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 : ستخمصالم
 فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية فعر  ت   إلى الحالى البحث ىدف     
 أثر ولمعرفة ،بالغردقة التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى القرار اتخاذ تنمية

 والوعى ،األخالقى القرار اتخاذ) التابعة المتغيرات عمى( المقترح البرنامج) المستقل المتغير
 عمى( البيئى الوعى مقياس – األخالقى القرار اتخاذ مقياس) البحث أدوات طبقت( البيئى
 ،بالغردقة التربية بكمية األساسى التعميم شعبة من الثانية الفرقة طالب من عشوائية عينة
 ،(وضابطة تجريبية) مجموعتين إلى عشوائى بشكل توزيعيم تم طالبًا،( 79) عددىم وبمغ
( α=0.01) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذا اً فرق ىناك أن البحث نتائج من تبين وقد
 فى التجريبية المجموعة درجات ومتوسطات الضابطة، المجموعة درجات متوسطات بين

 فرقاً  يوجد كما التجريبية، المجموعة لصالح األخالقى القرار اتخاذ مقياسل البعدى القياس
 المجموعة درجات متوسطات بين( α=0.01) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذا

 الوعى مقياسل البعدى القياس فى التجريبية المجموعة درجات ومتوسطات الضابطة،
 .التجريبية المجموعة لصالح البيئى

 
 .البيئى الوعى ،األخالقى القرار اتخاذ ،اإللكترونية النفايات :المفتاحية الكممات
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The effectiveness of suggested program  in electronic wastes 

awareness in developing moral decision making and 

environmental awareness of faculty education students in 

Hurghada 

 
Prof. Elsadi Elghol Elsadi 

 

Abstract: 

     The research aimed to investigating the effectiveness of 

suggested program in electronic wastes awareness in developing 

moral decision making and environmental awareness of faculty 

education students in Hurghada, to investigate the effect of 

independent variable (the suggested program) on dependent variable 

(moral decision making and environmental awareness) ,the research 

tools are applied (moral decision making  scale and environmental 

awareness scale) on (90) students which randomly selected from 

faculty education students in Hurghada and are equally divided into 

two groups (experimental and control). Result
’
s of  the research 

revealed the following outcomes: There was statistically significant 

differences at the level ( 0.01 ) between means of scores of the 

experimental and control groups in the post test of moral decision 

making scale  in favor of the experimental one. Also there was 

statistically significant differences at the level ( 0.01 ) between 

means of scores of the experimental and control groups in the post 

test of environmental awareness scale  in favor of the experimental 

one. 

 

Key wards: Electronic wastes, Moral decision making , 

Environmental awareness. 

 

 

 

 

 

 



 التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى القرار اتخاذ تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية
 السعدى الغول السعدى/د                                                                                   بالغردقة

 

7102ديسمبر                                                      - 

العدد الثالث والثالثون                                       - 217

  

 

  : مقدمـة
 يتميز متكامالً  نظاماً  بينيا فيما لُتشك   محددة، مقادير ذات بمكونات البيئة اهلل خمق     

 وغير ،والحيوانات ،النباتات: مثل الحية المكونات جميع ىى فالبيئة واالتزان، باالستمرارية
 مكوناتيا، بجميع البيئة فى اإلنسان ويؤثر ،والتربة واليواء، والمياه، الصخور،: مثل الحية
 البيئة ومكونات موارد يستغل أن جاىداً  يحاول وىو اإلنسان اهلل خمق ومنذ ،بيا ويتأثر
 وقدرات ناحية، من البيئة طبيعة األولى بالدرجة يحكميا عالقة فى حاجاتو لتحقيق

مكانيات  .أخرى ناحية من اإلنسان وا 
 خمل إحداث فى الواضح أثرىا ليا كان ،وتكنولوجية عممية ثورة اإلنسان أحدث ولقد     

 بيئية مشكالت ظيور إلى أدى مما ومكوناتيا، البيئة عناصر فى توازن وعدم وتدىور
 حتماً  سيؤدى البيئة مع اإلنسان سموك أن من البيئة عمماء حذر فقد لذا البيئى، كالتموث

 استغاللو وحسن البيئة، مع تعاممو مستوى عمى تعتمد رفاىيتوو  اإلنسان حياة وأن تدميرىا،ل
 .(64،6994عبدالرحمن، محمد) لمواردىا
 إلى نبيا حيث لمطالب، البيئية التربية بضرورة" جانيو"و" بياجيو" كالً  نادى ولقد     

 أن ضرورة وكذلك ،بيئتيم فى ما واكتشاف استطالع عمى وتشجيعيم مساعدتيم ضرورة
 تتضمن وأن ،بالمجتمع ارتباط ذات ومتنوعة متعددة بيئية معمومات التربية مناىج مقد  تُ 

 ،امني ثمىالمُ  اإلفادة طرق عمى والتدريب البيئة، فى موجود ىو ما تعميم التربية أىداف
 عبداهلل) البيئية التربية وفق المناىج بتنظيم تطالب التى الدعوات ظيرت وليذا

 . (31،6991سميمان،
 التربية برامج تدريس ضرورة إلى واإلقميمية الدولية والندوات المؤتمرات أشارت وقد     
 الوعى إيقاظ األساسى ىدفيا البيئية التربية ألن نظراً  ؛المختمفة التعميم مراحل فى البيئية
 لمسموك، موجيات ىى االتجاىات أن منطمق من األخالقية والقيم االتجاىات وتنمية البيئى،

                                                             
  انُفس بعهى األيزٌكٍة نهجًعٍة انتوثٍق َظاو انبحث هذا توثٍق فً انباحث اتبع(APA) انسادس اإلصذار. 
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 اإليجابى البيئى لسموكا إلى سيدفعيم موجبة بيئية التجاىات األفراد اكتساب فإن وبالتالى
 (.36،6992منصور، جميل)

 فى مسئولياتو أمام المجتمع تضع التى فاعمية األكثر الوسيمة ىو البيئى الوعى إن     
 التربية خالل من األفراد عند البيئى الوعى تنمية ضرورة وتأتى البيئية، القضايا مع التعامل
 البيئية بالمشكالت التعريف منطمق من بيا الخاصة المعمومات نشر طريق عن البيئية
 ،(25،6992منصور، رمزى) ىدام وغير سميماً  استخداماً  مواردىا استخدام إلى والدعوة
 ودراسة ،(Wee,et.,al.,2017) دراسة مثل الدراسات من العديد أكدتو ما وىذا

(Altin,et.,al.,2014)، ودراسة (Carroll,2015)، حيث ،(6933)شوقى إياد ودراسة 
 ليم، البيئى السموك تعديل لمطالب البيئى الوعى تنمية خالل من يمكن أنو عمى أكدت
 عمى والعمل وحمايتيا، البيئة، موارد مع لسميما التعامل فى مياراتيم تنمية خالل من وذلك
 .استخداميا وحسن تنميتيا

 ىى والجماعات األفراد لدى البيئى الوعى تنمية أن( 62،6994)التويجرى عمى ويرى     
 وتكوين البيئية، المشكالت عن عمقاً  األكثر المعارف عمى لمحصول األولى الخطوة

 الحالية، مشكالتيا وحل البيئة عمى لمحفاظ الالزمة الميارات وتنمية البيئية، االتجاىات
 .المستقبل فى جديدة بيئية مشكالت ظيور ومنع
 واألجنبيرررررة العربيرررررة الدراسرررررات مرررررن العديرررررد تناولترررررو فقرررررد البيئرررررى الررررروعى ألىميرررررة ونظرررررراً      

 خميرررررررررررررل ودراسرررررررررررررة ،(6994)وآخررررررررررررررون إسرررررررررررررماعيل مررررررررررررراىر دراسرررررررررررررة ومنيرررررررررررررا بالبحرررررررررررررث،
 وشرررررررررررررررررررررررارما ودراسررررررررررررررررررررررة ،(6933)شررررررررررررررررررررررروقى إيرررررررررررررررررررررراد ودراسرررررررررررررررررررررررة ،(6939)رضرررررررررررررررررررررروان

(Sharma,2014)، ويوموسرررررررررررررررررررراك ودراسررررررررررررررررررررة ،(6933)حميررررررررررررررررررررد عمررررررررررررررررررررى ودراسررررررررررررررررررررة 
 .(Yumusak,et.,al.,2016)آخرون
يررررررررراد ،(6997)مشرررررررررعان عرررررررررادل مرررررررررن كرررررررررل ويررررررررررى       ويوموسررررررررراك ،(6933)شررررررررروقى وا 

 تزويررررررررررررد البيئيررررررررررررة، التوعيررررررررررررة أىررررررررررررداف مررررررررررررن أن ،(Yumusak,et.,al.,2016)وآخرررررررررررررون
 المشرررررركالت فيررررررم عمررررررى لمسرررررراعدتيم بيررررررا؛ المتصررررررمة والحقررررررائق البيئيررررررة، بالمعرفررررررة األفررررررراد
 عمرررررررى والحرررررررث البيئرررررررى، المحررررررريط عمرررررررى المحافظررررررة فرررررررى دور ليرررررررم يكرررررررون وحترررررررى البيئيررررررة،
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 دور تفعيرررررلو  آثارىرررررا، ومواجيرررررة منيرررررا، والحرررررد البيئيرررررة، مشررررركالتال اكتشررررراف فرررررى المشررررراركة
 أخالقيررررررررة قرررررررررارات واتخرررررررراذ البيئيررررررررة، المشرررررررركالت مواجيررررررررة فررررررررى المشرررررررراركة فررررررررى المجتمررررررررع

 .بشأنيا
 األفراد، حياة عمى تؤثر بيئية اياقض إثارة إلى والتكنولوجية العممية التطورات أدت ولقد     
 جوانب ذات بيئية مشكالت ظيور إلى أدى ات؛واإللكتروني الكيماويات مجال فى فالتقدم

 ىذه لمواجية حكماً  إصدار ،المشكالت تمك تجاه األخالقى القرار اذاتخ ُيمثلو  أخالقية،
 حمول بين منطقى اختيار أو انتقاء عممية خالل من القرار باتخاذ الفرد يقوم حيث ،المشكمة
 .الفرد ىذا وقيم تتسق التى لألحكام وفقاً  بديمة، وآراء
 تحكم وأخالقية، قيمية وأحكام وقوانين ضوابط عن لمبحث متميفاً  العالم أصبح فقد لذا     
 مشكالت، من تسببو قد ما وتواجو بفوائدىا، البشر انتفاع تنظمو  العممية، االكتشافات ىذه

 التعميمية المؤسسات أصبحت وقد البشرية، يخدم الذى الصحيح المسار ىف وتوجييا
 لمبشرية أفضل حياة أجل من األخالقية بالجوانب يمتزم األفراد من يلج بإعداد مطالبة

 (.3543،6936إسماعيل، نجالء)
 التركيز يجب التى الميمة األىداف من القرار اتخاذ عمى القدرة تنمية أصبحت لقد     
 ،الشائكة البيئية القضايا مع التعامل أثناء وتدريبو العموم معمم إعداد برامج فى عمييا
 معمم إعداد وبرامج العموم، مناىج بمحتوى القضايا ىذه تضمين الضرورى من وأصبح
 قدرة ضعف الدراسات بعض ئجنتا أوضحت حيث خاصة، برامج وتصميم ،وتدريبو العموم

 ىذه أوصت كما القضايا، ىذه حيال المناسب األخالقى القرار اتخاذ عمى الطالب
 تمك تناسب حديثة برامج وتصميم تدريسية، ومداخل استراتيجيات، اتباع بضرورة الدراسات
 &Maji) وسنجوبتا وماجى ودراسة ،(6933)محمد فاطمة دراسة لذلك أشارت كما القضايا،

Sengupta,2015). 
 العديد ظيور والتكنولوجى العممى وتقدمو اإلنسان، لنشاط السمبية االنعكاسات من إن     
 النفايات المشكالت ىذه ومن البيئة، عمى مباشرة بصورة تؤثر التى المشكالت من
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 لمزيادة وذلك ،اإلنسان وصحة البيئة عمى المؤثرات أخطر من واحدة ُتعد والتى ،اإللكترونية
 .آثارىا وخطورة أنواعيا، وتعدد حجميا، فى الكبيرة
 ارتفاع نتيجة تظير اإللكترونية النفايات مشكمة أن (Tansel,2017,40) تانزل ويرى     
 المستمر التحديث وجبيست مما البرامج ىندسة عمى يطرأ الذى والتقدم التقنية معدل

 استخدم معدالت زيادة إلى أدت التى السكانية دةالزيا وكذلك اإللكترونية، جيزةاأل واستبدال
 سبباً  كانت المستمر التحديث فى الرغبة فى والمتمثمة البشرية، السموكيات أن كما ،األجيزة

 .اإللكترونية النفايات حجم تضاعف فى
 اإللكترونية، النفايات حجم تزايد من لمسالمة األمريكى الوطنى المجمس حذر وقد     
 فى منيا التخمص تم شخصى كمبيوتر جياز مميون 23 نحو أن إلى تقريره فى أشار حيث
رت الخارج، إلى تصديره تم معظميا م،6993 عام  عام الميممة الكمبيوتر أجيزة وُقد 

 ميونم 399 نحو إلى العدد وصل م6995 عام وفى جياز، مميون 133 بنحو م6992
 النفايات من األوروبى االتحاد دول تنتجو ما فإن األوروبى، الصعيد وعمى جياز،

 ،Egeonu & Herat) (2016,326, سنوياً  طن مميون 5,6 نحو إلى يصل لكترونية،اإل
 ،العربية البيئية فى اإللكترونية النفايات حجم إلى تشير رسمية إحصاءات وجود عدم ورغم
 .اإللكترونية النفايات حجم تزايد إلى تشير الدالئل جميع أن إال المصرية والبيئة
 تحتوى الحاسوب مكونات أن (Wang,et.al.,2016,396) وآخرون وانج ويشير     
 لدى المخ خاليا لتمف المسبب الرصاص كأكسيد السامة المواد من كبيرة كميات عمى

 لمعمى سببمال والزئبق الشاشات، فى الكاثود وأنابيب البطاريات فى والمستخدم ،األطفال
 إضافة المسطحة، والشاشات المفاتيح لوحة فى والمستخدم عالية، بجرعات لو التعرض عن
 .والبالستيك الطابعات دوائر لوحات حرق عن ينتج الذىو  المخ، آلورام المسبب البروم إلى

 النفايات بمخاطر وعىال نشر أىمية عمى (Steven,2006)ستيفن أكد وقد     
 دراسة أوصت كما ،اإلنسان وصحة البيئة عمى إيجابى تأثير من ذلك فى لما اإللكترونية؛

 المناىج فى اإللكترونية النفايات مشكمة تضمين بضرورة( 6994)محمد الدين حسام
 قرارات التخاذ وحفزىم بأخطارىا لدييم الوعى لتنمية منفصمة برامج فى تقديميا أو الدراسية،
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 تتبنى بأن (Nixon,et.,al.,2007) وآخرون نيكسون دراسة أوصت كما حياليا، أخالقية
 والصحية، البيئية اإللكترونية النفايات بمخاطر لمتوعية برامج تصميم التعميمية المؤسسات

 فى مباشر بشكل تساىم وخطورتيا اإللكترونية النفايات حجم عن التوعية أن عمى وأكدت
 .المشكمة ىذه عمى التغمب
 وبالتالى اإلنسان، وصحة البيئة عمى اإللكترونية النفايات خطورة تتضح ىنا ومن     

 فقد اإللكترونية النفايات ولخطورة ،حياليا قرارات واتخاذ ،بيا الطالب وعى تنمية ضرورة
 سعد ودراسة ،(6933)محمد فاطمة دراسة: مثل الدراسات من العديد تناولتيا
 كانج ودراسة ،(6994)محمد الدين حسام ودراسة ،(ه3267)ناصر

    .(Kang,2016)وآخرون
 

 :بالمشكمة اإلحساس
 النفايرررررررررررررررررررات تناولرررررررررررررررررررت الترررررررررررررررررررى السرررررررررررررررررررابقة والدراسرررررررررررررررررررات األدبيرررررررررررررررررررات باسرررررررررررررررررررتقراء     

 : دراسرررررررررررررررررة مثرررررررررررررررررل األخالقرررررررررررررررررى القررررررررررررررررررار واتخررررررررررررررررراذ البيئرررررررررررررررررى، والررررررررررررررررروعى اإللكترونيرررررررررررررررررة
 ودراسررررررررررررررررة ،(6994)محمررررررررررررررررد الرررررررررررررررردين حسررررررررررررررررام ودراسررررررررررررررررة ،(Steven,2006)سررررررررررررررررتيفن

 سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعد ودراسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة ،(Nixon,et.,al.,2007)وآخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررون نيكسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررون
 نجررررررررررررررررررررالء ودراسررررررررررررررررررررة ،(6933)محمررررررررررررررررررررد فاطمررررررررررررررررررررة دراسررررررررررررررررررررةو   ،(ه3267)ناصررررررررررررررررررررر

 إيمررررررررررررررررررران ودراسرررررررررررررررررررة ،(6931) محمرررررررررررررررررررد تيرررررررررررررررررررانى ودراسرررررررررررررررررررة ،(6936) إسرررررررررررررررررررماعيل
 أكرررررررررررررررردت والتررررررررررررررررى ،(Kang,2016)وآخرررررررررررررررررون كررررررررررررررررانج ودراسررررررررررررررررة ،(6931) يوسررررررررررررررررف
 وأوصرررررررررررت ،اإلنسررررررررررران وصرررررررررررحة البيئرررررررررررة عمرررررررررررى اإللكترونيرررررررررررة النفايرررررررررررات خطرررررررررررورة عمرررررررررررى
 عمررررررررررى لمسرررررررررراعدتيم ؛لمطررررررررررالب تقرررررررررردم اإللكترونيررررررررررة بالنفايررررررررررات لمرررررررررروعى برررررررررررامج بإعررررررررررداد
 خالقرررررررررررىاأل القررررررررررررار اتخررررررررررراذ تررررررررررردنى إلرررررررررررى وأشرررررررررررارت حياليرررررررررررا، أخالقرررررررررررى قررررررررررررار اتخررررررررررراذ
 .الطالب لدى البيئى والوعى
 اإللكترونيررررررررررة النفايررررررررررات حررررررررررول اسررررررررررتطالعية دراسررررررررررة بررررررررررإجراء ثالباحرررررررررر قررررررررررام اكمرررررررررر     

 وأخطارىررررررررررررررا ومفيوميررررررررررررررا، اإللكترونيررررررررررررررة النفايررررررررررررررات حررررررررررررررول أسررررررررررررررئمة عشرررررررررررررررة تضررررررررررررررمنت
 مجموعررررررررررة عمرررررررررى تطبيقيرررررررررا وتررررررررررم ،اإلنسررررررررران صرررررررررحة عمررررررررررى وأخطارىرررررررررا البيئيرررررررررة، عمرررررررررى
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 التعمررررررررررريم بشرررررررررررعبة والرياضررررررررررريات العمررررررررررروم ىقسرررررررررررم مرررررررررررن وطالبرررررررررررة طالبررررررررررراً ( 29) عرررررررررررددىا
 اإللكترونيرررررررررة النفايرررررررررات عرررررررررن عمميرررررررررة خمفيرررررررررة وجرررررررررود عررررررررردم أظيررررررررررت وقرررررررررد ،األساسرررررررررى

 عرررررررررررررردد مجمرررررررررررررروع مررررررررررررررن% 66 ُيمثررررررررررررررل وىررررررررررررررذا ،الطررررررررررررررالب مررررررررررررررن (11) عرررررررررررررردد لرررررررررررررردى
 .الطالب
 اإلعداديررررررررررررة بالمرحمررررررررررررة العمررررررررررروم منرررررررررررراىج عمررررررررررررى بررررررررررراإلطالع الباحررررررررررررث قررررررررررررام كمرررررررررررا     

 ،اإللكترونيررررررررررررررة لمنفايرررررررررررررات تناوليرررررررررررررا أو تضرررررررررررررمينيا مررررررررررررردى عمرررررررررررررى لمتعررررررررررررررف والثانويرررررررررررررة
 .اإللكترونية النفايات عن إشارات أى المناىج ىذه تتناول لم حيث
 اتخرررررررررراذ مقيرررررررررراس تطبيررررررررررق تررررررررررم لممشرررررررررركمة تحديررررررررررداً  أكثررررررررررر صررررررررررورة إلررررررررررى ولموصررررررررررول     

 طالبرررررررررررراً ( 29) عررررررررررررددىا مجموعررررررررررررة عمررررررررررررى الباحررررررررررررث إعررررررررررررداد مررررررررررررن األخالقررررررررررررى القرررررررررررررار
 وأظيررررررررررررت ،األساسرررررررررررى التعمررررررررررريم بشرررررررررررعبة والرياضررررررررررريات العمررررررررررروم قسرررررررررررمى مرررررررررررن وطالبرررررررررررة
 مررررررررررررن( 13) عررررررررررردد لرررررررررررردى األخالقرررررررررررى القرررررررررررررار اتخررررررررررراذ عمررررررررررررى القررررررررررردرة ترررررررررررردنى النترررررررررررائج
 .الطالب عدد مجموع من% 55 ُيمثل وىذا الطالب
  الباحرررررررررررث إعرررررررررررداد مرررررررررررن البيئرررررررررررى الررررررررررروعى مقيررررررررررراس بتطبيرررررررررررق الباحرررررررررررث قرررررررررررام كمرررررررررررا     
 والرياضررررررررررريات العمرررررررررروم قسررررررررررمى مررررررررررن وطالبررررررررررة طالبرررررررررراً ( 29) عررررررررررددىا مجموعررررررررررة عمررررررررررى
 عرررررررررردد لرررررررررردى البيئررررررررررى الرررررررررروعى ترررررررررردنى النتررررررررررائج وأظيرررررررررررت األساسررررررررررى، التعمرررررررررريم بشررررررررررعبة

   .الطالب عدد مجموع من% 53 ُيمثل وىذا الطالب من( 19)
 مقتـــــــــــرح برنـــــــــــامج فاعميـــــــــــة عمرررررررررررى التعرررررررررررف الحاليرررررررررررة الدراسرررررررررررة تحررررررررررراول ولررررررررررذا     

 والــــــــوعى األخالقــــــــى القــــــــرار اتخــــــــاذ تنميــــــــة فــــــــى اإللكترونيــــــــة بالنفايــــــــات لمــــــــوعى
   .بالغردقة التربية كمية طالب لدى البيئى

 :البحث مشكمة
 تدنى وكذا ،األخالقى القرار اتخاذ عمى القدرة تدنى فى الحالى البحث مشكمة تكمن       
 بالغردقة، التربية بكمية األساسى التعميم شعبة من الثانية الفرقة طالب لدى البيئى الوعى

 تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية تعرف الحالي البحث يحاول لذا
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 ويمكن ،بالغردقة التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى القرار اتخاذ عمى القدرة
 : التالى الرئيس السؤال فى البحث مشكمة بمورة

 القرار اتخاذ عمى القدرة تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية ما
  ؟بالغردقة التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى
 : التالية الفرعية التساؤالت الرئيس السؤال ىذا عن ويتفرع     
 األخالقى القرار اتخاذ تنميةل اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية ما -3

 ؟بالغردقة التربية كمية طالب لدى
 طالب لدى البيئى الوعى تنميةل اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية ما -6

  ؟بالغردقة التربية كمية
 : البحث فروض
 : اآلتية الفروض تقصى الحالي البحث يحاول المشكمة حمول إليجاد     
 التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذا فرق يوجد ال -3

 بعد األخالقى القرار اتخاذ مقياس عمى الضابطة المجموعة أفراد درجات ومتوسطات
 .البرنامج تطبيق

 التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذا فرق يوجد ال -6
 التطبيق بعد البيئى الوعى مقياس عمى الضابطة المجموعة أفراد درجات ومتوسطات

 .البرنامج تطبيق بعد
 : البحث أهداف
 اتخاذ عمى القدرة لتنمية اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية ت عر ف -3

 .بالغردقة التربية كمية طالب لدى األخالقى القرار
 لدى البيئى الوعى لتنمية اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية فعر  ت   -6

 .بالغردقة التربية كمية طالب
 : البحث أهمية
 : أىميا اعتبارات عدة من الحالى البحث أىمية تنبع
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 لمطالب وتقديميا مماثمة برامج إعداد فى العموم مناىج ومطورى مخططى ُيفيد قد -3
 .المختمفة الدراسية بالمراحل

 يساعد قد مما اإللكترونية بالنفايات لموعى برنامج إلعداد لكيفية إجرائياً  نموذجاً  ُيقدم -6
 ..الطريقة بنفس أخرى برامج وتنفيذ إعداد فى العموم معممى

 االىتمام ضرورة إلي نظرىم يوجو أنو حيث العموم مناىج ومطورى مخططى ُيفيد قد -1
 .المتعممين لدي البيئى والوعى ،األخالقى القرار اتخاذ عمى القدرة تنميةب
 النفايات أو البرامج إعداد تتناول التى الالحقة األبحاث الىالح البحث فيديُ  قد -2

 .مختمفة تعميمية مراحل فى  البيئى الوعى أو األخالقى القرار اتخاذ أو اإللكترونية
  .الطالب لدى والسموكية البيئية الجوانب بعض تطوير فى ُيسيم قد -3

 : البحث حدود
 : التالية بالحدود الحالي البحث التزم

   :الموضوعية الحدود
 اتخاذ عمى القدرة تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج استخدام -

 .بالغردقة التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى القرار
 :البشرية الحدود
 التعميم شعبة من الثانية الفرقة طالب من عدد عمى البحث عينة اقتصرت -

 .عشوائية بطريقة اختيارىم تم بالغردقة التربية بكمية األساسى
 التعميم شعبة الثانية الفرقة طالب من وطالبة طالب( 19) فى تمثمت البحث عينة -

 الدراسى العام فى وذلك (استطالعية مجموعة) العموم تخصص األساسى
 التعميم شعبة الثانية الفرقة طالب من وطالبة طالب( 23)و ،م6933/6934
 من وطالبة طالب( 23)و ،(ضابطة مجموعة)الرياضيات تخصص األساسى
 (تجريبية مجموعة) العموم تخصص األساسى التعميم شعبة  الثانية الفرقة طالب
 .م6934/6935 الدراسى العام فى وذلك

 :الزمانية الحدود
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 الدراسى لمعام األول الدراسي الفصل فى الحالي البحث تطبيق تم -
 .م6934/6935

 :   البحث وأدوات مواد
 ( الباحث/  إعداد)                      .اإللكترونية بالنفايات لموعى برنامج -1
 ( الباحث/  إعداد)                   .          األخالقى القرار اتخاذ مقياس -2
 ( الباحث/  إعداد)          .                           البيئى الوعى مقياس -3

 
 : البحث مصطمحات

  Electronic Wastes or E-Wastes :اإللكترونية النفايات 
ف       بالتيار تعمل والتى اإللكترونية األجيزة فى الموجودة المواد بأنيا الباحث ياُيعرِّ

 الضرر وتمحق لمبيئة تموثاً  تسبب والتى وممحقاتيا، الكيرومغناطيسية المجاالت أو الكيربى
 .تدويرىا إعادة أو حرقيا أو نقميا أو األجيزة تمك تفكيك عند اإلنسان بصحة
 Moral decision making, Ethical decision   :األخالقى القرار اتخاذ

making 
ف       المتعمقة البدائل أفضل باختيار الفرد فييا يقوم التى العممية: بأنو الباحث وُيعرِّ
 مع متسقاً  االختيار ذلك ويكون لممشكمة، واألخالقية المعرفية الجوانب ضوء فى ما بمشكمة
 فى الطالب عمييا يحصل التى بدرجة ويقاس ،اآلخرين حقوق واحترام الشخصية، مبادئو

 .لذلك المعد المقياس
 Environmental awareness: البيئى الوعى

ف       إدراك فى تسيم والتى بالبيئة، المتعمقة لممعرفة الفرد إدراك :بأنو الباحث وُيعرِّ
 ويقاس ،آثارىا من والحد المشكالت ىذه مواجية فى وتساعد البيئية، والمشكالت العالقات
 .لذلك المعد المقياس فى الطالب عمييا يحصل التى بدرجة
 :النظرى اإلطار

  Electronic Wastes or E-Wastes :اإللكترونية النفايات
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 خطيرة، بيئية مشكمة ظيور عن حالياً  العالم يشيده الذى التكنولوجى التطور أسفر     
 معدالت زيادة فى وتمثمت الموقوتة، البيئية بالقنبمة المعنيين العمماء ق بل من صفتوُ 

 صحتو من بل فحسب، أموالو من ليس ثمنيا اإلنسان يدفع التى اإللكترونية المخمفات
 .أيضاً  بو المحيطة البيئة ودمار
 المعدات استيالك نواتج ىى اإللكترونية المخمفات ُيسمى ما أو اإللكترونية والنفايات     

 من ُيعتبر لمبيئة، تموثاً  منيا العشوائى التخمص ُيسبب والتى ،إلكترونياً  تعمل التى واألجيزة
 األخرى التموث أنواع من الكثير ألن ولكن فقط، الضارة آلثاره ليس التموث أنواع أخطر
 يمكن منيا، المنبعثة والغازية ،والسائمة ،الصمبة كالمواد المصانع، مخمفات عن الناتجة
 اإللكترونية النفايات إال ضجيجيا، سماع أو رائحتيا، شم أو المجردة بالعين مباشرة رؤيتيا
 أجيزة إلى تحتاج فيى مباشرة، بصورة مخاطرىا وتحديد انبعاثاتيا، عن الكشف يصُعب
 .عنيا الصادرة المموثات أنواع عمى لموقوف الحساسية وشديدة دقيقة رصد
 المختمفة اإللكترونية األجيزة مخمفات بأنيا (199،6994)محمد الدين حسام عرفياويُ      

 األجيزة من وغيرىا ،فزيوناتيوالتم ويف،الميكرو  وأفران المحمولة، واليواتف كالحواسيب،
 أو حرقيا أو ىناك لدفنيا آلخر مكان من نقميا أو مخمفاتيا وبيع ،تفكيكيا يمكن التى

 من العمميات ىذه عن ينجم وما بداخميا، الثمينة والمعادن اإللكترونية القطع عن البحث
 والكادميوم والزئبق كالرصاص ضارة عناصر عمى الحتوائيا كبيرة بيئية مخاطرل التعرض
 .وغيرىا
 بأن (Steven,2006;Hileman,2006;Barba et.al.,2008) من كالً  يتفق كما     

 معالجات – شاشات -لوحات) القديمة اآللية الحواسيب مكونات: ىى اإللكترونية النفايات
 الطابعات، وأجيزة الرقمية والكاميرات الميكروويف، وأفران النقالة، واليواتف ،(تخزين أدوات

 أو عتيقة أصبحت والتى الفيديو وألعاب الصوت، وأجيزة اإللكترونية، والدوائر ،والفاكسات
    .والكادميوم والزئبق، ،كالرصاص ضارة عناصر عمى وتحتوى مستخدمة وغير قديمة
 من التالفة األجزاء: ىى اإللكترونية النفايات بأن( 33ه،3267)ناصر سعد ويرى     

 واأللعاب والريسيفر، والفاكس، والتميفزيون، والياتف، ،كالجوال اإللكترونية األجيزة
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 مما تدويرىا؛ إعادة أو حرقيا أو دفنيا أو نقميا أو تفكيكيا ويتم وممحقاتيا، اإللكترونية
 .اإلنسان بصحة الضرر وتُمحق البيئى بالتوازن إخالالً  يسبب
 & Jafari, Heydari)وكيراماتى وىيدارى جفارى من كالً  وُيعرفيا     

Keramati,2017,327)  تعمل والتى اإللكترونية األجيزة فى الموجودة المواد بأنيا 
 بدءاً  اإلفتراضى، عمرىا انتيى والتى ةالكيرومغناطيسي المجاالت أو الكيربى بالتيار
 القديمة الكمبيوتر وأجيزة التكييف، وأجيزة كالثالجات، الضخمة المنزلية جيزةباأل

 تقوية ومحطات الالسمكية، االستدعاء وأجيزة المحمولة، واليواتف والطابعات، وممحقاتيا،
 جيزةاألو  قمية،الر  الصور وأجيزة السكنية، المناطق فى المنتشرة النقالة اليواتف شبكات

 .وغيرىا والتميفزيونات، اإللكترونية، األطفال وألعاب ،يةسيقالمو  اإللكترونية
 ،كبير بشكل وانتشارىا اإللكترونية النفايات خطورة فى السابقة التعريفات جميع وتتفق     
 احتوائيا عمى اتفقت كما ،بالكيرباء تعمل أجيزة من اإلنسان يستعممو ما كل تشمل حيث
  .تدويرىا إعادة أو حرقيا أو األجيزة ىذه تفكيك عند البيئة إلى تتسرب سامة مواد عمى
 اإللكترونية األجيزة فى الموجودة المواد بأنيا اإللكترونية النفايات الباحث وُيعرف     
 تموثاً  تسبب تىوال وممحقاتيا، الكيرومغناطيسية المجاالت أو الكيربى بالتيار تعمل والتى
 إعادة أو حرقيا أو نقميا أو األجيزة تمك تفكيك عند اإلنسان بصحة الضرر وتمحق لمبيئة

  .تدويرىا
 :عالمياً  اإللكترونية النفايات حجم
 السويسرى االتحاد تقرير حسب عمى اإللكترونية لمنفايات العالمى اإلنتاج ُيقدر     

 األفريقية القارتان وتعتبر سنوياً  طن مميون 52 بنحو ولوجياوالتكن العموم لمختبرات
 حيث األول المركز غانا دولة تحتل أفريقيا ففى ،النفايات لتمك استيراداً  األكثر واآلسيوية

 الشمالية أمريكا دول ومن أوربا نم تأتى التى النفايات ىذه من طن ألف 357 وياً سن ُتعالج
(Tiwary,et.al.,2017,71)، العالم دول طميعة فى األمريكية المتحدة الواليات وتأتى 

 1,4 بمعدل الصين تمييا سنويًا، طن مميون 5 بمعدل ،اإللكترونية النفايات تنتج التى
 طن مميون 39 إلى يصل النفايات ىذه من العالمى الناتج أن إلى اإلشارة مع طن، مميون
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 فقط، القديمة تراتالكمبيو  عن الناتجة اإللكترونية النفايات فإن التوقعات وبحسب سنويًا،
% 199 نحو إلى م6969 عام بحمول والصين، أفريقيا جنوب من كل   فى تقفز سوف
 الجوالة، اليواتف عن الناتجة تمك أما اليند، فى% 399 وبنسبة م،6995 بمستويات قياساً 

 عام وبحمول ضعفًا، 36 أعمى اليند وفى أضعاف، سبعة بنحو أعمى الصين فى فستكون
 إلى مرة 3,3 أعمى التميفزيونات عن الناتجة اإللكترونية النفايات ستكون أيضًا، م6969
 إلى مرتين التكييف أجيزة من الناتجة تمك ستتضاعف حين فى واليند الصين فى مرتين
 .) (Lu,et.al.,2015  مرات ثالث
 فى النفايات أنواع كافة بين نمواً  األسرع ىى اإللكترونية النفايات أن سالم شرىبُ  وترى     
 فى طرحو تم ما إلى ُتشير م6932 عام احصاءات أن حيث الصناعية، البالد كل

 تميفزيونى، جياز مميون 639 عن يزيد ما منيا ،اإللكترونية األجيزة من العالمية األسواق
 وأنو ولوحى، ومحمول مكتبى حاسوب جياز مميون 499و نقال، ىاتف مميار 7,3 ونحو
 مضافة إلكترونية نفايات أى تالفة أجيزة إلى األجيزة ىذه جميع ستتحول يمةقم سنوات بعد
 :فى ُأورد) بيئةوال الصحة عمى ثقيالً  عبئاً  ُيمثل وىذا السابقة، السنوات فى طرحو تم ما إلى

 (.17،6934المعز، عبد حسنى
 ىذه معظم وأن مستمر، تزايد فى اإللكترونية النفايات حجم أن يتضح سبق ومما     

 تتم لكى أو تعممة،مس كسمع أو تبرعات، صورة فى الفقيرة لمدول تصديره يتم النفايات
 والبيئية الصحية المشكالت زيادة إلى يؤدى مما ؛تدويره إعادة أو حرقو أو تفكيكو عمميات

  .الدول تمك فى
 :اإللكترونية النفايات وانتشار زيادة فى المؤثرة العوامل
 زيادة فى تؤثر العوامل من مجموعة ىناك أن (Tansel,2017,42) لتانز  يرى     
 :فى تتمثل انتشارىا فى أيضاً  وتؤثر اإللكترونية، النفايات كميات

 محفزاً  يكون البرامج، ىندسة عمى يطرأ الذى والتقدم التقنية معدل ارتفاع 
 .التقدم ذلك تطورىا فى توازى جديدة أجيزة ابتكار عمى المصنعة لمشركات
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 معدالت وارتفاع جديدة، معيشية وسموكيات أنماط وظيور السكانية، الزيادة 
 وجديد، متطور ىو ما كل المتالك عامة نزعة ووجود الدول، بعض فى الدخل
 وىذا ؛القديم من والتخمص المنتجات من الحديث شراء إلى المستيمك يدفع
 كمية الزدياد األسباب أىم من تعتبر والتى االستيالك، معدل زيادة إلى يؤدى

 .اإللكترونية النفايات
 المستيمكين جعمت والتى ،عموماً  اإللكترونية لألدوات الرخيصة األسعار إن 

 أفضل بات جديدة بأخرى اإللكترونية األجيزة استبدال أن مفاده واقع أمام
 األدوات صيانة إعادة جداً  النادر من جعل كما تصميحيا، من اقتصادياً 
 .نسبياً  والجديد األفضل البديل عمى الحصول سيولة بسبب وذلك المعطمة

 مستوى انخفاض بالضرورة؛ يعنى اإللكترونية األجيزة أسعار انخفاض إن 
 إلكترونية نفايات إلى بتحوليا ُينذر مما صالحيتيا مدة تقميص وبالتالى الجودة
 .قصيرة مدة خالل

 مواد عمى تحتوى التى نفاياتال إلقاء تمنع التى والقوانين التشريعات غياب 
 سمح ومخاطرىا، اإللكترونية بالنفايات األفراد وعى غياب وكذلك سامة،
 أماكن عمى ااإللكترونية مخمفاتيم بإلقاء الصغيرة العمل وقطاعات لألفراد
 .القمامة تجميع

 اأني حتى اإللكترونية النفايات حجم زيادة فى األساسى العامل أن يتضح سبق ومما     
 وراء المتسارع والركض األفراد سموكيات فى حصره يمكن التقميدية؛ النفايات حجم تجاوزت

 .اإللكترونية النفايات تسببيا التى واألضرار بالمخاطر الوعى وعدم جديد، ىو ما كل
 :وأنواعها اإللكترونية النفايات مصادر
 مضياف بو وعمار (Chatterjee & Abraham,2017,214) ىامبرااو  تشاترجى يرى
 عن يتخمف ما كل ىى اإللكترونية النفايات أن (17،6934المعز، عبد حسنى: فى ُأورد)

 :يمى فيما مصادرىا تحديد ويمكن ومستمزماتيا وأجزائيا األجيزة
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 ومستمزمات وممحقاتيا، اإللكترونية األجيزة جميع: أجزائيا بعض أو األجيزة تقادم 
 التكنولوجى، لمتطور ومواكبتيا مناسبتيا عدم حال فى مخمفات ُتصبح تشغيميا

 .وتطوراً  حداثة أكثر أنواع وظيور العصر، واحتياجات
 الطباعة، وأحبار الممغنطة، والشرائط البطاريات، مثل: االستخدام مخمفات 

 التى األجيزة أجزاء بعض أو ، األجيزة فى المستخدمة الصالحية منتيية والزيوت
 .استخداميا يستحيل جعمتيا أعطال أو الكسر أو لمتمف رضتتع

 المخمفات ىذه وتحتوى: اإللكترونية لألجيزة واإلنتاج التصنيع عمميات مخمفات 
 والشحوم الزيوت إلى باإلضافة ومطاط، ومعدنية، وزجاجية بالستيكية مواد عمى

 والنيكل، يوم،موالكاد الرصاص،) مثل الثقيمة دنالمعا عمى تحتوى التى واألحبار
 ،(والفضة الذىب) مثل ينةثم وعناصر( والكروم والزئبق، والباريوم، ،والزنك
 اإللكترونية النفايات مصادر من مصدراً  التصنيع عمميات مخمفات ُتمثل وبالتالى

 .خطرة مواد عمى تحتوى التى
 الثقيمة والمعادن الخطرة المواد جميع تشمل اإللكترونية النفايات أن الباحث ويرى     

 :يمى فيما الموجودة
 .الكمبيوتر وشاشات التميفزيون أجيزة -
 لوحة – الكاميرا - البطاريات: مثل وممحقاتو أنواعيا بجميع اآللى الحاسب أجيزة -

 الصوت أجيزة – الضوئى الماسح – بيا المستخدمة واألحبار الطابعة – المفاتيح
 الفالش وأجيزة CD وأسطوانات صمبة أقراص من التخزين وحدات – الفاكس –

 .ميمورى
 .والالسمكية السمكية االتصال أجيزة وجميع وبطاريتو، الجوال الياتف -
 .الكيربية والمحوالت البطاريات –.                     اإللكترونية الفيديو ألعاب -
 المصابيح – التكييف أجيزة – المكواة – الميكروويف – الثالجة: المنزلية األجيزة -

 .الكيربية
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 :اإللكترونية لمنفايات الصحية المخاطر
 منيا، اآلمن وغير العشوائى التخمص فى اإللكترونية النفايات فى الخطورة ت ْكُمن     
 المجارى فى إلقائيا أو القمامة، تجميع أماكن فى رمييا أو اليواء، فى يابحرق وذلك

 .كبير بشكل الصحة تضر سامة انبعاثات خروج إلى يؤدى ذلك أن حيث المائية؛
 اإللكترونية األجيزة معظم أن (Park,et.al.,2015,12) وآخرون بارك ويشير     

 األشعة وأنبوب إلكترونية لوحة عمى  احتوائيا ىما صفتين فى تشترك وممحقاتيا والكيربية
 الخواص زيادة إلى تؤدى بمستويات الرصاص من نسب عمى يحتوى والذى ،الكاثودية

 بيئية قنبمة إلى المثال سبيل عمى آلى حاسب ليتحول شيور بضعة تكفى حيث ميةالسُ 
 تميفزيون، شاشة لكل( جرام كيمو 6) معدل إلى تصل الرصاص نسبة أن خاصة موقوتة

 .الحاسوب لشاشة( كيموجرام 2)و
 تحتوى الحاسوب مكونات أن (Wang,et.al.,2016,396) وآخرون وانج ويشير     
 فى الكاثود وأنابيب البطاريات فى الرصاص كأكسيد السامة المواد من كبيرة كميات عمى

 المكثفات فى البيفنيل وكموريد المسطحة، والشاشات المفاتيح لوحة فى والزئبق الشاشات،
     .والبالستيك الطابعات دوائر لوحات حرق عن ينتج الذى البروم إلى إضافة والمحوالت،

 يزيد ما وأن مختمفة، مادة 3999 بيا يوجد رونيةاإللكت النفايات أن محمد صالح ويرى     
 عبد حسنى: فى ُأورد) خطيرة وبيئية صحية تأثيرات ليا أن ثبت منيا مادة 139 عن

 .(29،6934المعز،
 ،) ,Fahmy & Abdelatty (2016,213العاطى وعبد فيمىو  من كل وُيشير     

جنيوو   وآخرون كانجو  ،Egeonu & Herat) (2016,324,وىيرات ا 
(Kang,et.,al.,2016,640)، وآخرون وأفيكاوا (Afiukwa,et.al.,2017)، فرانك) و 

 ما والعناصر المواد ىذه أبرز من أن (3973-6936،3959،وايتنغ ونانسى سبيممان
 :يمى
 والكمبيوتر، التميفزيون ألجيزة الزجاجية الشاشات صناعة فى ستخدمويُ : الرصاص -

 الشاشات فى% 63 إلى وتصل العادية، الشاشات فى %1 إلى% 6 بين تتراوح بنسب
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 خطورة الرصاص وُيمثل ،الطابعات ولوحات البطاريات صناعة فى ُيستخدم كما الممونة،
 عن الناتجة االنبعاثات استنشاق تم أو الطعام، مع ذراتو اختمطت إذا اإلنسان صحة عمى

 الشعور الصغيرة الجرعات حالة فى ُيسببو  ،سميمة غير بطريقة منو التخمص أو تصنيعو،
 حالة فى أما والمفظى، المعرفى النشاط فى والتخمف الرؤية، واضطراب وضعف بالقيء،
 إلى تؤدى التى والغيبوبة بالشمل، واإلصابة خ،الم خاليا تدمير ُيسبب فإنو العالية الجرعات
 .الموت

 الشرائح ومقومات المحمولة، واليواتف البطاريات، صناعة فى ويدخل: الكادميوم -
 عمى خطورتو وتتمثل الكاثودية، األشعة وأنابيب الصغيرة، التوصيل ورقائق ،والمكثفات
ذا ،العظام ىشاشة يسبب وبالتالى العظام، فى الكالسيوم فقدان ُيسبب أنو فى اإلنسان  تم وا 
 .األنفية الجيوب وتورم الرئتين، تميف إلى ُيؤدى انبعاثاتو استنشاق

 الطبية، واألجيزة المسطحة، والشاشات البطاريات صناعة فى ويستخدم: الزئبق -
 تدمير عمى يعمل أنو فى خطورتو وتتمثل االستشعار، وأجيزة ،المحمولة واليواتف
 وينتج الحوامل، عند الجنين تكوين عمى ويؤثر والكمى، المخ وخاصة الداخمية، األعضاء

 األسماك من الغذائية ةالسمسم عبر ينتقل الذى الزئبق ميثالين بالماء الزئبق اختالط عند
 .الثدييات إلى النباتات من أو البشر، إلى
 وُيسبب Motherboard اآللى لمحاسب الرئيسية الموحة صناعة فى يستخدم: البيرليوم -

 .الرئة وسرطان الحساسية
 المخ آورام وُيسبب اإلشعاعات، من اآللى الحاسب مستخدمى لحماية ُيستخدم: الباريوم -

 .القمب عضمة وضعف
 فى الموجودة البالستيكية والقطع اإللكترونية الدوائر لوحات صناعة فى ويدخل: الكروم -

 .الجمد حساسية وُيسبب ،األجيزة
 تييج ويسبب الطباعة فى المستخدم لمحبر الرئيسى المكون وىو: األسود الكربون -

 .السرطان مسببات أحد وىو التنفسى، الجياز
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 ُيسبب واستنشاقو ،اإللكترونية األجيزة احتراق عند ينتج سام غاز وىو: الديوكسين -
 .التنفسى الجياز أمراض

 األجيزة صناعة فى تدخل التى األخرى الثقيمة والعناصر المواد من العديد إلى ضافةباإل
 والبزموت، واالنتيمون، الزرنيخ،: مثل اإلنسان صحة عمى خطورتيا ثبت والتى اإللكترونية

    .األيبوكسيد وراتينجات أميد، والبولى
 : اإللكترونية لمنفايات البيئية المخاطر
 البيئة إلى ممتدة ىى بل البشر صحة عمى تقتصر ال اإللكترونية النفايات خطورة إن     
 العناصر تسرب إلى يؤدى التربة فى اإللكترونية النفايات دفن أن حيث ،مكوناتيا بكل

 صالحة غير وجعميا التربة تدمير تسبب وبالتالى ،التربة إلى عمييا تحتوى التى الثقيمة
 تموثيا يسبب والجوفية، السطحية المياه مصادر ىإل العناصر ىذه وصول أن كما لمزراعة،
 .الرى أو لمشرب صالحة غير وجعميا
 دفنت ما إذا بسرعة االنتشار عمى قادرة عناصر عمى تحتوى اإللكترونية النفايات إن     
 وأنسجتيا، بنيتيا عمى يؤثر ليا واألشجار النباتات جذور وامتصاص ،المحيط الوسط فى
 مجيد ذاتو بحد اإللكترونية األجيزة إنتاج أن كما ،األحيائى بالتنوع اإلضرار شأنو من وىذا
 حفرى، وقود جرام كيمو 629 المتوسط فى يتطمب شاشتو مع حاسوب صنع أن حيث لمبيئة

  البيئة لموارد ىدر يسبب وىذا ،الماء من لتر 3399 الكيميائية، المواد من جرام كيمو 66و
(Montgomery,2008,56). 

 :اإللكترونية النفايات من الحد أساليب
 المحيطة؛ وبيئتو اإلنسان صحة ييدد بنا محيط خطر اإللكترونية النفايات أصبحت     
 عرض يمى وفيما أضراره، من والحد معو، لمتعامل الخطر ذلك مواجية عمينا لزاماً  كان لذا

 :اإللكترونية النفايات من حدال لكيفية
 النفايات خطر من الحد يمكن أنو (Dutta,et.,al.,2016,95) وآخرون ديوتا يرى     

 :التالى باتباع وذلك اإللكترونية النفايات كمية تقميل خالل من اإللكترونية
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 بقاء مع أمكن ما اإللكترونية القطع مختمف حجم تقميل أى أقل، خام مواد استخدام 
 وتقل ،لتصنيعيا الالزمة الخام المواد كمية تقل وبالتالى ،المزايا أفضل تقديميا
 .الناتجة اإللكترونية النفايات كمية

 تدويرىا الممكن من يكون مواد استخدام أى أقل، مخمفات تنتج خام مواد استخدام 
 .فصميا حال فى أخرى ألغراض الحقاً  منيا واالستفادة

 تستغرقو الذى الوقت وتخفيض بسيولة تفكيكيا يمكن بحيث المنتجات تصميم 
 .التفكيك سيولة من وُيمكِّن يساعد، بما المكونات ترقيم مع التفكيك عممية

 والورق البالستيك مثل والتغميف التعبئة عمميات فى المستخدمة المواد من الحد 
 .والمعادن

 النفايات حجم تقميل يمكن أنو (Gök,et.,al.,2017) وآخرون جوك ويرى     
 وتعديل اإللكترونية، النفايات مع لمتعامل األفراد سموكيات تعديل خالل من اإللكترونية
 :التالى باتباع وذلك اإللكترونية لألجيزة المنتجة الشركات سياسات
 األجيزة مختمف مع السميم التعامل بطرق المستخدمين بين الوعى نشر 

 الخدمة، من وخروجيا األعطال من يقمل مما يستخدمونيا؛ التى اإللكترونية
 .االستخدام سوء بسبب نفاية إلى وتحوليا

 ممكن، حجم وبأقل بالغرض تفى التى األجيزة استخدام عمى المستخدمين تشجيع 
 ومحاولة لمحمولة،ا الشخصية الحواسيب وشراء استخدام عمى كتشجيعيم
 .األكثر والمكونات األكبر الحجم ذات المكتبية الحواسيب عن االستغناء

 مع لمتعامل الصحيحة بالطرق اإللكترونية األجيزة مستخدمى وتعميم إرشاد 
 .مخمفاتيا

 أو شرائيا يمكن التى األجيزة نوعية عمى التعرف تتيح إلكترونية مواقع إنشاء 
 .عالية كفاءة وذات لمبيئة، صديقة منتجات تكون بحيث استبداليا،

 وأخطارىا اإللكترونية النفايات من الحد يمكن أنو الباحث يرى سبق لما وباإلضافة     
 :التالى باتباع الخصوص وجو عمى المصرية البيئة وفى عالميًا،



 التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى القرار اتخاذ تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية
 السعدى الغول السعدى/د                                                                                   بالغردقة

 

7102ديسمبر                                                      - 

العدد الثالث والثالثون                                       - 235

  

 اإللكترونية النفايات من التخمص بكيفية المواطنين لدى الوعى مستوى رفع 
 .سميمة بطرق

 عنيةالم والمؤسسات الشركات، تجاه صارم، نحو عمى انينقو  وتفعيل تشريع 
 السالمة ومعايير باشتراطات يتعمق فيما خاصة اإللكترونية، األجيزة بتصنيع
 بحيث نفايات، من التصنيع عمميات تخمفو ما عمى والرقابة والبيئية، الصحية

 .آمنة بطريقة منيا لمتخمص النفايات؛ ىذه تجميع يتم
 ثبت وسيمة فيى الدفن، طريق عن اإللكترونية النفايات من التخمص منع 

 النفايات من التخمص منع كذلك البيئة، وسالمة آمن عمى الشديدة خطورتيا
 مدمرة سامة انبعاثات من يتصاعد لما نظراً  الحرق؛ طريق عن اإللكترونية

 .لمصحة
 معايير وفق يتم أن يجب ذلك أن إال اإللكترونية، لمنفايات والتدوير المعالجة 

 وتصنيفيا، النفايات، تجميع عممية من بدءاً  بيا لتزاماال يتم دقيقة، عممية وأسس
 .العناصر استخالص عممية ثم ،التفكيك مراحل فى الدخول ثم

 اإللكترونية، لمنفايات والصحية البيئية التأثيرات مجال فى العممى البحث تشجيع 
 .اإللكترونية لمنفايات شاممة تقييمية دراسات ووضع

 المصرية واألسواق العربية، األسواق تدخل التى األجيزة بنوعية ىتماماال 
 المواد فى التدقيق ذلك إلى مضافاً  االفتراضى، وعمرىا جودتيا ومدى خاصة،
 .األجيزة تمك تصنيع عممية فى الداخمة

 وفرض والرديئة، المستعممة اإللكترونية األجيزة استيراد من تحد قوانين إصدار 
 فى جودة األقل األجيزة باستيراد يقومون الذين التجار عمى رادعة غرامات
 .البيئة عمى األكبر الضرر وذات األداء

 لمبيئة الصديقة اإللكترونية المنتجات تشجيع عمى العمل Green 
Electronics. 
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 منتيية األجيزة تصدير عمميات بمنع أخالقى التزام الدولى المجتمع عمى 
 النفايات تصدير أن حيث ،أخرى مرة استعماليا يمكن ال والتى الصالحية،
 .ليا جذرية حمول وضع يجب خطيرة، دولية إشكالية ُيمثل اإللكترونية

 Moral decision making, Ethical decision   :األخالقى القرار اتخاذ
making 

 فرقى ،والتطور التقدم عمى دليل ىو متينًا، مياً وقي   أخالقياً  نظاماً  المجتمع امتالك إن     
 اتخاذ عمى بقدرتيا وُيقاس والقيمى، واألخالقى العممى تقدميا بمدى ُيقاس وتطورىا األمم
 يولوجيةب قضايا استحداث إلى أدى العممى فالتقدم مشكالت، من يواجييا مافي قرارات
 وضع اإلنسان عمى لزاماً  أصبح لذا ؛المحيطة والبيئة البشرية الحياة عمى تؤثر وبيئية
 البشر انتفاع وتنظم ،العممية االكتشافات تحكم أخالقية قرارات واتخاذ وقوانين، ضوابط

 يخدم الذى الصحيح المسار فى وتوجييا مخاطرىا، تجنب عمى وتساعده ائدىا،بفو 
 عمى قادرون األفراد من جيل بإعداد مطالبة التعميمية المؤسسات أصبحت ولذا البشرية،

 ذلك فى مونممتز  ،بشأنيا قرارات واتخاذ بيم المحيطة والبيئية البيولوجية المشكالت فيم
 .لمبشرية أفضل حياة أجل من األخالقية بالجوانب

 تحقيق بيدف ؛متاحة بدائل عدة بين من اختياره تم أمراً  أو موقفاً  أو رأياً  القرار وُيمثل     
 حقيقلت بدائل من واعية اختيار عممية فيو القرار اتخاذ أما معينة، مشكمة حل أو ما غاية

 محمد) الحياة فى اإلنسان حركة جوىر وىو قائمة، مشكمة لحل أو معين غرض
 العقمية الميارات من القرار اتخاذ أن( 31،6931)محمد تيانى وترى ،(366،6993،ىاشم
 .العموم مناىج تدريس خالل الطالب لدى تنميتيا ينبغى التى الميمة العميا

 حساسية يتطمب الذى القرار بأنو األخالقى القرار (Moeder,2007,17) مودير وُيعرف
 .معاً  واالجتماعية الشخصية القيم بين والموازنة لمقضية، األخالقية لمجوانب األفراد من

 بين موازنة يتطمب ىالذ القرار أنو (Sadler,et.,al.,2007)وآخرون سادلير ويرى     
 .لمموقف األخالقية الجوانب اعتبار مع الموقف، فى المؤثرة االعتبارات من مجموعة
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 من مجموعة مع متسقاً  يأتى الذى القرار بأنو( 36،6996)عبدالرحمن ىاما وُتعرفو     
 والمبادئ الشخصى، الضمير من مبررات لديو وتكون الشخص، اختارىا التى المبادئ
 .األفراد كرامة واحترام اإلنسانية، الحقوق فى المساواة عمى القائمة لمعدالة العامة
 من مجموعة تشمل واعية عقمية عممية بأنو( 32،6996) فاروق سماح ُتعرفو كما     

 الجوانب تباراالع فى األخذ مع ما بقضية المتعمقة البدائل أفضل الختيار اإلجراءات
 .اآلخرين األفراد نحو الفرد التزامو  لمقضية، األخالقية

 من مجموعة عمى تشتمل عقمية عممية بأنو( 3544،6936)إسماعيل نجالء ترىو      
 الجوانب االعتبار فى األخذ مع بالقضايا المتعمقة البدائل أفضل الختيار اإلجراءات
 .األخالقية

 األخالقى القرار اتخاذ عممية أن استخالص يمكن السابقة التعريفات باستقراءو      
 :تتضمن
 حياليا أخالقياً  قراراً  يتخذ سوف التى المشكمة بأبعاد الفرد وعى. 
 الشخصية مبادئو مع متسقاً  يكون الفرد يتخذه الذى القرار. 
 لممشكمة األخالقية الجوانب ضوء فى البدائل أفضل اختيار. 
 الفرد فييا يقوم التى مميةالع: بأنو األخالقى القرار الباحث ُيعرف سبق ما ضوء وفى

 لممشكمة، األخالقيةو  المعرفية الجوانب ضوء فى ما بمشكمة المتعمقة البدائل أفضل باختيار
 .اآلخرين حقوق واحترام ،الشخصية مبادئو مع متسقاً  ختياراال ذلك ويكون

 :األخالقى القرار اتخاذ متطمبات
 لتمك األخالقية الجوانب يراعى أن البد البيئية القضايا بشأن األخالقى القرار اتخاذ إن     

 (Abel,et.,al.,2016) خرونآو  أبلو  (Sadler,2004,41)سادلير يوضح حيث القضايا
 :يمى ما يتطمب والبيئية البيولوجية القضايا فى األخالقى القرار اتخاذ أن

 دراسة أكدتو ما وىذا العمم، لطبيعة األفراد فيم (Randly,2002) أظيرت والتى 
 تجاه األخالقى القرار اتخاذ تنمية عمى األفراد ُيساعد العمم طبيعة فيم أن نتائجيا
 .والتكنولوجيا بالعمم المتعمقة القضايا
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 حياليا أخالقياً  قراراً  اتخاذ يريد التى القضايا حول الكافية المعرفة الفرد امتالك، 
 ىناك أن كشفت حيث (Sadler & flower,2006) دراسة إليو أشارت ما وىذا
 وأن االجتماعية، يةالعمم القضايا مناقشة فى لممحتوى ميةالعم المعرفة تمعبو دوراً 

 أكثر مناقشاتيم كانت القضايا ىذه عن المسبقة العممية المعرفة ذوى الطالب
 .المحدودة المعرفة ذوى أقرانيم من وتقدماً  عمقاً 

 القيمى النسق فى والممثمة بالقضية المرتبطة األخالقية لمجوانب تقدير امتالك 
 العمم بين الفصل يستطيعون ال القرار متخذى أن حيث الفرد يمتمكو الذى

 العمم يفصل أن يمكن ال الذى ىو السميم األخالقى القرار ويعتبرون واألخالقيات،
 .بو المتصمة االجتماعية القضايا عن

 ووصف ،المتاحة البدائل بكل الخاصة المعمومات كافة من القرار متخذ ت يُقن 
 فييا، القصور ونواحى عيوب وتحديد البدائل، ىذه فى القصور وأوجو المزايا

 .القرار اتخاذ تؤيد التى والعممية العممية األداة وتوضيح
 :األخالقى لمقرار األساسية العناصر
 تتمثل أخالقى قرار أى فى األساسية العناصر أن (Pettey,2013,247) ىبيت ترى     
 :فى

 قرار اتخاذ إلى تحتاج قضية أو مشكمة وجود. 
 البدائل من عدد بين المفاضمة من ينتج السميم فالقرار: والبدائل الحمول تعدد 

 .والحمول
 الحل مع يتفق بما وتطويره القرار بتعديل ذلك ويتم: لمبقاء وقابميتو استمرارية 

 .لممشكمة األمثل
 القرار صناعة فى الفرد يمتمكيا التى والقيم المعمومات استخدام. 

 

 :األخالقى القرار اتخاذ مراحل
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 بجميع اإللمام أجل من الفرد يبذلو الذى المجيود عمى السميم األخالقى القرار يعتمد     
 االستفادةك ،القرار اتخاذ فى المؤثرة العوامل وجميع ،لقراراتو المختمفة األخالقية الجوانب
 التزام وىو األخالقى، القرار اتخاذ فى الرئيس العامل يبقى لكن ،لممحيطين المختمفة باآلراء
 .أخالقى قرار أى التخاذ يستعممو ،مبادئو مع متسق التفكير فى بمنيج الفرد
 وأخرين وسنجر ،(Cecchetto,et.,al.,2015,23) وأخرين سيكتو ويرى 

(Singer,et.,al.,2017,73) فى تتمثل األخالقى القرار اتخاذ مراحل: 
 فقط عميو تؤثر ىلو  مشكمة، ىناك أن أوالً  الفرد يدرك أن يجب :مشكمة وجود اكتشاف -3
 .بو المحيطة والبيئة المجتمع عمى أم
 ،أبعادىا وتحديد المشكمة، معطيات دراسة طريق عن ذلك ويتم: المشكمة بعادأ تحديد -6

 تأثرىم مدى تقييم ثم وواجباتيم حقوقيم ومعرفة بالقرار، نيةالمع األطراف واحصاء
 .بالمشكمة

 كل عن سينتج الذى والضرر الفائدة تقييم المرحمة ىذه فى ويتم: البدائل تقييم -1
 األفراد جميع حقوق ومراعاة واألخالق، القيم مع االتساق مراعاة مع المتاحة، االختيارات
 .العام والصالح

 لمتأكد األخرين أفعال ردود واستطالع القرار، اتخاذ المرحمة ىذه فى يتمو : القرار اتخاذ -2
 .السميم القرار اتخاذ من
 .نتائجو وتقييم القرار تطبيق -3

 :الطالب لدى القرار اتخاذ مهارة تنمية أهمية
 القرار اتخاذ ميارة تنمية أىمية أن (19،6993) خرونآو  الحميد عبد شاكر ويرى     
 :يمى فيما تتمثل لمطالب بالنسبة
 خبراتو من واالستفادة بعمق، التفكير عمى الطالب القرار اتخاذ ميارة تساعد -

 .السابقة األخطاء تكرار وعدم الماضية،
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 والتدبر، والتأمل، التريث، :مثل الطالب لدى اإليجابية العقمية االتجاىات تنمية -
 فى المؤثرة العوامل دراسة أثناء االندفاع وعدم ،واالستقالل ،المسئولية وتحمل
 .القرار اتخاذ

 فى سمبية أو إيجابية نتائج من سيحدث لما واالنتباه التنبؤ عمى الطالب تساعد -
 .قراره إلى لموصول الطالب يتخذىا التى البدائل ضوء

 Environmental awareness: البيئى الوعى
 وينتج ،الطبيعى النظام عناصر بين التوازن اختالل نتيجة ىى البيئية المشكالت إن     
 ،البيئة موارد استخدام اإلنسان أساء حيث البشرى، النشاط من أساسى بشكل االختالل ىذا

 بعين األخذ دون وزيادتو باإلنتاج فقط تيتم ،النظر قصيرة تنموية استراتيجيات عمى واعتمد
 األفراد إكساب إلى الحاجة ظيرت ولذا ،المحيطة البيئة عمى ذلك ألثر االعتبار

كسابيم بيئتيم، تجاه بالمسئولية الشعور تنمية والجماعات  قادرين ليكونوا الالزم الوعى وا 
 ىؤالء ُيقدِّر وأن البيئة، بمكونات مؤذ   الو  مخل   وغير سميماً  تعامالً  البيئة مع التعامل عمى
 .والبيئة اإلنسان بين التأثير ذات التبادلية العالقة األفراد
 وغير حية بيئية عناصر من بو ُيحيط ما ألىمية الفرد إدراك البيئى الوعى ُيمثلو      
 يحمل فإنو المجتمع، فى الفرد لدى الشعور ىذا تواجد فعند ،حياتو الستمرارية حية،

 المراحل جميع فى البيئية التربية خالل من ذلك ويتحقق البيئة، عمى المحافظة مسئولية
 .المختمفة التعميمية
 الواقع إدراك خالل من معرفتيا أو البيئة، بمعطيات اإلدراك بأنو البيئى الوعى وُيعر ف     

 ظواىر من والعالمية والقومية المحمية بيئتيم فى يدور وبما فيو، يعيشون الذى االجتماعى
 (.76،6991صالح، الدين جمال) عالجيا ووسائل وأثارىا بيئية ومشكالت

 القائم الفرد إدراك ىو البيئى الوعى أن( 667،6994)وآخرون إسماعيل ماىر ويرى     
 ووسائل وآثارىا، أسبابيا، حيث من البيئية والمشكالت بالعالقات ومعرفتو إحساسو عمى

 .عالجيا
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 لممعرفة الطمبة اكتساب مدى ىو البيئى الوعى أن( 31،6994)عمران منى وترى     
 إلى باإلضافة البيئة، وتحسين حماية فى لإلسيام الالزمة والميارات والقيم واالتجاىات

 عن والناتجة األرض، كوكب عمى والحياة البيئة ليا تتعرض التى لممخاطر معرفتيم مدى
 .لمبشر السمبى السموك
 مساعدة أو البيئة مواجية فى لدوره الفرد إدراك بأنو( 33،6995)عمى منى ر فووُتع     
 بالعالقات المعرفة عمى قائم إدراك وىو ومشكالتيا، بالبيئة المعرفة عمى والجماعات األفراد

 .ووسائميا وآثارىا أسبابيا حيث من البيئية والمشكالت
 وطرق فييا، يعيش التى لبيئتو الفرد إدراك بأنو( 4،6939)رضوان خميل ُيعر فو كما     

 .تواجييا التى المشكالت عمى لمتغمب المناسبة لموسائل إدراكو مع مواردىا، استثماره
 المتعمقة ممعارفل الفرد إدراك ىو البيئى الوعى أن( 61،6933)شوقى إياد ويرى     
 من البيئة حماية عمى قادراً  ليكون بو، المحيط البيئى بوسطو عالقتو تحدد والتى بالبيئة،

  .المشكالت تمك عن الناتجة المخاطر من نفسو حماية وكذلك تواجييا، ىالت المشكالت
 من الطالب يكتسبو ما بأنو( 327،6933)زارع وأحمد النجدى عادل ُيعر فو كما     

 تجاه المشكالت حل عمى وقدرات تفكير وأساليب وقيم وميول واتجاىات وميارات معارف
 .البيئة
فويُ و        البيئة بمكونات المعرفة عمى القائم اإلدراك ىو بأنو( 333،6933)حميد عمى عر 

 حيث من العالقات بيذه اإلخالل عن الناتجة بالمشكالت واإلحساس ببعضيا وعالقاتيا
 .البيئة فى المتاحة اإلمكانات استغالل أساليب ومعرفة ،واآلثار األسباب
 :يمى ما يتضح السابقة التعريفات استقراء خالل ومن     
 البيئية لممشكالت والفيم اإلدراك من نوع يتضمن البيئى الوعى أن. 
 رشيداً  تعامالً  بيئتو مع لمتعامل اإلنسان إعداد عممية ىو البيئى الوعى. 
 معرفة من تمكنو التى البيئية بالمعمومات األفراد تزويد إلى البيئى الوعى ييدف 

 .معيا وعالقتو بيئتو



 التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى القرار اتخاذ تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية
 السعدى الغول السعدى/د                                                                                   بالغردقة

 

7102ديسمبر                                                      - 

العدد الثالث والثالثون                                       - 242

  

 مواجيةو  البيئة عمى المحافظة فى والمشاركة اإليجابية البيئى الوعى يتضمن 
 .البيئية المشكالت

 فى تسيم والتى بالبيئة، المتعمقة لممعرفة الفرد إدراك بأنو البيئى الوعى الباحث فوُيعرِّ      
 .آثارىا من والحد المشكالت ىذه مواجية فى وتساعد البيئية، والمشكالت العالقات إدراك

 :البيئية التوعية أهداف
 المشكالت مواجية فى بيا ُيناط الذى الدور ألىمية تبعاً  البيئية التوعية أىداف تتعدد     
ياد ،(46،6997)مشعان عادل يراىا كما البيئية التوعية أىداف ومن ،البيئية  وا 
 :يمى ما (Yumusak,et.,al.,2016,1339)وآخرون يوموساكو  ،(63،6933)شوقى
 فيم عمى اعدتيملمس ؛بيا المتصمة والحقائق البيئية، بالمعرفة األفراد تزويد 

 .البيئى المحيط عمى المحافظة فى دور ليم يكون وحتى البيئية، المشكالت
 ومواجية ،منيا والحد ،البيئية المشكالت اكتشاف فى المشاركة عمى الحث 

 .آثارىا
 غرس خالل من البيئية لممشكالت مناسبة حمول إيجاد فى المساىمة عمى الحث 

 .البيئة حماية إلى اليادفة البيئية القيم
 مع تعاممو عند اإلنسان عمى الرقيب ىى تصبح بحيث البيئية، األخالقيات تطوير 

 .البيئة
 قرارات واتخاذ البيئية، المشكالت مواجية فى المشاركة فى المجتمع دور تفعيل 

 .بشأنيا
 ومشكالتيا البيئة، عناصر مع التعامل فى األفراد لدى اإليجابى السموك تعزيز. 
 وعناصرىا مكوناتيا، وصيانة ،وحمايتيا ،وتنميتيا ،بالبيئة االرتقاء. 

 :البيئى الوعى خصائص
 الذى وىو الوقائى، الوعى: وىما اآلخر منيما كالً  لُيك مِّ  نوعين البيئى الوعى يشمل     
 الفعمية المشكالت األفراد بو يواجو الذى وىو العالجى، والوعى المشكمة، حدوث يمنع
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 من كالً  يراىا كما الخصائص من مجموعة البيئى ولموعى االستخدام، سوء عن الناجمة
 :يمى فيما (Sharma,2014.146) وشارما ،(633،6997)السيد نبيية

 والضبط المعرفى، الضبط: وىى الضبط من أنواع ثالثة البيئى الوعى يتطمب -
 .البيئة تجاه والحمول القرارات اتخاذ وضبط السموكى،

 السبل وأفضل ومشكالتيا، ومواردىا، البيئة، عن معرفية خمفية توافر ُيمثل -
 الوعى تطوير فى األول األساس آثارىا، من والحد المشكالت تمك لمواجية
 .البيئى

دراك فيم ُيعد -  فى أساسى عامل ،والبيئة اإلنسان بين المتبادلة التفاعمية العالقة وا 
 .البيئى الوعى تكوين

 .ومشكالتيا البيئة نحو واتجاىاتيم سموكياتيم األفراد لدى البيئى الوعى يحدد -
 البيئة لحماية الالزمة القرارات اتخاذ عمى القدرة األفراد لدى البيئى الوعى يتضمن -

 .عمييا والمحافظة
 

 :البيئى الوعى أبعاد
 &Maji) وبتاجوسن وماجى ،(339،6934)صالح صباح من كالً  يرى     

Sengupta,2015,24) فى تتمثل البيئى الوعى أبعاد أن: 
 مكونات جميع معرفة عمى تساعده التى البيئية، والمعارف لممعمومات الفرد إدراك 

 .بو اإلضرار وعدم ،البيئى والنظام ،البيئة
 البيئية المشكالت حل فى بإيجابية مشاركةال عمى الفرد تحفيز. 
 اإلنسان بيا يتسبب التى البيئية لممشكالت الفرد إدراك. 
 بينيما والتفاعل والبيئة اإلنسان بين لمعالقة الفرد إدراك. 
 ضررىا أو نفعيا ومدى البيئية، لمظواىر الفرد إدراك. 
 :البيئى الوعى تنمية مراحل
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 محمد من كالً  يراىا كما تتمثل مراحل خمس فى البيئى الوعى تكوين عممية تتم     
 ،(45،6991)عمى ومنى ،(63،6996)سالمة ووفاء ،(5،3777)حسن وفارعة المقانى
 :يمى فيما (Aminrad,2013.1330) وآخرون وأمنارد ،(53،6939)ظفر وسمية

 معارف، من المتعمم لدى يتوافر ما تحديد المرحمة ىذه فى ويتم: التمييدية المرحمة -3
 .البيئية بالجوانب صمة ذات وسموكيات، ومشاعرومفاىيم،

 التعميمية واالستراتيجيات المناسبة المداخل تحديد يتم المرحمة ىذه وفى: التكوين مرحمة -6
ثارة ،المتعممين لدى البيئى الوعى لتكوين المناسبة  لوقف انتباىيم وجذب دافعيتيم، وا 
 .المقدم البيئى النشاط ومضمون

 ؛وكيفاً  كماً  لممتعمم المناسبة المواقف إتاحة المرحمة ذهى فى ويتم: التطبيق مرحمة -1
 بقاء من لمتأكد وعى؛ من تكوينو تم وما مفاىيم، من تعممو ما وممارسة تطبيق من ليتمكن

 .المتعمم وسموكيات ووجدان عقل فى التعمم أثر
 األنشطة خالل من سابقاً  متعممال تعممو ما وتعزيز إثراء عممية وىى: التثبيت مرحمة -2
 عقول فى تعممو ما تأثير من والتأكد ،تعممو سبق ما تعميق إلى تيدف التى ،ثرائيةاإل

 .وسموكياتيم المتعممين
 عمى تساعدىم المتعممون، فييا يشارك يدةجد مواقف تييئة إل وتيدف: المتابعة مرحمة -3

 .الخبرات تدعيم أجل من تعممو سبق ما ممارسة
 :البيئى الوعى أهمية
 وبادونى ،(62،6994)التويجرى عمى يراىا كما البيئى الوعى أىمية تتمثل     

(Badoni,2017,46) يمى فيما: 
 عمى لمحصول األولى الخطوة والجماعات األفراد لدى البيئى الوعى تنمية ُتعد 

 وتنمية البيئية، االتجاىات وتكوين البيئية، المشكالت عن عمقاً  األكثر المعارف
 مشكالت ظيور ومنع الحالية، مشكالتيا وحل البيئة عمى لمحفاظ الالزمة الميارات

 .المستقبل فى جديدة بيئية
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 الفرد إدراك بتنمية ييتم حيث البيئية، التربية أىداف وأىم أول البيئى الوعى ُيعد 
 .لمبيئة والسياسية والثقافية واالجتماعية االقتصادية النواحى وتداخل ترابط بمدى

 الواعية والمعرفة اإلحساس من لنابعا االلتزام عمى األفراد البيئى الوعى يساعد 
 .المختمفة البيئة والمشكالت بالعالقات

 بالمسئولية اإلحساس عمى تدل سموكيات انتياج عمى األفراد البيئى الوعى يساعد 
   .بحمايتيا ييتمون بحيث بيم، المحيطة بيئتيم تجاه

 :البحث إجراءات
 :البحث منهج
 المتغيرات، بين السببية العالقات يكشف والذى التجريبى شبو المنيج الباحث استخدم     
 المستقل المتغير ماعدا التابعة، المتغيرات في المؤثرة العوامل كل ضبط ضوء في وذلك
 موفق. )التابعة المتغيرات عمى تأثيره قياس لغرض ويغيره؛ الباحث فيو يتحكم الذى

 الحالى البحث ىدف مع يتناسب المنيج ىذا أن كما( 334،6994وآخرون، الحمدانى
 القرار اتخاذ تنمية في اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية معرفة في والمتمثل
 .بالغردقة التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى

 
 :البحث متغيرات

 .اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج: المستقل المتغير -أ
 :  التابع المتغير -ب
                                .  األخالقى القرار اتخاذ -
 .البيئى الوعى -

 :البحث تصميم
 قام ثم متكافئتين، لمجموعتين البعدى القبمى التصميم البحث ىذا في الباحث اتبع    

 أثره وقياس لمتجربة،( اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج) المستقل المتغير بإخضاع
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 كمية طالب لدى( البيئى والوعى األخالقى القرار اتخاذ) وىما التابعين، المتغيرين عمى
 .لمبرنامج تتعرض فمم الضابطة المجموعة أما ،بالغردقة التربية

 
 :البحث عينة
 : األدوات تقنين عينة - 3

 طالب من عينة عمى تطبيقيا بعد الحالي البحث فى المستخدمة األدوات تقنين تم    
 19 قواميا العموم تخصص األساسى التعميم شعبة بالغردقة التربية بكمية الثانية الفرقة
 قدره عمري بمتوسط سنة،(  63.21 -69.23) من أعمارىم تتراوح ،وطالبة طالب

 العام من الثانى الدراسى الفصل خالل سنة، 9.15 قدره معياري وانحراف سنة، 69.56
 العينة ومواصفات خصائص معظم فييا تتوافر أن وعيرُ  وقد م،6934/ 6933 الدراسى
 .لمدارسة األساسية

 : األساسية البحث عينة - 6
 الثانية الفرقة طالب من عشوائياً  اختيارىا تم عينة عمى الحالي البحث أدوات تطبيق تم    
 خالل ،وطالبة طالب(  79)  عددىم بمغ األساسى التعميم شعبة بالغردقة التربية بكمية

)  بين أعمارىم تراوحت حيث م6934/6935 الدراسى العام من األول الدراسى الفصل
 قدره معياري وانحراف سنة، 69.65 قدره عمري بمتوسط ، سنة(   66,63 - 46,69

 وكذلك األساسية، الدراسة لعينة النيائي العدد التالي(  3)  جدول ويعرض سنة، 9.65
 . التطبيق استكمال وعدم الغياب نتيجة المستبعد العدد

 ( 3)  جدول
 منيا المستبعد والعدد البحث عينة
 74 الكمى العدد

 4 التطبيق استكمال وعدم الغياب العدد
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 المستبعد
 79 المجموع

 المجموعة األخرى وتمثل التجريبية المجموعة إحداىما تمثل مجموعتين إلى تقسيميم تم وقد
 : التالي النحو عمى الضابطة
 التربية بكمية الثانية الفرقة طالب) التجريبية المجموعة تمثل: األولى المجموعة 

 لمبرنامج تعرضت التي وىى ،(العموم تخصص األساسى التعميم شعبة بالغردقة
 .وطالبة طالباً ( 23) عددىا وبمغ المقترح

 التربية بكمية الثانية الفرقة طالب) الضابطة المجموعة تمثل: الثانية المجموعة 
 تتعرض لم التي وىى ،(الرياضيات تخصص األساسى التعميم شعبة بالغردقة
 .تمميذاً ( 23) عددىا وبمغ تدخل ألي تتعرض لم أى ،لمبرنامج

 :البحث وأدوات مواد تصميم
 المواد من مجموعة الباحث استخدم فروضو من والتحقق البحث أسئمة عن لإلجابة    

 :البحث وأدوات مواد تصميم لكيفية توضيح يمى وفيما واألدوات
 :اإللكترونية بالنفايات لموعى برنامج بناء أسس تحديد :أولً 

 وبرامجيا اإللكترونية النفايات حيث من حثالب لمحاور النظرية الدراسة ضوء عمى     
 عدد استخالص تم تنميتو وأساليب البيئى والوعى تنميتو وأساليب األخالقى القرار واتخاذ
 :المقترح البرنامج لبناء أسس من

 التعميم شعبة بالغردقة التربية بكمية الثانية الفرقة طالب مستوى مع أىدافو تناسبت -
 .األساسى

 ترتبط الطالب لدى اإللكترونية النفايات عن عممية خمفية تكوين عمى ساعديُ  -
 .واالجتماعية الشخصية بحياتو

 وعمى اإلنسان عمى السمبية وتأثيراتيا اإللكترونية النفايات خطورة مدى ُيظير -
 .البيئة
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 البيئية القرارات اتخاذو  جديدة بيئية معمومات اكتساب عمى الطالب ُيساعد -
 .المناسبة

 .معيا الناجح التعامل وأساليب اإللكترونية النفايات مصادر بالتفصيل يتناول -

 .لمبرنامج العممى المحتوى عرض فى والترابط المنطقى والترتيب التنوع ُيراعى -

 .البرنامج أىداف تحقيق عمى تساعدىم الطالب يمارسيا متنوعة أنشطة يشمل -

 .اإللكترونية النفايات حول المتعددة النظر ووجيات اآلراء يعرض -

 .اإللكترونية بالنفايات المرتبطة الدراسات ونتائج الدولية االتفاقيات يشمل -

 سيلوتُ  الطالب بين الفردية الفروق ُتراعى متنوعة بطرق العممية المادة يعرض -
 .معيا الفردى التعامل

 .البرنامج مع التعامل أثناء المثابرة عمى المتعمم يحث -

 .واستخداميا المعمومات عمى الحصول مصادر إلى المتعمم يوجو -

 .متنوعة بأساليب المستمر الذاتى والتقويم الراجعة بالتغذية المتعمم ُيزود -

 :اإللكترونية بالنفايات لموعى برنامج إعداد: ثانياً   
 الخطوات خالل من المقترح البرنامج إعداد تم السابقة األسس قائمة ضوء عمى     
 :التالية

 بيئى خطر.... اإللكترونية النفايات" وىو عنوانال تحديد تم :البرنامج عنوان تحديد -1
 "جديد

 :التالية األىداف تحقيق إلى المقترح البرنامج يسعى: البرنامج أهداف تحديد -2
 ومصادرىا اإللكترونية بالنفايات المقصود معرفة. 
 وتفاقميا اإللكترونية النفايات مشكمة ظيور أسباب عمى التعرف. 
 اإللكترونية النفايات من التخمص أساليب عمى التعرف. 
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 اإلنسان صحة وعمى البيئة موارد عمى اإللكترونية النفايات خطورة إدراك. 
 كل وخطورة اإللكترونية لمنفايات المكونة الكيميائية بالمواد العممية المعرفة تنمية 

 .منيا
 النفايات مع التعامل تجاه والمجتمعية الشخصية بالمسئولية والوعى الفيم تنمية 

 .اإللكترونية
 من اإللكترونية النفايات برنامج محتوى تحديد تم :مبرنامجل العممى محتوى تحديد -3

 ىيئة أعضاء بعض أراء واستطالع ،الصمة ذات السابقة والدراسات األدبيات دراسة خالل
 الكيميائية والمواد ماىيتيا حيث من اإللكترونية النفايات عن بقنا العموم بكمية التدريس
 قائمة إلى التوصل تم الخطوات ىذه ضوء وفى ومخاطرىا تركيبيا فى الداخمة

 :وىى الرئيسة بالموضوعات
 .وانتشارىا اإللكترونية النفايات ظيور أسباب –    .       اإللكترونية النفايات ماىية -
 .اإللكترونية منفاياتل المكونة الكيميائية المواد –         .اإللكترونية النفايات مصادر -
 .اإللكترونية النفايات مع التعامل أساليب –   .      اإللكترونية النفايات مخاطر -
 المرتبطة األنشطة بعض البرنامج تضمين تم :البرنامج ووسائل أنشطة تحديد -4
 والتقارير التخطيطية، لمرسوم مالحظات وكتابة تقارير، كتابة مثل اإللكترونية النفاياتب

 أفالم من العديد البرنامج تضمن كما البرنامج، بموضوع العالقة ذات الدولية واالتفاقيات
 ،اإللكترونية النفايات مع لمتعامل والخاطئة الصحيحة األساليب تناولت التى الفيديو

 النفايات من لمتخمص الدول بعض أساليب من ونماذج منيا، مصالتخ وخطوات
 تداول تنظم التى الدولية االتفاقيات بعض مثل النصوص صفحات عمى عالوة ،اإللكترونية
 بعض نتائج البرنامج تضمن كما ذلك؛ وضوابط منيا خمصوالت اإللكترونية األجيزة
 نشر ما وبعض ،اإللكترونية النفايات مخاطر بالدراسة تناولت التى واالحصائيات البحوث
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 فى تتمثل والبرامج األجيزة من مجموعة إلى باإلضافة حوليا، والصحف المجالت فى
 معالجة برنامج -التقديمية العروض برنامج -ميكروفون -Data show -كمبيوتر

 .Adob Reader برنامج-النصوص
 :جانبين عمى البرنامج ىذا تنفيذ تم :البرنامج تنفيذ أساليب -5

 .جمسة( 63) عددىا بمغ جمسات صورة فى لمطالب البرنامج الباحث تدريس -
 أنشطة من إنجازه تم ما لمتابعة اإللكترونى بالبريد الطالب مع الباحث تواصل -

 أثناء تواجييم قد التى المشكالت وحل الطالب، واستفسارات أسئمة عمى والرد
 .البرنامج دراسة

 من مجموعة البرنامج تضمن حيث البنائى، التقويم خالل من ذلك تم :البرنامج تقويم -6
 .الطالب لدى العممية المعرفة فى النمو تقيس التى األسئمة

 البرنامج، عنوان البرنامج تضمن :البرنامج تضمنها التى األساسية المكونات -7
 اإلجرائية األىداف دراستو، ومبررات وأىميتو البرنامج عن مقدمة البرنامج، وضوعاتم

 .لمبرنامج العممى المحتوى الزمنى، والجدول البرنامج فى السير خطة لمبرنامج،
 من مجموعة عمى عرضو تم البرنامج إعداد من االنتياء بعد :البرنامج صدق -8

 تطبيقو، إمكانية لمموضوع، مناسبتو حيث من آرائيم الستطالع ،(3) ممحق المحكمين
 التعديالت إجراء وتم أىدافو، لتحقيق ووسائمو محتواه ومناسبة وترابطيا، المعمومات وصحة
 في لمتطبيق قابالً  البرنامج أصبح التعديل عممية إتمام وبعد ،المحكمين بيا أشار التى

 .(6) رقم ممحق النيائية صورتو
 :األخالقى القرار اتخاذ مقياس إعداد: ثالثاً 
 .األخالقى القرار اتخاذ مقياس من اليدف -
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 اإللكترونيررة بالنفايرات لمروعى مقتررح برنرامج فاعميرة مردى معرفرة إلرى المقيراس اىرذ ييردف    
 .بالغردقة التربية كمية طالب لدى األخالقى القرار اتخاذ تنمية في
 .األخالقى القرار اتخاذ مقياس بناء خطوات -

 برالخطوات بالغردقرة التربيرة كميرة طرالب لردى األخالقرى القررار اتخراذ مقيراس بناء مر لقد    
 : اآلتية

 بعرض عمرى االطرالع ترم حيرث ،األخالقرى القررار التخاذ النظرية الخمفية عمى االطالع تم -
 وكرذلك سرابقة، وبحروث دراسرات مرن األخالقرى والتفكيرر األخالقرى القررار اتخراذ عرن كترب ما

 منيرا اإلفرادة أمكرن والتري ،القررار اتخراذ مجال فى الصمة قريبة النظرية األطر بعض مراجعة
 .المقياس بنود إعداد فى
 التاليررة القواعررد مراعرراة تررم وقررد لممقيرراس بنررداً ( 66) صررياغة تررم السررابقة الخطرروة ضرروء فرري -
 :  المقياس بنود صياغة أثناء في

 المقياس بنود محتوى في المغوية العممية الدقة. 
 الغموض من وخالية ومحددة واضحة البنود. 
 بالغردقة التربية كمية لطالب والعقمى الزمنى لممستوى البند مناسبة. 

 فكرة تشرح والتى ،المقياس تعميمات بوضع الباحث قام المقياس بنود صياغة بعد -
 تعميمات وضع عند الباحث راعى وقد ممكنة، صورة أبسط في المقياس عن اإلجابة
 :يمى ما المقياس
 والقسم الشعبة،و  والسن، االسم،: وىى ،بالطالب خاصة بيانات. 
 المقياس بوصف خاصة تعميمات. 
 المقياس بنود عن باإلجابة خاصة تعميمات. 

 وطرررق المنرراىج مجررال فرري المحكمررين السررادة مررن مجموعررة عمررى المقيرراس بنررود عرررض تررم -
 اإلجرائيرررة التعريفرررات برررو مرفقررراً  ،(3) ممحرررق النفسررية والصرررحة التربررروي الرررنفس وعمرررم الترردريس
 لمرا انتمائيرا ومردى وضوحيا حيث من البنود ىذه حول آرائيم إلبداء األخالقى القرار التخاذ



 التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى القرار اتخاذ تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية
 السعدى الغول السعدى/د                                                                                   بالغردقة

 

7102ديسمبر                                                      - 

العدد الثالث والثالثون                                       - 252

  

جررراء معيررا، تسررتخدم الترري العينررة لطبيعررة مناسرربتيا ومرردى لقياسررو وضررعت  الزم تعررديل أي وا 
 .صياغتيا عمى
 عرردم ىررو البنررود اسررتبعاد محررك وكرران بنررداً ( 6) حررذف عررن السررابقة الخطرروة نتيجررة أسررفرت -

عرادة تعرديل ترم كمرا المحكمرين، جممرة مرن 798 إلرى تصرل اتفراق نسبة عمى البند حصول  وا 
 .بنداً ( 69) المقياس لبنود النيائي العدد أصبح وبالتالي ،المقياس بنود بعض صياغة

 :بيدف االستطالعية العينة أفراد عمى تطبيقو تم األولية صورتو في المقياس إعداد بعد -
 األساسية البحث عينة عمى تطبيقو عند إجابة تستغرقو الذى الزمن تحديد 
 لممقياس السيكومترية الكفاءة من التأكد. 

 أفررراد إجابررة لررزمن الحسررابى المتوسررط طريررق عررن لممقيرراس الطررالب تأديررة زمررن حسرراب تررم -
 مضرافاً  ،المقيراس عمرى أجرابوا أفرراد خمرس أول زمرن حسراب ترم حيرث االسرتطالعية، التجربة

 الزمنيرة المردة فكانرت عرددىم، عمرى مقسروماً  المقيراس عمرى أجرابوا أفرراد خمرس آخر زمن إليو
 :اآلتية المعادلة بتطبيق وذلك دقيقة،( 29) تساوى األفراد استغرقيا التى
 

                      (19+16+16+13+13(+)22+23+25+26+39) 
 =                                                      المقياس إجابة زمن

                                              39 
                          176 

 دقيقة 29=             =                     
                           39 

 :األخالقى القرار اتخاذ لمقياس السيكومترية الكفاءة -
 األخالقى القرار اتخاذ مقياس صدق: 
 : الطرفية المقارنة صدق -      
 658أعمى)مجموعتين إلى درجاتيم أساس عمى االستطالعية عينةال أفراد تقسيم تم وفيو    
 عمى الحصول تم وبذلك تصاعديًا، ترتيبيم بعد العينة أفراد عدد من(  658 أدنى)و( 



 التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى القرار اتخاذ تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية
 السعدى الغول السعدى/د                                                                                   بالغردقة

 

7102ديسمبر                                                      - 

العدد الثالث والثالثون                                       - 253

  

 المجموعتين ىاتين درجات متوسطي بين الحرجة النسبة حساب وتم متطرفتين، مجموعتين
 الحرجة النسبة بيانات يوضح التالي(  6)  وجدول ،األخالقى القرار اتخاذ مقياس فى

  :  وداللتيا
 ( 6)  جدول

 وداللتيا الحرجة النسبة وقيمة األخالقى القرار اتخاذ لمقياس الطرفية المقارنة صدق

 المتغير
 النسبة األدنى :27 األعمى :27

 الحرجة
 مستوى
2 ع 1ع 1م الدللة

2ع 2ع 2م 1م 
 2م 

 الكمية الدرجة
 اتخاذ لمقياس

 األخالقى القرار
11.45 2.878 1.784 9.58 3.242 1.897 5.456 1.11 

 1.11 مستوى عند دالة 2.58 ≤ الحرجة  النسبة ، 1.15 مستوى عند دالة 1.96 ≤ الحرجة  النسبة<  2.58
   

 ، معيارية درجة 6.36 عمى تزيد الحرجة النسبة قيمة أن السابق( 6) جدول من يتضح   
 أن أي الصدفة، إلى يرجع وال أكيدة إحصائية داللة لو المتوسطين بين القائم الفرق إذن

 .فيو والقوية الضعيفة المستويات بين وواضحاً  داالً  تمييزاً  تميز المقياس اىذ درجات
 

 األخالقى القرار اتخاذ مقياس ثبات: 
 وذلك التقنين، عينة عمى بتطبيقو األخالقى القرار اتخاذ مقياس ثبات حساب تم    

 وطريقة ،( أسابيع ثالثة قدره زمني بفاصل)  مقياسال تطبيق إعادة طريقة باستخدام
 باستخدام التباين تحميل وطريقة ،"براون – سبيرمان" معادلة باستخدام النصفية التجزئة
                                    :    الثبات معامالت نتائج يوضح التالي( 1) وجدول كرونباخ، ألفا معامل

 
 ( 1)  جدول

  التباين وتحميل النصفية والتجزئة التطبيق إعادة بطريقة الثبات معامالت
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 الثبات لمعامالت اإلحصائية والداللة األخالقى القرار اتخاذ لمقياس

 المعامل م
 األبعاد

  إعادة
 التطبيق

 النصفية التجزئة
 ( براون -سبيرمان) 

 معامل
 ( )  كرونباخ ألفا

 لمقياس الكمية الدرجة
 األخالقى القرار اتخاذ

9.65 9.76 9.63 

 تراوحت حيث الثبات من كبيرة بدرجة يتميز المقياس أن نجد السابق(  1)  جدول من     
 ، 9.93 داللة مستوى عند دالة وجميعيا ،(  9.76 ، 9.63)  بين الثبات معامالت قيم
 . المقياس ثبات عمى جيداً  مؤشراً  يعطي مما مرتفعة قيم وىى
 والصدق الثبات من عالية بدرجة تميزي األخالقى القرار اتخاذ مقياس أن نجد سبق مما    
 إعداد تم قد يكون وبذلك الحالي، البحث فى استخدامو إلى يطمئن الباحث يجعل مما

 .البحث ىذا فى لتطبيقو وثباتو صدقو من والتأكد ،األخالقى القرار اتخاذ مقياس
 األخالقى القرار اتخاذ لمقياس النيائية الصورة: 

( 69) من( 1)رقم ممحق النيائية صورتو في األخالقى القرار اتخاذ مقياس يتكون        
 عمى   تنطبق) ىي استجابات ثالث من متدرج مقياس وفق فيو الطالب ويستجيب ،بنداً 
 الترتيب، عمى 3،9 ،6 بدرجات(  إطالقاً  عمى   تنطبق ال – أحياناً  عمى   تنطبق – تماماً 
 ،األخالقى القرار اتخاذ عمى القدرة عمى تدل المقياس عمى المرتفعة الدرجة تكون وبذلك
 الفرد عمييا يحصل أن يمكن درجة وأقصى ،ذلك عكس إلى المنخفضة الدرجة شيرت بينما
 . درجة(  صفر)  ىى درجة وأدني ، درجة(  29)  ىى المقياس عمى
 :البيئى الوعى مقياس إعداد :رابعاً 
 :التالية لمخطوات وفقاً  البيئى الوعى مقياس ببناء الباحث قام    
 .المقياس من اليدف تحديد -

 فرري اإللكترونيررة بالنفايررات لمرروعى مقترررح برنررامج فاعميررة قيرراس إلررى المقيرراس ىررذا ييرردف    
 .بالغردقة التربية كمية طالب لدى البيئى الوعى تنمية
 .المقياس بنود صياغة -
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 :اآلتى مراعاة مع المقياس بنود صيغت وقد بندًا،(  69)  بصياغة الباحث قام    
 المقياس بنود محتوى فى المغوية العممية الدقة. 
 الغموض من وخالية ومحددة واضحة البنود. 
 لمطالب والعقمى الزمنى لممستوى البند مناسبة. 

 .المقياس تعميمات وضع -
 التررى المقيرراس تعميمررات بوضررع الباحررث قررام وصررياغتيا، المقيرراس فقرررات عرردد تحديررد بعرد    

 عنرد الباحرث راعرى وقرد ممكنرة، صرورة أبسرط فرى المقيراس عن اإلجابة فكرة شرح إلى تيدف
 :يمى ما المقياس تعميمات وضع
 والقسم والشعبة، ،االسم: وىى بالطالب، خاصة بيانات. 
 المقياس بوصف خاصة تعميمات. 

 .لممقياس األولية الصورة -
 ،بنرداً ( 69) عمرى اشرتمل بحيرث األوليرة صرورتو فى المقياس إعداد تم سبق ما ضوء فى    
 المنراىج مجرال فرى المحكمرين السادة من مجموعة عمى عرضيا تم المقياس بنود كتابة وبعد
 :مدى حول آرائيم الستطالع وذلك( 3) ممحق العموم تدريس وطرق
 المقياس بنود عدد صالحية. 
 قياسو المراد البيئى لموعى المقياس بنود تمثيل. 
 ولغوياً  عممياً  المقياس فقرات صحة. 
 بالغردقة التربية كمية طالب لمستوى البنود مناسبة. 

 

 أوصى ما بتعديل الباحث وقام البنود بعض صياغة تعديل إلى المحكمون أشار وقد    
 ظل لذا ؛بنود أى إضافة أو بحذف المحكمين السادة من أى يشر لم ولكن المحكمون، بو

 .بنداً ( 69) من مكوناً  النيائية صورتو فى المقياس
 . لممقياس االستطالعية التجربة -

 الثرانى الدراسرى الفصرل فرى االسرتطالعية العينرة أفرراد عمرى المقيراس بتطبيرق الباحث قام    
 :إلى لممقياس االستطالعية التجربة وىدفت م،6933/6934 الدراسى العام من
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 البحث عينة عمى تطبيقو عند المقياس إجابة تستغرقو الذى الزمن تحديد 
 .األساسية

 المقياس صدق من التأكد. 
 المقياس ثبات من التأكد. 

 لزمن الحسابى المتوسط طريق عن البيئى الوعى مقياسل الطالب تأدية زمن حساب تم    
 عمى أجابوا طالب خمس أول زمن حساب تم حيث االستطالعية، التجربة طالب إجابة

 عددىم، عمى مقسوماً  المقياس عمى أجابوا طالب خمس آخر زمن إليو مضافاً  ،المقياس
 المعادلة بتطبيق وذلك دقيقة،( 29) تساوى الطالب استغرقيا التى الزمنية المدة فكانت
 :اآلتية

                      (19+13+12+13+13(+)22+22+23+26+39     )  
 =                                  =                          المقياس إجابة زمن

                                              39    
        174 

 دقيقة 29=                      
        39                         

 :البيئى الوعى مقياس صدق -
 بعد) المقياس الكمية والدرجة بند كل عمى الدرجة بين االرتباط معامالت حساب تم      
 جدول في موضح ىو كما التقنين عينة عمى وذلك ،(  الكمية الدرجة من البند درجة حذف

 :  التالي(  2) 
 

 ( 2)  جدول
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 والداللة مقياسلم الكمية والدرجة البيئى الوعى مقياس بنود بين االرتباط معامالت
 االرتباط لمعامالت اإلحصائية

 م
 معامل
 الرتباط

 مستوى
 م الدللة

 معامل
 الرتباط

 مستوى
 م الدللة

 معامل
 الرتباط

 مستوى
 الدللة

3 9.62 9.93 6 9.62 9.93 33 9.62 9.93 

6 9.46 9.93 7 9.46 9.93 34 9.46 9.93 

1 9.37 9.93 39 9.37 9.93 35 9.42 9.93 

2 9.51 9.93 33 9.59 9.93 36 9.59 9.93 

3 9.59 9.93 36 9.46 9.93 37 9.63 9.93 

4 9.49 9.93 31 9.59 9.93 69 9.61 9.93 

5 9.59 9.93 32 9.59 9.93    

 و الطرفين، لدللة وذلك(  1.11)  مستوى عند 1.46=  و ،(  1.15)  مستوى عند 1.36" = ر" قيمة
 28 حرية درجة

  المقياس بنود بين االرتباط معامالت قيم جميع أن يتضح السابق( 2) جدول ومن    
 االتساق من مرتفعة درجة يعكس مما ، 9.93 مستوى عند دالة مقياسلم الكمية والدرجة
 . الصدق من وبالتالي

 :البيئى الوعى مقياس ثبات -
 وذلك ،االستطالعية العينة عمى بتطبيقو البيئى الوعى مقياس ثبات حساب تم    

 وطريقة ،( أسابيع ثالثة قدره زمني بفاصل)  المقياس تطبيق إعادة طريقة باستخدام
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 باستخدام التباين تحميل وطريقة ،"  براون – سبيرمان"  معادلة باستخدام النصفية التجزئة
 :  الثبات معامالت نتائج يوضح التالي( 3) وجدول ،"  ريتشاردسون -كيودر"  معادلة

 ( 3)  جدول
 الوعى مقياسل التباين وتحميل النصفية والتجزئة التطبيق إعادة بطريقة الثبات معامالت

 الثبات لمعامالت اإلحصائية والداللة البيئى

 معامل حساب طريقة
 الثبات

 النصفية التجزئة التطبيق إعادة
 ( براون -سبيرمان) 

 -كيودر) معادلة
 ( ريتشاردسون

 مقياسل الكمية الدرجة
 البيئى الوعى

9.64 9.66 9.63 

 تراوحت حيث الثبات من كبيرة بدرجة يتميز المقياس أن نجد السابق( 3) جدول من    
 ، 9.93 داللة مستوى عند دالة وجميعيا ،(  9.66 ، 9.63)  بين الثبات معامالت قيم
 .المقياس ثبات عمى جيداً  مؤشراً  يعطي مما مرتفعة قيم وىى
 الباحث يجعل مما والصدق الثبات من عالية بدرجة يتميز المقياس أن نجد سبق مما     
 من والتأكد المقياس إعداد تم قد يكون وبذلك الحالي، البحث في استخدامو إلى يطمئن

 .البحث ىذا في لتطبيقو وثباتو دقوص
 :البيئى الوعى لمقياس النيائية الصورة -

 بندًا،( 69) من( 2)رقم ممحق النيائية صورتو في البيئى الوعى مقياس يتكون        
 – تماماً  عمى   تنطبق) ىي استجابات ثالث من متدرج مقياس وفق فيو الطالب ويستجيب
 وبذلك الترتيب، عمى 3،9 ،6 بدرجات(  إطالقاً  عمى   تنطبق ال – أحياناً  عمى   تنطبق
 المنخفضة الدرجة تشير بينما ،البيئى الوعى عمى تدل المقياس عمى المرتفعة الدرجة تكون
(  29)  ىى المقياس عمى الفرد عمييا يحصل أن يمكن درجة وأقصى ذلك، عكس إلى

 . درجة(  صفر)  ىى درجة وأدني ، درجة
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 (:القبمى التطبيق) التجريب بدء قبل المتغيرات ضبط
 يجب التى الداخمية العوامل آلثار وتجنباً  النتائج، سالمة عمى الحرص من انطالقاً     

 قام والتعميم، لالستعمال وقابمة صالحة نتائج إلى لموصولو  آثارىا؛ من والحد ضبطيا،
 العشوائى االختيار عمى االعتماد خالل من المجموعتين وتطابق تكافؤ من بالتأكد الباحث
 بعض في الحسابية المتوسطات ومقارنة ،(وضابطة تجريبية) لمبحث األساسية العينة ألفراد

 ذلك تحقيق في الباحث واتبع( البيئى الوعى -األخالقى القرار اتخاذ) والعوامل المتغيرات
 :التالية الخطوات

 عمى األداء حيث من المجموعتين تكافؤ من لمتأكد لممجموعتين اإلحصائي الضبط تم -
 من لمتأكد وذلك ،" T -Test"  "   ت" اختبا باستخدام األخالقى، القرار اتخاذ مقياس
 لدى األخالقى القرار التخاذ القبمي القياس في المجموعتين بين دالة فروق وجود عدم

 ذلك ويتضح اإلحصائية وداللتيا"  ت"  قيمة حساب تم حيث ،البحث عينة الطالب
 : التالي(  4)  جدول من

 ( 4)  جدول
 مقياس عمى الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين الفروق داللة

 البرنامج تطبيق قبل األخالقى القرار اتخاذ

 المجموعة
 

 األبعاد

 التجريبية
 ( 45= 1ن) 

 الضابطة
 قيمة ( 45= 2ن) 

 " ت" 
 مستوى
 الدللة

 2ع 2م 1ع 1م

 الكمية الدرجة
 القرار اتخاذ لمقياس

 األخالقى
 دالة غير 1.419 3.341 18.289 2.817 18.556

 مستوى عند 2.63=  ت ،( 1.15) دللة مستوى عند 1.99=  ت قيمة ، 88=  حرية درجات
 (1.11) دللة
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 متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم السابق( 4) جدول من يتضح    
 األخالقى القرار التخاذ القبمي القياس فى الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة درجات
 التجريبية المجموعة درجات لمتوسطي"  ت"  قيمة كانت حيث البحث، عينة الطالب لدى

  باإلضافة ،دالة غير األخالقى القرار اتخاذ عمى األداء فى والضابطة
  والمجموعة التجريبية المجموعة تكافؤ إلى يشير مما ،الكمية جةالدر  عمى األداء إلى

 .لمبرنامج التعرض قبل القرار اتخاذ مقياس عمى األداء فى الضابطة
 اسرررتخدامب ،البيئرررى الررروعى مقيررراس فررري المجمررروعتين برررين التكرررافؤ مرررن التحقرررق ترررم وأيضررراً  -

  فرررررررررررروق وجرررررررررررود عررررررررررردم مرررررررررررن لمتأكرررررررررررد وذلرررررررررررك ،" T-Test"  "          ت"  اختبررررررررررار
 حيرث ،البحرث عينرة الطرالب لردى البيئرى الوعى القبمي القياس في المجموعتين بين دالة
 :التالي(  5)  جدول من ذلك ويتضح اإلحصائية وداللتيا"  ت"  قيمة حساب تم

 ( 5)  جدول
 مقياس عمى الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين الفروق داللة

 البرنامج تطبيق قبل[  الكمية الدرجة] البيئى الوعى

 المجموعة
 
 األبعاد

 التجريبية
 ( 23= 3ن) 

 الضابطة
 قيمة ( 23= 6ن) 

 " ت" 
 مستوى
 الداللة

 6ع 6م 3ع 3م

 الكمية الدرجة
35.99
9 

2.764 
34.77
5 

2.642 9.466 
 غير
 دالة

 (1.11) دللة مستوى عند 2.63=  ت ،( 1.15) دللة مستوى عند 1.99=  ت قيمة ، 88=  حرية درجات

 متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم السابق(  5)  جدول من يتضح    
 الدرجة]  البيئى لموعى القبمي القياس في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة درجات
 المجموعة درجات لمتوسطي"  ت"  قيمة كانت حيث ،البحث عينة الطالب لدى[  الكمية

 والمجموعة التجريبية المجموعة تكافؤ إلى يشير مما ، دالة غير والضابطة التجريبية
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 تكافؤ يؤكد مما ،لمبرنامج التعرض قبل البيئى الوعى مقياس عمى األداء فى الضابطة
 . المجموعتين بين التكافؤ شرط يتحقق وبذلك ،المدروسة المتغيرات جميع فى عتينالمجمو 
 :البحث تطبيق
 :البحث أىداف لتحقيق اآلتية الخطوات الباحث اتبع لقد     
 العينررررة أفررررراد عمررررى ،البيئررررى الرررروعى ومقيرررراس ،األخالقررررى القرررررار اتخرررراذ مقيرررراس تطبيررررق -

 فري ذلرك وترم تكافؤىمرا، مرن لمتأكرد وذلرك قبمى؛ كاختبار( والضابطة التجريبية) األساسية
 م6934/ 39/ 6 األحد وحتى 39/6934/ 3 السبت من الفترة

 أفررراد عمررى البرنررامج بتطبيررق  م 39/6934/ 6 الموافررق السرربت يرروم التجربررة تنفيررذ برردء -
 .الضابطة المجموعة وترك لتجريبية،ا المجموعة

 م6934/ 36/ 69الموافق الثالثاء يوم التجربة تنفيذ من االنتياء -
 عمررى لبرنررامجا تنفيررذ بعررد البيئررى الرروعى ومقيرراس األخالقررى، القرررار اتخرراذ مقيرراس تطبيررق -

 63الموافررق األربعرراء يرروم بعرردى كاختبررار( والضررابطة التجريبيررة) األساسررية العينررة طررالب
 .م6934/ 36/ 66 الموافق والخميس ،م6934/ 36/
 ، T-test وباستخدام ، Spss برنامج باستخدام لمبيانات اإلحصائية المعالجة تمت     
 القرار اتخاذ مقياس فى والبعدية القبمية البحث عينة طالب درجات بين لممقارنة وذلك

 .وتفسيرىا ومناقشتيا لمنتائج عرض يمى وفيما ،البيئى الوعى ومقياس األخالقى،
 :وتفسيرها البحث نتائج
 من إلييا توصل والتى البحث، لنتائج مفصالً  عرضاً  الجزء ىذا فى الباحث تناول    
: معرفة فى والمتمثل الدراسة بيدف والمتعمقة األساسية، البحث عينة عمى التطبيق خالل
 لدى البيئى والوعى األخالقى القرار اتخاذ تنمية فى البيئى لموعى مقترح برنامج فاعمية
 ومناقشتيا البحث إلييا توصل التى لمنتائج عرض يمى وفيما ،بالغردقة التربية كمية طالب

 .وتفسيرىا
 
 : وتفسيرها البحث نتائج -
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 :األول الفرض صحة من والتأكد األول البحثى السؤال إجابة -[  3] 
 لموعى مقترح برنامج فاعمية ما" عمى ينص والذى األول البحثى السؤال عن لإلجابة    

 ،"؟بالغردقة التربية كمية طالب لدى األخالقى القرار اتخاذ تنميةل اإللكترونية بالنفايات
 ذا فرق يوجد ل" عمى ينص والذى البحث فروض من األول الفرض صحة من ولمتأكد
 أفراد درجات ومتوسطات التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات بين إحصائية دللة

  ."البرنامج تطبيق بعد األخالقى القرار اتخاذ مقياس عمى الضابطة المجموعة
 أفراد درجات متوسطات بين الفروق داللة عمى لمتعرف"  ت"  اختبار استخدام تم    

 مقياس عمى األداء فى الضابطة المجموعة أفراد درجات ومتوسطات التجريبية المجموعة
 التأثير حجم حساب تم كما ،البرنامج تطبيق بعد [ الكمية الدرجة] األخالقى القرار اتخاذ
 .التالي(  6)  جدول فى موضح ىو كما

 

 ( 6)  جدول
 أفراد درجات ومتوسطات التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات بين"  ت"  قيمة

 بعد[ الكمية الدرجة] األخالقى القرار اتخاذ مقياس عمى األداء فى الضابطة المجموعة
  البرنامج تطبيق

 المتغيرات
 األبعاد

 نوع
 "ت" قيمة ع م ن المجموعة

 مستوى
 *  η² الدللة

 حجم
 التأثير

 عمى الكمية الدرجة
 القرار اتخاذ مقياس

 األخالقى

 التجريبية
 الضابطة

45 
45 

37.711 
18.644 

3.751 
 كبير 1.786 1.11 16.764 3.366

 (1.11) دللة مستوى عند 2.37=  ت ،( 1.15) دللة مستوى عند 1.66=  ت قيمة ، 88= ن

                                                             
 أٌ إنى(  3992 ، يُصور فاو رشذي ؛ 419 ،7111 ، يختار أحًذ آيال ، حطب أبو عبذانهطٍف فؤاد)  يٍ كم ٌشٍز  *

)  ٪ 6 حوانً ٌفسز انذي وانتأثٍز ، ضعٍف تأثٍز عهى ٌذل انكهى انتباٌٍ يٍ(  1.13)   ٪ 3 حوانً ٌفسز انذي انتأثٍز

 ٌذل انكهى انتباٌٍ يٍ فأكثز(   1.34)  ٪34 حوانً ٌفسز انذي وانتأثٍز ، يتوسط تأثٍز عهى ٌذل انكهى انتباٌٍ يٍ(  1.16

. كبٍز تأثٍز عهى  
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 مما ،( 9.93) داللة مستوى عند دالة"  ت"  قيم أن السابق( 6) جدول من يتضح    
 التجريبية المجموعة طالب درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذا فرق وجود إلى يشير
 لمبرنامج تتعرض لم التي)  الضابطة والمجموعة(  المقترح لمبرنامج تعرضت التي) 

 لصالح الكمية الدرجة حيث من األخالقى القرار اتخاذ مقياس عمى األداء فى(  المقترح
 القرار اتخاذ لمقياس التأثير حجم قيم أن الجدول من يتضح كما التجريبية، المجموعة أفراد

 تنمية فى المقترح البرنامج فاعمية إلى يشير مما ،كبيرة الكمية الدرجة حيث من األخالقى
 عن اإلجابة تمت قد ويكون وبذلك التجريبية، المجموعة أفراد لدى األخالقى القرار اتخاذ

 .البحث فروض من األول الفرض صحة من التأكد وكذا البحث أسئمة من األول التساؤل
 األخالقى القرار اتخاذ تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية حساب

 :بالغردقة التربية كمية طالب لدى
 القرار اتخاذ تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية ولحساب    

 التى لمنتائج التوصل وتم ، (Black) لبالك المعدل الكسب معادلة استخدام تم ،األخالقى
 :التالى(  7)  جدول يوضحيا

 ( 7)  جدول
 األخالقى القرار اتخاذ تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية حساب

 لبالك الكسب معدل باستخدام

 م ن التطبيق
 النهاية
 العظمى

 ( د) 

 نسبة
 الكسب
 المعدل

 الكسب دللة
 المعدل

 18.556 45 القبمى التطبيق
 التطبيق دللة ذات 1.74 41

 البعدى
23 37.711 

 تقع النسبة وىذه ،( 3.52)  تساوى المعدل الكسب نسبة أن ،( 7)  جدول من يتضح    
 برنامجال أن عمى يدل وىذا ،( 3.6)  من أكبر أنيا كما بالك، حدده الذى المدى في



 التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى القرار اتخاذ تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية
 السعدى الغول السعدى/د                                                                                   بالغردقة

 

7102ديسمبر                                                      - 

العدد الثالث والثالثون                                       - 264

  

 المجموعة أفراد لدى األخالقى القرار اتخاذ تنمية في الفاعمية من كبيرة درجة لو المقترح
 .بالغردقة التربية كمية طالب من التجريبية
  :اآلتية األسباب إلى النتائج ىذه الباحث وُيعزى     

 اختيار عمى الطالب ساعد مما واألنشطة األسئمة فييا تتنوع لمتعمم غنية بيئة توفير -3
 .القرار اتخاذ عمى القدرة تنمية وبالتالى منو، لمتعمم هنظر  وجية من األنسب البديل

 بعض حول القرار باتخاذ تتعمق التى خاصة البرنامج داخل األنشطة تنوع -6
 األنشطة ليذه الباحث ومراجعة تحميمو بعد الطالب يأخذه قرار كل وتبرير الموضوعات

عطاء وتقيميا  واتخاذ حوليا محدد رأى تكوين عمى ساعدىم مما لمطالب راجعة تغذية وا 
 .أخالقى قرار
 أخالقية، جوانب من تثيره وما البرنامج تضمنيا التى لمقضايا الجدلية الطبيعة -1

 اتخاذ فى ورغبة ميالً  أكثر جعميم الطالب؛ بحياة مباشرة القضايا ىذه ارتباط إلى باإلضافة
 .نحوىا أخالقى قرار
 ومعرفة سمبية جوانب من تتضمنو وما البرنامج، تضمنيا التى القضايا عرض طريقة -2

 الطالب نفوس فى الرغبة بعث أخالقية، قضايا من القضايا بتمك طيرتب وما حوليا، اآلراء
 .نحوىا أخالقى قرار التخاذ

 &Hong:من كل بيا قام التى الدراسات ئجنتا مع النتيجة ىذه وتتفق      
Chang(2004) ، (6994)عمران تغريد، Kai (2007) ،  (6996)فاروق سماحو، 

 تيانى ،(6936)إسماعيل ونجالء ،(6933)محمد وفاطمة ،(6997) عبدالراضى وناىد
   (6931)محمد

 :الثانى الفرض صحة من والتأكد الثانى البحثى السؤال إجابة -[  4]  
 لموعى مقترح برنامج فاعمية ما" عمى ينص والذى الثانى البحثى السؤال عن لإلجابة
 من ولمتأكد "؟بالغردقة التربية كمية طالب لدى البيئى الوعى لتنمية اإللكترونية بالنفايات
 بين إحصائية دللة ذا فرق يوجد ل"  عمى ينص والذى الثانى البحثى الفرض صحة

 الضابطة المجموعة أفراد درجات ومتوسطات التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات
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 تطبيق بعد[  الكمية الدرجة] البرنامج تطبيق بعد التطبيق بعد البيئى الوعى مقياس عمى
  . "البرنامج
 درجرررررات متوسرررررطات برررررين الفرررررروق داللرررررة عمرررررى لمتعررررررف"  ت"  اختبرررررار اسرررررتخدام ترررررم     
 األداء فرررررري الضررررررابطة المجموعررررررة أفررررررراد درجررررررات ومتوسررررررطات التجريبيررررررة المجموعررررررة أفررررررراد

  البيئرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروعى مقيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراس عمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى
 ىررررو كمررررا التررررأثير حجررررم حسرررراب تررررم كمررررا ،المقترررررح البرنررررامج تطبيررررق بعررررد[  الكميررررة الدرجررررة]

 .  التالي(  39)  جدول في موضح
 ( 39)  جدول

 أفراد درجات ومتوسطات التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات بين"  ت"  قيمة
 تطبيق بعد[  الكمية الدرجة] البيئى الوعى مقياس عمى األداء في الضابطة المجموعة

 البرنامج
 المتغيرات
  األبعاد

 نوع
 ع م ن المجموعة

 قيمة
 " ت" 

 مستوى
 η² الدللة

 حجم
 التأثير

 الكمية الدرجة
 مقياس عمى

 البيئى الوعى

 التجريبية
  الضابطة

45 
45 

38.733 
19.467 

3.845 
 كبير 1.846 1.11 22.869 2.342

 (1.11) دللة مستوى عند 2.37=  ت ،( 1.15) دللة مستوى عند 1.66=  ت قيمة ، 88= ن

 
 ،(  9.93)  داللة مستوى عند دالة"  ت"  قيم أن السابق(  39)  جدول من يتضح     
 المجموعة طالب درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذا فرق وجود إلى يشير مما

 تتعرض لم التي)  الضابطة والمجموعة(  المقترح لمبرنامج تعرضت التي)  التجريبية
 أفراد لصالح الكمية الدرجة حيث من البيئى الوعى مقياس عمى األداء في(  لمبرنامج

 البيئى الوعى لمقياس التأثير حجم قيم أن الجدول من يتضح كما التجريبية، المجموعة
 لدى البيئى الوعى تنمية في المقترح البرنامج فاعمية إلى يشير مما ، كبيرة[ الكمية الدرجة]
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 تمت قد يكون وكذلك لمبحث، الثانى الفرض يتحقق وبذلك ،التجريبية المجموعة أفراد
 .البحث أسئمة من الثانى التساؤل عن اإلجابة
 لدى البيئى الوعى تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية حساب
 :بالغردقة التربية كمية طالب
 تم ،البيئى الوعى تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية ولحساب    

 يوضحيا التى لمنتائج التوصل وتم ، (Black) لبالك المعدل الكسب معادلة استخدام
 :التالى(  33)  جدول

 ( 33)  جدول
 باستخدام البيئى الوعى تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية حساب

 لبالك الكسب معدل

 م ن التطبيق
 النهاية
 العظمى

 ( د) 

 الكسب نسبة
 المعدل

 الكسب دللة
 المعدل

 17.111 45 القبمى التطبيق
 دللة ذات 1.72 41

 38.733 45 البعدى التطبيق
 

 النسبة وىذه ،( 3.56)  تساوى المعدل الكسب نسبة أن ،( 33)  جدول من يتضح    
 برنامجال أن عمى يدل وىذا ،( 3.6)  من أكبر أنيا كما بالك، حدده الذى المدى في تقع

 لدى البيئى الوعى تنمية في الفاعمية من كبيرة درجة لو اإللكترونية بالنفايات لموعى المقترح
  .بالغردقة التربية كمية طالب من التجريبية المجموعة أفراد
 :اآلتية األسباب إلى النتائج ىذه الباحث عزىويُ     
 منطقى بشكل وترتيبيا البرنامج، فى المقدمة والموضوعات المعمومات تنظيم طريقة -3

 لدييم البيئية المعرفة تنمية عمى ساعد مما الجامعية بالمرحمة الطالب مع يتناسب منظم
 .البيئى الوعى وتنمية
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 اكسابيم فى ساعدت وتمخيص تقارير من البرنامج منيايتض التى األنشطة وتنوع كثرة -6
 .البيئى والوعى العممية المعرفة

 اإللكترونى البريد أو المباشر االتصال خالل من ومناقشتو لمباحث الرجوع إمكانية -1
 دافعية من زاد مما ؛لمطالب راجعة تغذية تقديم عمى ساعد ،مشكالت أية عن لالستفسار
 خاصة؛ اإللكترونية وبالنفايات عامة البيئية بالمشكالت المعرفة واكتساب لمتعمم الطالب

 .البيئى الوعى زيادة إلى أدى مما
 بإيجابية تفاعميم فى ساىمت لمطالب وتقديمو البرنامج إعداد فى المتبعة اإلجراءات -2

 وتخزينيا المعمومات ىذه وتحميل استخدام طالب كل وحاول المقدمة، المعمومات مع وعمق
 .بو المحيطة البيئية بالمشكالت وعيو زيادة إلى أدى مما المعرفية؛ بنيتو فى

ياد،(6994)النتشة منى: من لك بيا قام التى الدراسات نتائج مع النتيجة ىذه وتتفق       وا 
يمانو  ،(6936)مجيد ىالة ،Woodhouse(2011) ،(6933) شوقى  ،(6931)يوسف ا 
بتسام  ، Ibimilua & Amuno(2014)  (6931)جبر نيايةو  سعدون وا 

Gwekwerere(2014)، (6933)حميد عمى. 
 : البحث توصيات
 يمكن الحالي البحث نتائج عنو أسفرت ما عمى وبناء النظري اإلطار من انطالقاً      

 القائمين وتفيد التعميمية العممية تثري أن يمكن والتي التوصيات من مجموعة تقديم لمباحث
 : كالتالي وىى عمييا
 تتضرررررررمن بحيرررررررث الجرررررررامعى قبرررررررل برررررررالتعميم لمطرررررررالب المقدمرررررررة العمررررررروم منررررررراىج تطررررررروير -

 .خاص بشكل اإللكترونية والنفايات المختمفة، بأنواعيا النفايات عن معمومات
 تواجرررررررررو التررررررررى البيئيررررررررة لممشرررررررركالت المختمفرررررررررة بالمراحررررررررل الدراسررررررررية المنرررررررراىج تضررررررررمين -

 .اإلنسان
 النفايررررررات بأضرررررررار المختمفررررررة بالمراحررررررل الطررررررالب وعررررررى لتنميررررررة متنوعررررررة برررررررامج إعررررررداد -

 .والبيئة اإلنسان عمى اإللكترونية
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 السموكيات وتقويم المختمفة بالمراحل الطالب مع البيئية المشكالت بمناقشة االىتمام -
 .دييمل البيئية

 النفايرررررات حرررررول الجامعيرررررة المرحمرررررة طرررررالب لررررردى الررررروعى لزيرررررادة ةمتنوعررررر بررررررامج إعرررررداد -
 .اإللكترونية األجيزة مع بالتعامل المتعمقة سموكياتيم وترشيد وضبط اإللكترونية

 بالمشررررركالت الررررروعى لزيرررررادة المختمفرررررة الدراسرررررية المنررررراىج فرررررى البيئيرررررة األنشرررررطة تضرررررمين -
 .الطالب لدى البيئية القيم وغرس البيئية

 النفايررررررررات مررررررررن اآلمررررررررن الررررررررتخمص بأسرررررررراليب الطررررررررالب وعررررررررى لتنميررررررررة  برررررررررامج إعررررررررداد -
 .المختمفة بأنواعيا
 : مقترحة وبحوث دراسات
  والبحرروث الدراسررات مررن مجموعررة تقررديم يمكررن فإنررو الحررالي البحررث نتررائج عمررى بنرراء        
 : المقترحة

 لرردى البيئيرة والقرريم الصرحى الرروعى لتنميرة الطبيررة بالنفايرات لمرروعى مقتررح برنررامج فاعميرة -3
 .اإلبتدائية المرحمة تالميذ

 وفيرررررم الصرررررحى التفكيرررررر لتنميرررررة اإللكترونيرررررة بالنفايرررررات لمررررروعى مقتررررررح برنرررررامج فاعميرررررة -6
 .اإلعدادية المرحمة طالب لدى البيئية المشكالت

 واالتجرراه اإللكترونيررة بالنفايررات المعرفررة تنميررة فررى البيئيررة االستقصررائية األنشررطة فاعميررة -1
 .اإلعدادية المرحمة طالب لدى البيئة نحو
 بالمرحمررة العمرروم منرراىج لمحترروى تحميميررة دراسررة اإللكترونيررة بالنفايررات الرروعى تنميررة واقررع -2

 .اإلعدادية
 المفررررراىيم تنميررررة فرررررى والكيميائيررررة اإللكترونيرررررة بالنفايررررات لمررررروعى مقترررررح برنرررررامج فاعميررررة -3

  .اإلعدادية المرحمة طالب لدى البيئية لقيموا الصحية
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 :عالمراجــ
 الجامعات طمبة لدى البيئى الوعى مستوى(. 6931.)جبر ونياية محمد سعدون ابتسام -

 .54-12 ،(695)3 ،األستاذ مجمة. الكيميائية المموثات بمخاطر
 المرحمة معممى لدى البيئى التموث بمخاطر الوعى مستوى(. 6933.)البنا شوقى إياد -

 الجامعة التربية، كمية ،ماجستير رسالة غزة، قطاع فى األساسية
 .بغزة اإلسالمية

 األردنية الجامعات لطمبة البيئى الوعى مستوى قياس(. 6931.)عقرباوى يوسف إيمان -
 أم جامعة مجمة. األردنى المجتمع فى النفايات تدوير أىمية حول
 . 396-45،(3)4 ،الجتماعية لمعموم القرى

 إتخاذ وميارات األخالقية المفاىيم بعض لتنمية مقترح برنامج(. 6994.)عمران تغريد -
 تمميذات لدى أثره وقياس اليومية الحياة مواقف في األخالقي القرار

 مناهج عشر الثامن العممى المؤتمر. والمينية العامة اإلعدادية
 وطرق لممناىج المصرية الجمعية ،العربى النسان وبناء التعميم
 .القاىرة ،التدريس

 باستخدام البيولوجية الحرب في مقترحة وحدة فاعمية(. 6931.)سميمان محمد تيانى -
 وبعض القرار اتخاذ عمى القدرة تنمية في االخالقي  التحميل مدخل
 مجمة. التربية بكمية المعممين الطالب لدى االخالقي التفكير ميارات
 .16-3 ،(6)34 ،العممية التربية

 مركز: القاىرة. والتطبيق النظرية بين البيئى اإلعالم(. 6991.)صالح الدين جمال -
 .لمكتاب اإلسكندرية

 المعمومات في البيئية التربية برنامج دراسة أثر(. 6992.)أحمد منصور جميل -
 جامعة في التربية كمية طمبة لدى القرار واتخاذ البيئية واالتجاىات
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 المصرية الجمعية ،التدريس وطرق المناهج في دراسات مجمة ،تعز
 .63-22 والتسعون، الثالث العدد التدريس، وطرق لممناىج

 من لموقاية المجتمعى الوعى لتنمية العممية التربية(. 6994.)مازن محمد الدين حسام -
 التربية العاشر العممى لممؤتمر مقدم بحث اإللكترونية، القمامات
 العممية، لمتربية المصرية الجمعية ،المستقبل ورؤى الحاضر تحديات

 .أغسطس3-يوليو13اإلسماعمية،
 مجمة. البيئية والتداعيات اإللكترونية النفايات(. 6934.)الحافظ عبد المعز عبد حسنى -

 .25-12 ،(295) العدد ،والحياة األمن
 معايير عمى القائمة الحرة العممية األنشطة فعالية(. 6939.)خميل رضوان خميل -

 المرحمة تالميذ لدى الناقد والتفكير البيئى الوعى تنمية في الالمركزية
 العممية، لمتربية المصرية الجمعية ،العممية التربية مجمة. اإلعدادية

31(2)، 3-65 . 
 المجمة.  اإلحصائية لمداللة المكمل الوجو التأثير حجم(.  3775) منصور فام رشدي -

 . 53-35 ،(  34)  5 ،النفسية لمدراسات المصرية
: بيرزيت جامعة. العالمية البيئة عن مرجع البيئية التربية(. 6992.)منصور رمزى -

 .البيئة صحة عموم مركز
 النفايات بأضرار الثانوية المرحمة طالب وعي درجة(. ه3267.)محمد ناصر سعد -

 بمكة الثانوية المدارس في البيئية التربية ضوء في اإللكترونية
 .القرى أم جامعة التربية، كمية ،ماجستير رسالة ،المكرمة

 االجتماعية العممية بالقضايا الفيم لتنمية مقترح برنامج(. 6996.)المرسى فاروق سماح -
 معممة لمطالبة األخالقى القرار اتخاذ عمى والقدرة العمم وطبيعة
 عين جامعة البنات، كمية ،دكتوراه رسالة البنات، بكمية العموم
 .شمس
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 االجتماعية العممية بالقضايا الفيم لتنمية مقترح برنامج(. 6996.)المرسى فاروق سماح -
 معممة لمطالبة األخالقى القرار اتخاذ عمى والقدرة العمم وطبيعة
 عين جامعة البنات، كمية ،دكتوراه رسالة البنات، بكمية العموم
 .شمس

 عينة لدى البيئى الوعى تنمية فى األطفال برياض االلتحاق أثر(. 6939.)ظفر سمية -
 كمية ،ماجستير رسالة المكرمة، مكة بمدينة( 4-3)األطفال من

 .القرى أم جامعة التربية،
 عربية مقدمة التفكير تربية(. 6993.)نوار وأحمد السويدى وخميفة الحميد عبد شاكر -

 .القمم دار: دبى. التفكير مهارات فى
 تنمية في الطبية الجغرافيا في مقترح برنامج فاعمية(. 6933.)زارع وأحمد النجدى عادل -

 لمدراسات التربوية الجمعية مجمة. البيئى والوعى السموكية الميارات
 .362-326،(33)العدد ،الجتماعية

 .العربى المجتمع مكتبة: عمان. البيئية التوعية(. 6997.)ربيع مشعان عادل -
 -قيمتيا -أىدافيا -أىميتيا -فمسفتيا البيئية التربية(.6991.)الفيد سميمان عبداهلل -

 التربية كمية مجمة. اإلسالمية التربية في منيجيتيا-مفاىيميا
 .31-3 ،(63)العدد ،والجتماعية والنفسية التربوية لمبحوث

 رسالة مجمة الخميج، دول في ليا وحاجتنا البيئية التربية(. 6994.)التويجرى عمى -
 .36-16 ،(26)العدد ،العربى الخميج

 التعميم من الثانية الحمقة طالب لدى البيئى الوعى مستوى(. 6933.)سيف حميد عمى -
 لمدراسات التربوية الجمعية جمةم. عمان بسمطنة األساسى

 .359-323،(45)العدد ،الجتماعية
 باستخدام االلكترونية لمنفايات مقترح برنامج(. 6933.)الوىاب عبد محمد فاطمة -

 حياليا القرار واتخاذ بيا المعرفة لتنمية التفاعمية الفائقة الوسائط
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 مجمة. الثانوى االول الصف طالب لدى لمتعمم الذاتية والدافعية
 .339-41 ،(6)32 ،العممية التربية

 المفاهيم البيئة وتقانة عمم(. 6936.)وايتنغ. إ. ونانسى سبيممان. ر. فرانك -
   . لمترجمة العربية المنظمة: بيروت. والتطبيقات

 التربوي النفس عمم(.  2111) صادق مختار أحمد آمال ، أبوحطب عبدالمطيف فؤاد -
 .المصرية األنجمو مكتبة: القاىرة. ( 4ط) 

: الرياض. أفضل بيئة أجل من البيئية التربية(. 6994.)وآخرون محمد إسماعيل ماىر -
 .الرشد مكتبة

 عالم: القاىرة. ومسئولية واجب البيئية التربية(. 3777.)حسن وفارعة المقانى محمد -
 .الكتاب

 التربية في مرجع( واألساسيات المفيوم) البيئية التربية(. 3777.)سميم صابر محمد -
 :  القاىرة ،البيئية

 الثانوية لممرحمة الدراسية المناىج تناول مدى(. 6994.)الديجان عبدالرحمن محمد -
 والدراسات التربوية لمعموم سعود الممك مجمة. البيئية التربية لجوانب

 .21-3 ،(3)6 ،اإلسالمية
. تدريبية وحقائب التفكير لتنمية التدريس استراتيجيات(. 6993.)ريان ىاشم محمد -

 .والتوزيع لمنشر حنين دار: عمان
 الييئة: القاىرة. المدرسة قبل ما لطفل البيئية التربية(. 6991.)جاد عمى منى -

 .لمكتاب العامة المصرية
 .المسيرة دار: عمان. المبكرة الطفولة في البيئية التربية(. 6995.)جاد عمى منى -
 الوعى تنمية فى البيئية التربية فى أنشطة استخدام أثر(. 6994.)النتشة عمران منى -

 رسالة القدس، محافظة فى السادس الصف طمبة لدى البيئى
 .فمسطين بيرزيت جامعة العميا، الدراسات كمية ،ماجستير
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 أساسيات األول الكتاب: العممى البحث مناهج(. 6994)وآخرون الحمدانى موفق -
 .العميا لمدراسات العربية عمان جامعة: عمان. العممى البحث

 التعمم عمى قائم الفيزياء معمم إعداد في برنامج فعالية(. 6997.)نوبى عبدالراضى ناىد -
 واالتجاه القرار اتخاذ وميارة المعرفى المكون تنمية في اإللكترونى

 التربية مجمة. المعممين الطالب لدى اإللكترونى التعميم نحو
 .643-373 ،(6)36 ،العممية

 .الكتب عالم: القاىرة. والطفل البيئة صحة(. 6997.)نايل السيد نبيية -
 عمى قائم البشري الجينوم في مقترح برنامج فعالية(. 6936.)السيد إسماعيل نجالء -

 لدى األخالقي القرار اتخاذ عمى القدرة ميةتن في الذاتى التعميم
 في العممي البحث مجمة. البنات بكمية البيولوجي المعممة الطالبة
 .3563-3532 ،(1)31 ،التربية

 عمى قائم البشري الجينوم في مقترح برنامج فعالية(. 6936.)السيد إسماعيل نجالء -
 لدى األخالقي القرار اتخاذ عمى القدرة تنتمية في تىالذا التعميم
 في العممي البحث مجمة. البنات بكمية البيولوجي المعممة الطالبة
 .3563-3532 ،(1)الجزء ،(31)العدد ،التربية

 وفق البيئى الوعى نشر فى العموم لمعممى التربوية الميام(. 6936.)عمى مجيد ىالة -
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 التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى القرار اتخاذ تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية
 السعدى الغول السعدى/د                                                                                   بالغردقة

 

7102ديسمبر                                                      - 

العدد الثالث والثالثون                                       - 274

  

 أطفال لدى البيئى الوعى تنمية في األطفال رياض دور(. 6934.)الشجراوى صالح صباح
 الدولية المجمة. المعممات نظر وجية من حائل منطقة في الروضة
 .349-323 ،(2)3 ،المتخصصة التربوية

- Abel, D., MacGlashan, J., & Littman, M. L. (2016, March). 

Reinforcement Learning As a Framework for 

Ethical Decision Making. In Workshops at the 

Thirtieth AAAI Conference on Artificial 

Intelligence. 

- Afiukwa, J. N., Agunwamba, J. C., & Eneh, O. C. (2017). 

Reducing Environmental Pollution: Acid-

Precipitation of Lead from Electrical and Electronic 

Equipment. Journal of Chemical Society of 

Nigeria, 40(1). 

- Altin, A., Tecer, S., Tecer, L., Altin, S., & Kahraman, B. F. (2014). 

Environmental awareness level of secondary school 

students: A case study in Balıkesir 

(Türkiye). Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 141, 1208-1214. 

- Aminrad, Z., Zakariya, S. Z. B. S., Hadi, A. S., & Sakari, M. 

(2013). Relationship between awareness, 

knowledge and attitudes towards environmental 

education among secondary school students in 

Malaysia. World Applied Sciences Journal, 22(9), 

1326-1333.  

- Badoni, A. K. (2017). Study OF Environmental Awareness of 

Secondary Level Students. International Education 

and Research Journal, 3(2). 

- Barba, G.Y & Adenso , D ,B and Hopp , M ( 2008): An Analysis of 

Some Environment Consequences of European 

Electrical and Electronic Waste Regulation. 

Resources Conservation & Recycling. Jan 52, 

(3),481-495. 

- Carroll, K. N. (2015). Mississippi teachers' environmental 

awareness and usage of the Project Learning Tree 



 التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى القرار اتخاذ تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية
 السعدى الغول السعدى/د                                                                                   بالغردقة

 

7102ديسمبر                                                      - 

العدد الثالث والثالثون                                       - 275

  

curriculum within traditional classrooms (Doctoral 

dissertation, Mississippi State University). 

- Cecchetto, C., Korb, S., Rumiati, R. I., & Aiello, M. (2015). Moral 

decision-making in alexithymic participants. 

- Chatterjee, A., & Abraham, J. (2017). Efficient management of e-

wastes. International Journal of Environmental 

Science and Technology, 14(1), 211-222. 

- Dutta, D., Goel, S., Hait, J., & Jha, M. K. (2016). E-waste 

generation, management, utilization and recycling: 

A review. Journal of Metallurgy and Materials 

Science, 58(3), 89-98 

- Egeonu, N., & Herat, S. (2016). E-waste: a problem or an 

opportunity? Review of issues, challenges and 

solutions in African countries. International 

Journal of Environment and Waste 

Management, 17(3-4), 318-339 

- Fahmy, A., & Abdelatty, M. M. (2016). Evaluation of the Current 

Situation of Cell Phone Waste in Egypt. Journal of 

High Institute of Public Health, 42(2), 208-223. 

- Gök, G., Tulun, Ş., & Gürbüz, O. A. (2017). Consumer Behavior 

and Policy about E‐waste in Aksaray and Niğde 

Cities, Turkey. CLEAN–Soil, Air, Water. 

- Gwekwerere, Yovita. (2014). Pre-Service Teachers’ Knowledge, 

Participation and Perceptions About Environmental 

Education in Schools. Australian Journal of 

Environmental Education, 30(2), 198-214. 

- Hileman ,B., (2006): Electronic waste. Chemical & engineering 

news.84,(1) , 81-21. 

- Hong.J.L.& Chang ,N.,K., (2004). Analysis of Korean High School 

Students' Decision - Making Processes in Solving A 

Problem Involving Biological Knowledge. Research 

in science Education , 34 , ( 1 ) ,97-111 

- Ibimilua, A., Amuno, S. (2014). Environmental Education: 

Swimming With the Tide. Journal of Sustainable 

Development, 7(5), 32-39. 



 التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى القرار اتخاذ تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية
 السعدى الغول السعدى/د                                                                                   بالغردقة

 

7102ديسمبر                                                      - 

العدد الثالث والثالثون                                       - 276

  

- Jafari, A., Heydari, J., & Keramati, A. (2017). Factors affecting 

incentive dependency of residents to participate in 

e-waste recycling: a case study on adoption of e-

waste reverse supply chain in Iran. Environment, 

Development and Sustainability, 19(1), 325-338. 

- Kai, P.,(2007). Collaborative Decision- Making in Synchronous 

Environment From Science Teachers , Students' 

Viewpoints. Didaktika. Lektoraat.  

- Kang, J. J., Lee, J. S., Yang, W. S., Park, S. W., Alam, M. T., 

Back, S. K., ... & Saravanakumar, A. (2016). A 

Study on Environmental Assessment of Residue 

from Gasification of Polyurethane Waste in E-

Waste Recycling Process. Procedia Environmental 

Sciences, 35, 639-642. 

- Lu, C., Zhang, L., Zhong, Y., Ren, W., Tobias, M., Mu, Z., ... & 

Xue, B. (2015). An overview of e-waste 

management in China. Journal of Material Cycles 

and Waste Management, 17(1), 1-12. 

- Maji, P. K., & Sengupta, M. (2015). Assessing the Relationship 

between Environmental Awareness and Action 

towards Reduce, Reuse and Recycle of Twelfth 

Grade Students. Indian Journal of, 2277, 17-27 

- Moeder, B.(2007). Moral Decision Making of University Housing 

Reside Life Professionals, Colombia. 

- Montgomery, C.W.2008.Environmental Geology. Eighth Edition. 

McGraw-Hill Companies. New York. 

- Nixon ,H & ,.Saphores , j., D., & Ogunseitan, O.A., and Shapior 

A.,A., (2007): Electronic waste recycling 

preferences in California : The role of 

environmental attitudes and behaviors. Proceedings 

of the international symposium on electronics and 

the environment. Orlando, 251-260. 

- Park, S., Kim, S., Han, Y., & Park, J. (2015). Apparatus for 

electronic component disassembly from printed 



 التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى القرار اتخاذ تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية
 السعدى الغول السعدى/د                                                                                   بالغردقة

 

7102ديسمبر                                                      - 

العدد الثالث والثالثون                                       - 277

  

circuit board assembly in e-wastes. International 

Journal of Mineral Processing, 144, 11-15. 

- Pettey, J. G. (2013). Ethical Decision Making. Nonprofit 

Fundraising Strategy: A Guide to Ethical Decision 

Making and Regulation for Nonprofit 

Organizations, 245-253.  

- Randyl, L.(2002). Understanding of The Nature of Science and 

Decision Making on Science and Technology Based 

Issues, Wiely Periodicals, INC, PP 352-377.  

- Saddler, T. & Flower, S.(2006). A Threshold Model of Content 

Knowledge transfer For Socioscientific 

Argumentation, Science Education,(1),PP1-19. 

- Sadler, T.(2004). Moral and Ethical Dimensions of Socioscientific 

Decision Making of integral Components of 

Scientific Literacy, Paper Presented at Annual 

Meeting of Hoosier Association of Science 

teachers, INC., February 18-20, Indianapolis. 

- Sadler, T., et., al.(2007). What do Students Gain by Engaging in 

Socioscientific Inquiry?, Research in Science 

Education,37(4),PP371-391.   

- Sharma, S. (2014). A Study of Environmental Awareness of 

Student Teachers and Teachers in Relation of Their 

Emotional Intelligence. Open Journal of Social 

Sciences, 2(80), 146. 

- Singer, N., Sommer, M., Döhnel, K., Zänkert, S., Wüst, S., & 

Kudielka, B. M. (2017). Acute psychosocial stress 

and everyday moral decision-making in young 

healthy men: The impact of cortisol. Hormones and 

Behavior, 93, 72-81. 

- Steven ,K (2006):Managing Electronic Waste :the California 

Approach. Journal of Environment Health. Jun/ feb. 

- Steven, K.(2006). Managing electronic waste, California approach, 

Journal of Environment Health,12(3),140-182. 



 التربية كمية طالب لدى البيئى والوعى األخالقى القرار اتخاذ تنمية فى اإللكترونية بالنفايات لموعى مقترح برنامج فاعمية
 السعدى الغول السعدى/د                                                                                   بالغردقة

 

7102ديسمبر                                                      - 

العدد الثالث والثالثون                                       - 278

  

- Tansel, B. (2017). From electronic consumer products to e-wastes: 

Global outlook, waste quantities, recycling 

challenges. Environment International, 98, 35-45. 

- Tiwary, C. S., Kishore, S., Vasireddi, R., Mahapatra, D. R., 

Ajayan, P. M., & Chattopadhyay, K. (2017). 

Electronic waste recycling via cryo-milling and 

nanoparticle beneficiation. Materials Today, 20(2), 

67-73. 

- Wang, S., Zheng, Y., Yan, W., Chen, L., Mahadevan, G. D., & 

Zhao, F. (2016). Enhanced bioleaching efficiency of 

metals from E-wastes driven by biochar. Journal of 

Hazardous Materials, 320, 393-400. 

- Wee, M. I., Ariffin, F. N., Ng, T. F., & Shabudin, A. F. A. (2017). 

Awareness and Attitudes Towards Sustainable 

Development Amongst Higher Education Students 

in Penang, Malaysia. In Handbook of Theory and 

Practice of Sustainable Development in Higher 

Education (pp. 49-64). Springer International 

Publishing. 

- Woodhouse, Janice Lynn, (2011) : Adult Education in Local 

Enviornment Intiatives for Ecological and Cultural 

Sustainability, Doctorate Dessertation, Northern 

Illinois University, USA. 

- Yumusak, A., Sargin, S. A., Baltaci, F., & Kelani, R. R. (2016). 

Science and Mathematics Teacher Candidates' 

Environmental Knowledge, Awareness, Behavior 

and Attitudes. International Journal of 

Environmental and Science Education, 11(6), 1337-

1346.  

 


