للمیاه  -4
  نقص المغذیات في الماء  -ب  زیادة ملوحة الماء  -أ

  قتل جماعي لألحیاء المائیة الحیوانیة والنباتیة  -د  زیادة السموم في الماء  -ج
  
  : متصاصیة هوالمقصود بالحفر اال  -5
  حفر یتم فیها تجمیع میاه األمطار  -ب  آبار الجمع  -أ

حفـــر یــــتم فیهــــا تــــصریف میــــاه الــــصرف الــــصحي   -ج
  بالمنزل

  حفر یتم فیها دفن النفایات الصلبة  -د

  
  :من خصائص المبیدات الكیماویة  -6
  تزید المیاه عذوبة  -ب  غیر ملوثة للبیئة   -أ

  بانها في الماءسرعة ذو  -د  ال تذوب في الماء  -ج
  
  :یعتبر تلوث المیاه بالبكتیریا والجراثیم من  -7
  التلوث الكیمیائي  -ب                               التلوث الفیزیائي  -أ

  التلوث اإلشعاعي  -د  التلوث الحیوي  -ج
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  : ما عدا واحدةمن آثار الحفر االمتصاصیة كل ما یلي   -8
  تلوث المیاه الجوفیة  -ب  تآكل شبكات نقل میاه الشرب  -أ

  انتشار الروائح الكریهة  -د  زیادة خصوبة التربة بالسماد الحیوي  -ج
  
  
  : استخدام األسمدة الكیماویة بكثرة یؤدي إلى  -9
  ال یؤثر على التربة  -ب                         زیادة اإلنتاج الزراعي  -أ

  لنباتات بسرعةنمو ا  -د  تراكمها بالتربة وبالتالي تلوث التربة  -ج
  
  :اإلفراط في استخدام المبیدات الحشریة یؤدي إلى  -10

  ال یؤثر على التربة  -ب  زیادة خصوبة التربة  -أ
  تلوث التربة وتسمیمها  -د  التخلص من اآلفات فقط  -ج
  
  : من الطرق الجیدة والفعالة للتخلص من األعشاب هي  -11

  تجفتركها حتى   -ب  رشها بالمبیدات الكیماویة  -أ
  حراثة األرض وجمعها  -د  ال تؤثر األعشاب على المزروعات  -ج
  
  : ما عدا واحدةمن آثار تكدیس النفایات الصلبة فوق التربة كل ما یلي   -12

  زیادة خصوبة التربة  -ب  تلویث التربة  -أ
  انتشار الجراثیم والمیكروبات  -د  انتشار الروائح الكریهة   -ج
  
  :یعرف التصحر بأنه   -13

  األرض الرملیة  -ب  زیادة مخصبات التربة  -أ
  نقص متواصل في خصوبة التربة  -د  المناطق التي تعیش فیها الجمال  -ج
  
  
  : من الطرق الصحیة للتخلص من میاه الصرف الصحي  -14

  تصریفها في البحر  -ب  الحفر االمتصاصیة  -أ
  تجمیعها في أحواض  -د  إعادة استخدامها في ري المزروعات  -ج
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  : من آثار دفن بقایا البیوت البالستیكیة في التربة  -15
  تعتبر سماد للتربة  -ب  ال تضر وال تنفع  -أ

  تسد مسامات التربة  -د  تزید من نسبة األكسجین في التربة  -ج
  
  : من آثار اقتالع األشجار الكبیرة المزروعة على المرتفعات  -16

  خرىتزید من نمو النباتات األ  -ب  انجراف التربة  -أ
  ال توثر على التربة وال النباتات األخرى  -د  تزید خصوبة التربة  -ج
  
مــصطلح یطلــق علــى األراضــي المنتجــة كمیــات هائلــة مــن المزروعــات نتیجــة اإلفــراط فــي اســتخدام   -17

  :     المخصبات والري السطحي
ن                                طبقة األوزو  -أ   التصحر  -ب 

  الثورة الخضراء  -د  یت الزجاجيظاهرة الب  -ج
  
  : من الطرق الصحیة للتخلص من النفایات الطبیة هي  -18

  تركها مكشوفة في مناطق نائیة  -ب  دفنها في األراضي الزراعیة  -أ
ًحرقها في أفران خاصة حرقا صحیا   -ج   نتخلص منها مثل النفایات األخرى  -د  ً
  
  :المدنمن المصادر المباشرة لتلوث الهواء في   -19

  كثرة عدد السكان في المدن  -ب  استخدام الغاز الطبیعي في الطهي  -أ
  .وجود مساحات كبیرة من األرض الخضراء  -د  أدخنة المصانع وعوادم السیارات  -ج
  
  :ًیعد غاز الفریون المستخدم في غاز التبرید سببا في  -20

  حمایة طبقة األوزون  -ب  تآكل طبقة األوزون  -أ
  یكون طبقة األوزون  -د  لى طبقة األوزونال یؤثر ع  -ج
  
  
  :من المصادر الطبیعیة لتلوث الهواء  -21

  مخلفات المصانع المختلفة  -ب  األتربة التي تحملها الریاح  -أ
  المواد الكیمیائیة والمبیدات الحشریة  -د  نواتج احتراق الفحم وزیت البترول  -ج
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  :ظاهرة البیت الزجاجي هو غازمن ملوثات الهواء التي لها دور كبیر في   -22
  األرجون  -ب  األكسجین  -أ

  ثاني أكسید الكربون  -د  الهیدروجین  -ج
  

  :ما عدا واحدةمن ملوثات الهواء في المنزل كل ما یلي   -23
  التدخین  -ب  غاز الطبخ   -أ

  غاز األكسجین  -د  عادم وقود التدفئة  -ج
  
  ):المعطرة وغیرها(ام البخاخات من ملوثات الهواء الخطرة الناتجة عن استخد  -24

   DDT مركبات  -ب  مركباتCFCs                                        -أ
  أكاسید الكبریت  -د  أكاسید النیتروجین  -ج
  
  : هيما عدا واحدةیعتبر كل ما یلي من ملوثات الهواء البیولوجیة   -25

  الجراثیم  -ب  البكتیریا  -أ
  لفیروساتا  -د  الغبار واألتربة  -ج
  
  :من ملوثات الهواء المسببة لألمطار الحمضیة  -26

  أكاسید الكبریت  -ب  الضوضاء  -أ
  الغبار والعواصف الرملیة  -د  غاز األوزون  -ج
  
جرثومــة تعتبــر مــن ملوثــات الهــواء الحیویــة تنتقــل عــن طریــق الــسعال أو العطــس أو الــتكلم أو   -27

  :ٍالبصق تسبب مرض معد وممیت هو
  مرض التیفوئید  -ب  لیرقانمرض ا  -أ

  مرض اإلیدز  -د  مرض السل  -ج
  
  :من مخاطر تلوث الهواء بالغبار والمواد المعطرة الثقیلة ویسبب اإلصابة بمرض مزمن هو   -28

  الربو  -ب  الضغط  -أ
  الصداع  -د  السكري  -ج
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عنــد األطفــال مــن عــوادم احتــراق الــنفط الخطــرة التــي تلــوث الهــواء ویــؤثر علــى النمــو العقلــي   -29

  :ویقلل من مستوى الذكاء
  الزئبق  -ب  الرصاص  -أ

  أكاسید النیتروجین  -د  أكاسید الكبریت  -ج
 

  : ًمن الضروري غسل الخضروات جیدا قبل األكل حتى  -30
  ال تتعرض للتلف  -ب  تبقى طازجة  -أ

  تزداد القیمة الغذائیة لها  -د  نتخلص من آثار ما رش علیها من مواد كیماویة  -ج
  
  :أكل الطعام أو الحلویات المكشوفة  -31

  یزید من قوة مناعة الجسم  -ب  صحي للجسم  -أ
  من العادات الجیدة في حیاتنا  -د  یسبب األمراض  -ج
  
  : عند شراء أي نوع من المعلبات، أكثر ما أهتم به هو  -32

  اسم المنتج  -ب  شكل العلبة الخارجي  -أ
  نظر إلى تاریخ انتهاء صالحیة المنتجال  -د  اسم الشركة المصنعة للمنتج  -ج
  
  : أحد أنواع التهاب الكبد الوبائي وینتقل بسبب تلوث الطعام أو مصادر المیاه  -33

  )ب(التهاب الكبد الوبائي   -ب  )أ(التهاب الكبد الوبائي   -أ
  )د(التهاب الكبد الوبائي   -د  )ج(التهاب الكبد الوبائي   -ج

  
  :  الطعام یؤدي إلى اإلصابة بـ نقص تناول الكالسیوم في  -34

  هشاشة العظام  -ب  الشلل  -أ
  االستسقاء الشوكي  -د  فقر الدم  -ج
  
  : من األمراض التي تنتج عن تصریف میاه الصرف الصحي بطریقة غیر سلیمة  -35

  الكولیرا  -ب  جنون البقر  -أ
  الحمى المالطیة  -د  أنفلونزا الخنازیر  -ج
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  :ون واألطعمة الغنیة بالكولسترول مثل البیض یؤدي إلى اإلصابة بـ اإلكثار من تناول الده  -36
  اإلسهال  -ب  اإلمساك  -أ

  عسر الهضم  -د  تصلب الشرایین  -ج
  
  : ًمن آثار شرب الشاي مع الطعام أو بعد الطعام مباشرة   -37

  یزید من القیمة الغذائیة للطعام  -ب  یساعد على هضم الطعام   -أ
تامینـات والحدیـد الموجـود فـي یعیق امتصاص الفی  -ج

  الطعام
  یقوي جهاز المناعة في الجسم  -د

  
ًما مأل آدمي وعاء شرا من بطنه(نستفید من حدیث الرسول صلى اهللا علیه وسلم  -38 ً:(  

  أن البطن شر   -ب  أن الطعام شر  -أ
  أن نأكل ما هو صحي ولكن باعتدال  -د  أن نأكل كل ما نشتهیه بإفراط   -ج
  
  

  لة االختبارانتهت أسئ
  
  

  الباحث                                                                                   
   المدهون محمدغازي
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Abstract  
The study amid to identify the most important healthy and environmental 

risks to be included in science books for health and the environment of the 

upper stage of the following basic levels (VII – VIII – IX – X ), and the 

disclosure of the extent of these risks included in the curricula of health 

sciences and the environment in the governate of Palestine, and the 

measuring the extent students' awareness Of the tenth grade students for 

this subjects by means of knowledge test.                                                    

The researcher has followed the analytical descriptive method, and to 

achieve the objective of the study, the researcher has designed the 

following two research tools :                                                                      

nalyzing the content of the curricula of health  A : Analysis of content –1 

sciences and the environment of the upper stage according to the risks list 

appointed, which included  (59) risks.                                                       

in the final form distributed at four ) 38( includes : Test of knowledge –2 

fields according to relative weight of each fields, based on the analysis of 

the content of the curricula of health science and the environment of the 

upper stage, The reliability of the test was(0.767) using Coder Richardson's 

 equation 21.                                                                                              

The study sample included all the science curricula of health and 

environment for the higher-basic level (VII – VIII – IX – X ), and the 

sample of students was (1005) tenth grade students  from Gaza Directorates 

(North Gaza – West Gaza – East Gaza – The middle – Khanyounes – 

Rafah) .                                                                                                        
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The study found the following  results: 
1- The environment and healthy risks  list has included (59) risks,  

curricula of health sciences and the environment of the upper stage 

included (28) risks with a percentage  47.4% . 

2- The environmental and healthy risks list has included four fields : 

risks affecting water, risks affecting soil & plants, risks affecting air, 

risks affecting food. 

3- The subjects that included risks affecting air the greatest weight 

among other risks with a percentage of 30.3% followed by the risks 

affecting soil & plants with a percentage of 27.6% followed by the 

risks affecting food with a percentage of 21.3% while the subjects 

included the risks affecting water have the lowest percentage of 

20.8%, compared with the other four risks. 

4- There is a decline in the level of the awareness of environmental and 

healthy risks at the tenth grade students. It recorded lower than 

supposed average (75%). 

5- There are differences with a statical reference in the level of the 

awareness of environmental and healthy risks for the tenth grade 

students. These related to the sex change, and they are on the 

females' side. 

6- There are differences with a statical reference in the level of the 

awareness of environmental and healthy risks for the tenth grade 

students. These related to the address change, and they are on the 

side of the students who live in Gaza, and its north then Khanyounes, 

then Rafah, then the middle. 
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The study found a set of recommendations, namely: 
1- Reconsider the content of science books for health and environment 

of the  upper, stage and to focus on environment and health issues 

and a awareness of the risks in the society. 

2- Enlarge the curriculum of science books for health and environment 

to include all grades. 

3- Handle the issues of environmental and health risks that the content 

didn’t address through scientific curricula.     
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