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ة استخدام بعض الوسائل المقروءة والمرئية في تنمية الوعي  عليف ا
 امل مع المخلف ات الخطرة للعاملينوالمهارات نحو التع

 عين شمس التخصصي  مستشفىب
 

 (3)خالد عبد اللطيف -(2)عبد المسيح سمعان -(1)حمدآالء حسني أ

ا عليت الالدراسا كلية( 2 جامعة عين شمسعين شمس التخصصي،  مستشفى( معامل 1
 عين شمس جامعةدارة السالمة والصحة المهنية، ( إ3جامعة عين شمس  ،والبحوث البيئية

 

 المستخلص
الوعي والمهارات نحو التعامل مع المخلفات الخطرة تنمية إلي  البحث الحالي هدف
 تحقيق سبيل هذا الهدف تم الرجوع وفي، عين شمس التخصصي مستشفىللعاملين ب

على  البحث اعتمدقد . و الدراسةاسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع واالستعانة بالدر 
مقياس الوعي  حبث تم اعداد بعض الوسائل المقروءة والمرئية ثم اعدادالتجريبي  المنهج

 مجموعة عددهاعلى  عداد بطاقات المالحظة لقياس المهارات ثم التجريببالمخلفات الخطرة وا  
 .عين شمس التخصصي )القاهره( مستشفىلرئيسيه بمن العاملين بالمعامل ا (30)

درجات توجد فروق ذات داللة احصائية بين  :أهمهانتائج بعدد من الى البحث انتهحيث 
توجد  لصالح التطبيق البعدي. الوعي تجاة المخلفات الخطرةالتطبيق القبلي والبعدي لمقياس 

لصالح  بطاقات المالحظة للمهاراتلالتطبيق القبلي والبعدي درجات احصائية بين فروق داله 
 التطبيق البعدي.

رحة كذلك بتضمين الوسائل المقروءة والمرئية المقت وأوصي البحث بضرورة استخدام
للعاملين بهذا المجال واالهتمام باالنشطة والبرامج التي تؤدي الي توثيق الصله دورات تدريبيه 

امل مع المخلفات الخطرة وعقد دورات وورش بين الفرد والبيئه واالهتمام بتنمية مهارات التع
 .ما يستجد من مشكالت للذين يتعاملون مع المخلفاتعلى  عمل باستمرار لالطالع
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 مقدمة
إهتمام على  الموضوعات الهامة التي إستحوذت تعتبر المخلفات الطبية الخطرة من
في مختلف أنحاء  مجاالت الصحة العامة والبيئة القيادات الصحية والخبراء والمعنيين في

ستخدام التقنيات الحديثة في االصحية بمستوياتها المختلفة و  تالعالم، إذ أن التوسع في الخدما
والتشخيصية والعالجية بمختلف مستويات الرعاية الصحية قد أدى إلى  الخدمات الوقائية
 .اتمستشفىالمخلفات الخطرة ضمن مكونات نفايات ال ظهور العديد من

التقدم الملموس في عالم الطب والذي من دون شك كان له األثر  الرغم من علي
صحة اإلنسان ومحاربة األمارض المختلفة، مما يعطي اإلنسان على  اإليجابي في المحافظة

االحساس باألمان يساهم بشكل كبير في تفرغه لإلبداع وتقديم كل ما هو مفيد لمجتمعه 
بمختلف الملوثات ناك جانب سلبي للتقدم في الطب و هجراءاته وهو تلوث البيئة إال أن  وبلده،.

الطبية التي قد تؤدي بدورها إلى إصابة اإلنسان بأضرار خطيرة ومميتة في أغلب االحيان 
 .(25ص ،2013 )السيد،

يوجد عدد كبير من األمراض التي ليست لها طرق عالج نهائيا حتى اآلن والعالج 
ة، وأي إهمال أو عدم تعامل سليم مع مخلفات المرضى الوحيد فقط هو الوقاية منها منذ البداي

الملوثة بالميكروبات قد ينتج عنه مشاكل ال حصر لها لالفراد من ضمنها اآلالم واألمراض 
الخطيرة والخسائر الكبيرة الجسدية والمالية والنفسية. ففي حالة أصابه أحد العاملين بالصحة 

، أحد المرضى فالنتيجة ستكون سيئة دم المعدية منبوخزه بسيطة بإبرة ملوثة بأحد فيروسات ال
من طويالً  العامل لوجدنا مسلسال  اتج من ذلك الضرر الذي سيصيب ذلكفلو حسبنا الن

 خطورة حرق النفايات التي تحتوي المعاناة والمرض باإلضافة إلى هدر الوقت والمال والجهد.
المدخنة ويبقى ألجل غير مسمى ن الزئبق ال يذوب بالحرق بل ينبعث من الزئبق ألعلى 
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زارعية وخالفها ويؤدي إلى موارد الطبيعية من ثروات سمكية و فيلحق الضرر باإلنسان وال
 (14ص ،2010 التسمم العصبي واإلضرار بالدماغ والرئتين واختراق الحاجز الدموي )يوسف،

عاية تعتبر المخلفات الطبية الناتجة عن الرعاية الصحية بالمرضى في مراكز الر 
أو المخلفات الطبية الناتجة عن عمليات التشخيص أو التحاليل الطبية والمختبرات  ،الصحية

الطبية وغيرها، جزًءا من المخلفات الخطرة إن لم تعالج بصورة سليمة، وذلك بسبب ما تسببه 
العاملين في المؤسسات الصحية، وفي المجتمع، وفي مجاالت الصحة على  من آثار سلبية

مواد معدية من ميكروبات وفيروسات سريعة على  ة. فهذه النفايات تحتوي فيما تحويهالعمومي
 مواد كيماوية خطرةعلى  االنتشار، وأدوات حادة ملوثة بسوائل المرضى، إضافًة إلى احتوائها

اإلنسان، مما قد يتسبب في حدوث طفرات وتشوهات لألحياء الموجودين بالبيئة المحيطة على 
من األمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق المخلفات الطبية مثل التهاب الكبد .وهنا العديد 

 وغيرها من األمراض، وذلك من خالل" واإليدز "Cوالتهاب الكبد الفيروسي  "B" الفيروسي
التعرض لإلصابة بالجروح من األدوات الحادة الموجودة في المخلفات الطبية، مثل اإلبر 

 ملين لمثل هذه الجراثيم.الملوثة بدماء المرضى الحا
في ضوء مما سبق جاءت الدراسه الحاليه الستخدام الوسائل المقروءة والمرئية في تنمية 

عين شمس  مستشفىالوعي والمهارات نحو التعامل مع المخلفات الطبية الخطرة للعاملين ب
 .التخصصي

 

 مشكلة البحث
 ىمعمل المستشفن العاملين ب( م20عينة )على  قام الباحثون بإجراء دراسة استطالعية

نسبتها  ه وكانت النتيجةبتصميم مقياس للوعي تجاه المخلفات الخطر حيث قام الباحثون 
لديهم من  اداء العاملين باالقسام والوحدات لمعرفة ما يضا قام الباحثون بمالحظةأ( و 10%)

لتي تضبط المخالفات اعلى  يضا االطالعأت الخطرة و مهارات تجاه التعامل مع المخلفا
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ترك صندوق االمان )صندوق االدوات  وحده السالمة والصحة المهنية حيثباستمرار من قبل 
وهذا  الحادة( تمتال بالكامل وهذا يتسبب في اصابه العمال عند غلقها بسبب اصابتهم بالجرح

ا ناتج من عدم وعي العاملين من حجمها فقط وهذ 2/3يخالف قواعد السالمة وهي يجب ملء 
او اي سائل من  ، وقد لوحظ عدم التصرف الصحيح من قبل العاملين مع تساقط الدمبذلك

لسليمة االمنة سوائل الجسم وايضا مع انسكاب أي مادة كميائية بالمعمل وعدم اتباع الخطوات ا
أيضا أن بعض العاملين ال يقومون بفصل المخلفات من المنبع  ، ولوحظلهم للتخلص من ذلك
أيضا أن . ولوحظ مال عند نقل المخلفات من الوحداتث اصابات للعوهذا يتسبب في حدو 

: واقيات العين واالنف الواقية في الوحدات واالقسام مثلالمالبس  بعض العاملين ال يرتدون
 .الوعي والمهارات تجاه التعامل مع المخلفات الخطرة قصورفى وهذا يشير الي وجود والقفازات

 

 أسئلة البحث
و التعامل م بعض الوسائل المقروءة والمرئية في تنمية الوعي والمهارات نحة اسخداعليما فا

 ؟عين شمس التخصصي مستشفىلعاملين با ىمع المخلفات الخطرة لد
 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية االتية:

عين  ىعاملين بمستشفبعاد الوعي والمهارات نحو التعامل مع المخلفات الخطرة لدي الأما  .1
 ؟التخصصيشمس 

هارات نحو ما التصميم المقترح للوسائل المقروءة والمرئية التي تساعد في تنمية الوعي وم .2
 ؟عين شمس التخصصي ىلعاملين بمستشفالدي  المخلفات الخطرة

 ىعاملين بمستشفال الوعي بالمخلفات الخطرة عند لدي ة التصميم المقترح في تنميهعليما فا .3
 ؟عين شمس التخصصي

 التصميم المقنرح في تنمية المهارات نحو التعامل مع المخلفات الخطرة لدية عليما فا .4
 ؟عين شمس التخصصي ىلعاملين بمستشفا
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 أهداف البحث
عين شمس  مستشفىتنمية الوعي والمهارات نحو التعامل مع المخلفات الخطرة للعاملين ب

يمكن تعميمها التخصصي وذلك باستخدام الوسائل المقروءة والمرئية والوصول لنتائج 
 .واالستفادة منها

 

 أهمية البحث
على  ات بالتعرفمستشفىهذه الدراسة ستساعد العاملين في مراكز الرعايه الصحيه وال -1

المعرفي والمهاري لهم  ىعند أدائهم ألعمالهم ورفع المستو اإلجـراءات الواجـب إتباعها 
 .ي التعرض لمخاطر المخلفات الخطرهوبالتالي تفاد

 .دوات بحثيةأن اخرين مما تقدمه من تفيد باحثي -2
 

 فروض البحث
 :تحقق من الفرضين التاليينالالبحث  حاول

توجد فروق ذات داللة احصائية بين درجات التطبيق القبلي والبعدي لمقياس الوعي نحو  .1
 التعامل مع المخلفات الخطرة لصالح التطبيق البعدي.

ق القبلي والبعدي لبطاقات المالحظه توجد فروق ذات داللة احصائية بين درجات التطبي .2
 التي تقيس مهارات التعامل مع المخلفات الخطرة لصالح التطبيق البعدي.

 

 مصطلحات البحث
 الطرق التي تعتمدهي مجموعة من األدوات و  :)الوسائل البصرية( )الوسائل المقروءة(

حركة العامة وتشمل هذه المجموعة الصور الفوتوغارفية والصور المت حاسة البصرعلى 
وصور األفالم، الشرائح بأنواعيا المختلفة، والرسوم التوضيحية والبيانية، والرسوم المتحركة 
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واألشياء المبسطة، والعينات، والنماذج والخرائط والكرات األرضية، كما تتضمن هذه الوسائل 
مجلة أيضا تمثيالت والرحالت وتجارب العرض، والمعارض والمتاحف واستخدام السبورة و 

 (.41، ص2007 كاظم،) للوحة المغناطيسية ومنضدة الرملالحائط ولوحة النشرات، وا
جميع الوسائل التي تعتمد في  هى: ئية( )الوسائل السمعية والبصرية()الوسائل المر 

مية الناطقة عليمي، األفالم التعليحاستي السمع والبصر وتشمل: التلفاز التعلى  استقبالها
 )الحيله، ح عندما تستخدم بمصاحبة التسجيالت الصوتية للشرح والتفسير.والمتحركة والشرائ

 (110ص ،2001
واالدراك لمكوناتها  ةاالحساس بالبيئعلى  ية التي تقومنواتج التربية البيئ)الوعي البيئي(: 

 (35 ،2018 وفهم مشكالتها )محمود محمد،
قل وقت وجهد مع أط بالبيئه في عقلي او بدني( مرتبهي القيام بعمل ) (:)المهارات البيئية

 (13ص ،2001 كرم عبد المعبود، )عماره،بقه بقدر من االمكان خطائه الساتالفي ا
ا احداث عوامل المرض والتي يمكنهعلى  هي المخلفات المحتويه )المخلفات الخطرة(:

 لحاق الضرر بالبيئة المحيطة مما حث بعض البلدانإيمكنها  ىاالصابة في االنسان واخر 
البحث عن مكمن المشكلة ومحاولة وضع أسس للتخلص منها او التقليل أثرها وأنشات على 

لهذا الغرض منظمات وهيائات لمتابعة ظاهرة تفاقم خطر المخلفات الطبية، ووضع خطط 
لتنظيم عمليات جمع ونقل وكيفية التخلص من تلك المخلفات والبحث عن سبل تطوير  وبرامج

، مل ابراهيمأ) تلك العملياتعلى  خاص القائمينمن مستوي اداء االش المفاهيم القائمه للرفع
 .(33ص، 2011
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 الدراسات السابقة
 الدراسات السابقه في الوسائل المقروءة والمرئية )السمعية والبصرية(:: والا أ

تقبل الطالب على  مية الحديثةعليثر الوسائل التأ :( تحت عنوان2009)خالد محمد  ةدراس
 .راسيةللمادة الد

مية الحديثة وتقبل الطالب عليتهدف إلى تحديد العالقة بين استخدام بعض الوسائل الت
، وقد ي التدريسمية الحديثة فعليلمادة الدارسية ومعرفة مدى تقبل الطالب واستخدام الوسائل الت

ل عد الباحث استمارتين تم تطبيقيا خالأستبانة كأداة أساسية للبحث حيث تم استخدام اإل
ب واألخرى المعلمين حيث كانت إحداها موجهة إلى الطاللمقابلة المباشرة مع الطالب و ا

 .موجهة إلى المعلمين
دمون الوسائل من المعلمين أنهم يستخ %74برز نتائج الدارسة اشار أوكان من 

مية الحديثة تساهم في إنجاح المادة عليمن المعلمين أن الوسائل الت%62 وأشار، ميةعليالت
 .سيهالدرا
تحت عنوان: فعالية استخدام الوسائل السمعية  (2011)اهلل  ايدي الجنيدي عبد ةدراس

المدرسة الثانوية  ،م الدينية اإلسالميةعلينتائج تعلم الطلبة في الدراسي تعلى  والبصرية
نتائج على  فعالية استخدام الوسائل السمعية والبصرية ىلإهدفت . االهلية الهدية ليبك بولس

م الدينية اإلسالمية في المدرسة الثانوية األهلية عليالطلبة الذين يدرسون في الدراسي تتعلم 
الهدية ليبك بولس. نتائج هذا البحث يتعلمون بمساعدة الوسائل السمعية والبصرية في المدرسة 

 فعالة جدا. إعداد الحد االقصي يسمح للمدرس استخدام الثانوية األهلية الهدية ليبك بولس
VCD م. المواد المقدمة ال تجعل الطلبة عليفال يشعرون بالصعوبات في عملية التعلم والت

نجاح التعلم. الفرق هو أن الكاتب يركز على  يشعرون بالملل والشبع حتى يكون لهم تأثير
 .فعالية استخدام الوسائل السمعية والبصرية ليس نتائج تعلمعلى  أكثر
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 :المهاراتسات السابقه عن الوعي و ثانيا الدرا
هدفت الدراسة إلى تنمية معارف ومهارات  :(۲۰۰۹دراسة يحيي محمد الشيباني الترهومی )

التعامل مع البيئة من خالل إعداد برنامج لتنمية معارف ومهارات التعامل مع البيئة لدى 
نتائج اإلخصائيين االجتماعيين العاملين بالمدارس الثانوية العامة بالجمهورية الليبية. أشارت ال

تقدم على  ة المحتوى العلمي للبرنامج حيث كان التدريس البرنامج األثر الواضحعليإلى فا
المجموعة التجريبية بالمقارنة بالمجموعة الضابطة، وقد كانت النتائج عند قياس حجم التأثير 

 في %۸۲في المتغير المستقل البرنامج وذلك في المعارف البيئية، و %۹۹باستخدام قيمة إيتا
نجاح البرنامج في اكساب افراد العينة التجريبية المعارف على  المهارات البيئية مما يدل
 والمهارات البيئية المطلوبة.

تهدف الدراسة إلى تنمية االتجاهات والمهارات : (2011سة محمد عبد الجواد شعبان )درا
ت في المجتمع البيئية لمعلمات مدارس الفصل الواحد في ضوء الحاجات البيئية للدارسا

المحلي. أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 
معلمات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس المهارات البيئية بعد تدريس البرنامج، 
وذلك لصالح المجموعة التجريبية، وهذا يشير إلى أن دراسة البرنامج كان لها أثر واضح في 

 مية المهارات البيئية لدى تلك المجموعة.تن
 الدراسات السابقه عن المخلفات الخطره: :ثالثاا 

 اإلدارة المستدامة للنفايات الطبية، في المؤتمر :تحت عنوان (2008)خرون آزهران و راسة د
هدفت  .االتجاهات الحديثة في إدارة المخلفات الملوثة للبيئة -العربي الثالث لإلدارة البيئية 
الوضع العربي في مجال إداره النفايات الطبية وما يتطلبه على  هذه الدراسة الي تلقي الضوء

للوصول إلى إدارة مستدامة للنفايات الطبية في الوطن  هذا الموضوع من إجراءات وذلك
 القدرات المتعددة التي تتوفر يق للوضع الراهن مع االستفادة منتحليل دقعلى  العربي مبنية
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رأسها جامعة الدول العربية  عليلعالم العربي والمؤسسات العربية المشتركة و في دول ا
 والمنظمات والهيئات التابعة لها.

ة برنامج مقترح لتنمية الوعي البيئي عليفا :( تحت عنوان2011)امل ابراهيم  ةدراس
 .يهات العسكر يمستشفالمجندين بالخدمات الطبية بال ىالصحي بمخاطر المخلفات الطبية لدو 

هدفت الدراسه الي اعداد برنامج مقترح لتنمية الوعي البيئي والصحي بمخاطر المخلفات 
واستخدمت الباحثة المنهج  ات العسكريهمستشفىمات الطبية بالالطبية لدي المجندين بالخد

للمخلفات الطبيه عند  الشبه تجريبي وقامت باعدد اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي
ياس اتجاه نحو الحد من مخاطر المخلفات الطبيه لقياس الجانب الوجداني مقالمجندين و 

وتوصلت النتائج  .التصرف في المواقف الحياتيه لقياس الجانب المهاريعلى  واختبار القدره
لتطبيق القبلي والبعدي في وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجندين في ا

 .ومقياس االتجاه واختبار السلوكي االختبار التحصيل كال من
 

 طار النظرياإل
محاور المحور االول وهي الوسائل المقروئة  ةطار النظري ثالثسوف اتناول في اإل

 .اما المحور الثالث المخلفات الخطرةو اما المحور الثاني هو الوعي والمهارات و والمرئية 
عنصرا أساسيا في العملية مية في مجال التعلم أصبحت عليإنتشر استخدام الوسائل الت

مية، وتختلف التعريفات لهذه الوسائل نظرا الختالف وجهة النظر بين المربين واختالف عليالت
م المختلفة، وفيما يلي عليما تقدمه لهذه الوسائل من اسهامات ووظائف متعددة في مجاالت الت

 .بعض التعاريف
أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها  :امية بأنهعليعرف الوسائل الت :(محمد الحيلة)تعريف 

م والتعلم وتقتصر مدتها، وتوضيح المعاني، وشرح االفكار، عليلتحسين عملية الت المعلم
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المهارات، وغرس العادات الحسنة في نفوسهم، وتنمية االتجاهات، على  وتدريس التالميذ
للوصول إلى االلفاظ والرموز واأالرقام، وذلك على  وعرض القيم دون أن يعتمد المدرس

  (29ص ،2001ة القيمة، بسرعة وقوة وتكلفة أقل. )الحيلة، الحقائق العلمية الصحيحة، والتربي
ا هجميع الوسائط التي يستخدم: اهمية بأنعليعرف الوسائل الت :(عالونة شفيق)تعريف 

ر مي لتوصيل الحقائق، واالفكار والمعاني للتالميذ لجعل درسه أكثعليفي الموقف الت المعلم
، . )عالونهحية هادفة ومباشرة في نفس الوقت إثارة وتشويقا، ولجعل الخبرة التربوية خبرة

 (35ص ، 2004
هناك الوسائل فهناك الوسائل البصرية و  :الحواسعلى  يعتمد ميهعليائل التتصنيف للوس شهرأ

لجة البصر والسمع وفيما يلى نقدم إليك معا السمعية، وهناك الوسائل التي تخاطب حاستي
بعض أمثلة لكل نوع منها، تعددت أنواع على  أننا سنقتصر موجزة لالنواع الثالثة مع مالحظة

منها في خصائص معينة في  مية، ولكننا نمكن تجميع المتشابهعليوتقسيمات الوسائل الت
 (14-12ص، 2019، )سوسانتي لطيفه االقسام التالية

 حاسة السمع، كالراديو،على  مدهي تضم المجموعة التي تعت الوسائل السمعية: -1
 ىحاسة السمع لدعلى  ميةعليوالتسجيالت الصوتية، تعتمد الوسائل الت واالسطوانات

تعديل سلوكه. وهذه الوسائل تنتقل  ىالخبرات التي تؤدي إل المتعلم، في اكتسابه كثير من
حمد م مي.عليمن المرسل إلي المستقبل في مواقف ااالتصال الت عن طريقها الرسائل

الرياض:  م اللغة،عليإسماعيل صبىن وعمر الصديق عبد اهلل، المعينات البصرية في ت
 .39ص.  1983جامعة الملك السعودية، 

و أرسائل على  و ماده التي تحتويأ ةميعليداه تأهي : )البصرية( الوسائل المقرؤة -2
لتالميذ عند القيام ه بحيث تكون مثيره لالهتمام ومبتكره لأميه معبعليمعلومات عن مواد ت



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون آالء حسني أحمد
 

 2021ديسمبر الجزء الثاني،  الثاني عشر، العددون، خمسلا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

115 

 حاسة البصر، كالصورعلى  هي تضم المجموعه التي تعتمد معلينشطه التعلم والتأب
 واللوحة المغناطيسية، واللوحات الكهربية.

 مية انتشارا وتوفرا في البيئةعليمية البصرية من أكثر الوسائل التعليتعد الوسائل الت -3
نتاجها، وتعتمدعليالحصول المعلم على  المدرسية والمحلية، ومن السهل الوسائل  ها وا 

مية التي عليالت من الخبرات بصر لدى المتعلم في إكتساب كثيرحاسة العلى  البصرية
من المرسل إلي المستقبل  تؤدي إلي تعديل سلوكه، وعن طريق هذه الوسائل تنتقل الرسائل

تي تستغل حاسة والطريق ال مي، تضم المجموعة من االدواتعليفي مواقف اإالتصال الت
والصور المحلوكة الصامتة، والصور  البصر، وتشتمل هذه المجموعة الصور الفوتوغرفية،

والبيانيه، والرسوم المتحركه  التوضيحية اأالفالم، والشرائح أبنواعها املختلفة، والرسوم
ات: واللوح مية المطبوعة والسبورة الطباشرية والنماذج والعينات،عليالصامته، والمواد الت

 مجملة حائط والنماذج، والخرائط. - مغناطيسية – وبرية
الهامة في  تعد السبورات ولوحات العرض من الوسائل البصريةللوحات: ا: السبورات و والا أ

المغناطيسية، واللوحات الوبرية،  م والتعلم ومن أمثلتها: السبورة الطباشرية، السبورةعليعملية الت
 القالبة. لجيوب، واللوحةوللوحة اإالخبارية، وللوحة ا

تستخدم  مية البصرية وهي وسائلعليتعتبر الرسوم من وسائل االتصال الت : الرسوم:ثانياا 
ما ياتي:  همهاأمن  ها الرموز البصرية. وللرسوم أنواععليها ولذلك يطلق عليالرموز وتعتمد 

 ئط، الرسوم المنظورة.البيانية، الخرا الرسوم التوضيحية، الرسوم المسلسلة، اللوحات، الرسوم
كثيره  مية البصرية، وهيعلي: تعتبر الصورة الثابتة من الوسائل الت: الصورة الثابتةثالثاا 

 المنهج. ومتنوعة، ويستطيع المدرس أن يختار أنسبها وأكثرها ارتباطا بموضوعات
على  تعتمد مية التيعليتعدد المطبوعات بانواعها المختلفة من الوسائل الت: المطبوعة: رابعاا 

الجرائد والكتيبات  الخاصةو الرموز اللفظية، وتتمثل في المراجع وخاصة المجالت العامة 
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المطبوعات بمفردها في التدريس أو  والنشرات ودوائر المعارف والكتب المدرسة. وتستخدم
 مية.عليبمصاحبة غيرها من الوسائل الت

من المواد واالدوات التي تعتمد في هي مجموعة : الوسائل المرئيه )السمعية والبصرية(- 4
ستي البصر والسمع، ومن أمثلتها الصور المتحركة الناطقة وهي احعلى  المقام االول

 نحو مكتمل مععلى  االفالم الثابتة والشرائح والصور وخاصة عندما تستخدم تضمن
إنه ربما يكون من المفيد هذا على  أسطوانات أو أشرطة تسجيلعلى  تيةتسجيالت صو 

بين حواس االنسان، بمعنى أن االنسان حينما  المجال أن نؤكد لك أنه ال يوجد الفصل
 أى بحاسة من حواسه دون غيرها (بجانب من شخصية يدخله يوجد في موقف ما فهو ال

نما يدخله بصفة كلية) هذا االسس، ومعىي هذا أننا إذا كنا قد على  شاملة ويتعامل معه وا 
ائل التعلمية إلي أقسام ثالثه فان ذلك لم يكن اال بقصد تسهيل حولنا أن نقسم أنواع الوس

منها والحاسة  إدراك ماتقصده من توضيح للعالقه بين كل نوععلى  الدراسة ولتكون قادرا
بين الفرد والعالم الخارجى،  االكثر إستخداما من حيث كّونها قناة يتم من خالله االتصال

البصر والسمع. فما ذلك إال النهما  حاستيعلى  مجالوغذا كنا قد قصرنا حديثنا في هذا ال
 (79ص، 1984، الحاستان الرئيستان لدى االنسان )دكتور احمد حسين اللقاني

 :: الوعي والمهاراتالمحور الثاني
كالت البيئية كانت نتيجة لجهل االنسان للمفاهيم ان معظم هذه المش: الوعي البيئيأوالا: 

ونات البيئة وعناصرها المختلفه ولذلك كان البد من عالج والخصائص التي تربط بين مك
ري لهذه المشكالت تتمثل في تنمية وعي االنسان لهذه المفاهيم وتغيير اتجاهتهم ذج

وسلوكياتهم نحو البيئة وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تؤهله لمواجهه هذه المشكالت وايجاد 
 (13ص ،1320 ،)حامد حلول لها ومنع وقوع مشكالت جديده
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حساس يصل إلي ضمير اإلنسان ويؤدي الي قيم إيجابية  :تعريف الوعي البيئي إدراك وا 
زين العابدين عبد ) .التهاالبيئة ويسهم في حل مشكعلى  وضوابط السلوك الذي يحافظ

 (. 45ص ،1998 ،المقصود
 (60، ص2003 ،)محمد عبد الحميد :خصائص الوعي البيئي

 .ن واحدآب الوجداني في رفي والجانم فيه الجانب المعالوعي البيئي يتالز  -1
لتي تحدد سلوك الفرد نحو يعتبر الوعي البيئي نقطة البداية في تكوين االتجاهات البيئية ا -۲

 .البيئة
، فال يكون اإلنسان وعيا ببيئته ولذا البد من يجابيإسلوك اذا لم يتحول الوعي البيئي إلي  -3

 .جابي نحو البيئةلوعي إلي سلوك ايترجمة ا
، فهو يتنبأ بما يمكن أن يصدر من الفرد من سلوك تجاه البيئة للوعي البيئي وظيفة تنبؤية -4

 . مستقبالً 
، بل ان التربية غير النظامية تؤثر يتطلب بالضرورة تربية نظامية فقطالوعي البيئي ال  -5

 ضا في تنمية الوعي لدي األفراد. اي
القيام بعمل محدد مرتبط بالبيئة في أقل وقت وجهد مع : نهابأعرف ت  : ةالمهارات البيئي :ثانياا 
 (12 ، ص2001 )كرم عبد المعبود، .في أخطائه السابقة بقدر اإلمكانتال
 تنقسم الي مهارات االكتساب : (42، 2001 : )داليا عبد اهلل،تصنيفات المهارات البيئية- 

وما يتضمنه كل منها من مهارات  -تصال اال -التناول  –االبتكار  -التخطيط  -التنظيم 
 : ة التي يمكن تضمينها في األنواعنوعية وفيما يلي بعض المهارات الفرعي

: والتي تتضمن مهارات االستماع مثل: )االنتباه، واليقظة، ورهافة مهارات االكتساب -1
در، الحس، والفهم( والمالحظة مثل )الدقة، وقوة التحمل والتنقيب مثل: ) تحديد المصا

مع مصادر المعرفة واالستقصاء واستخدامها، والثقة بالنفس، واكتساب مهارات التفاعل 
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: ) توجيه األسئلة، إجراء مقابالت شخصية والتحري مثل: ) قراءة المعلومات الهامة مثل
صياغة المشكالت( وجمع البيانات مثل: )عمل الجداول، تنظيم المعلومات، وتصنيفها، 

: )تحديد المشكالت، إجراء التجارب، وتحليل البيانات واستخالص تسجيلها والبحث مثل
 النتائج(. 

: والتي تتضمن مهارات التسجيل )عمل الجداول، والرسوم البيانية، مهارات التنظيم -2
والتسجيل باكتمال ودقة( والمقارنة )مالحظة كيف تتشابه األشياء، والبحث عن أوجه 

التميز )مالحظة كيف تختلف األشياء ومالحظة التماثل ومالحظة الصفات المتماثلة( و 
الصفات غير المتماثلة( والتصنيف )وضع األشياء في مجموعات رئيسية وأخرى فرعية 

قامة يف الفئات واالختيار بين البدائلوتعر  ( والتنظيم )وضع البنود المعينة في فئة واحدة، وا 
يسية والفرعية واستخدام التسلسل نظام والتسمية والترتيب والتخطيط )استخدام العناوين الرئ

المتدرج والتنظيم المنطقي والتدقيق )تمييز األفكار المهمة وتذكرها والربط بينها( والتقويم 
ثراء جوانب على  التمييز بين نقاط الضعف وجوانب القوة والتغلب نقاط الضعف وتالفيها وا 

األسباب والمؤثرات، تحديد القوة وتدعيمها( والتحليل )رؤية الروابط والعالقات، التعرف 
 المشكالت الجديدة(.

: والتي تتضمن مهارات التخطيط المسبق )رؤية النتائج المحتملة واآلثار مهارات االبتكار -3
عمل معين، فرض الفروض وتصميم مشكلة جديدة ومعالجة على  التي يمكن أن تترتب

ة أو تكتيك( والتخليق جديدة وأداة أو نظاما جديدا( واالختراع )استحداث طريقة أو أدا
)وضع األشياء المتألفة معا في ترتيب جديد والتنسيق، والتهجين، اقتراح الحلول البديلة(. 

(18) 
أجزاء األداه وكيفية على  : والتي تتضمن مهارات استخدام األدوات )التعرفمهارات التناول -4

كيفية فك األداة على  عملها وتطويعها واستخدامها األمثل والعناية باألدوات )التعرف
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وتركيبها وحفظها وتناولها تناوأل صحيحة وحدودها أو طاقتها، ونقلها بحرص وبأمان( 
والعرض )كيفية تركيب األجهزة، وبيان كيف تعمل، ووصف أجزائها وشرح وظائفها، 

أساسها( والتجريب )إدراك المشكلة، وضع خطة على  وتوضيح المبادئ العلمية التي تقوم
لبيانات، وتسجيلها، وتحليلها، واستخالص النتائج واإلصالح )إصالح العمل، وجمع ا

األدوات، واألجهزة وصيانتها، وعمل بدائل لها( والتجميع )تكوين أشياء مطلوبة من أدوات، 
وأجهزة بسيطة للعروض، والتجارب العملية والمعايرة )تعلم المعلومات األساسية الخاصة 

 رمومتر والميزان(. بمعايرة األدوات الهامة مثل: الت
: والتي تتضمن مهارات توجيه األسئلة )صياغة وتوجيه األسئلة المناسبة مهارات االتصال -5

وبالطريقة المناسبة والمناقشة )بلورة األفكار الخاصة، واإلصغاء لآلخرين، وتتبع موضوع 
ط المناقشة، والوصول إلى نتائج ( والشرح )الوصف لألخرين بدقة ووضوح، أبراز النقا

شفوي عن  األساسية، التعبير بأمانة عما يراد نقله لآلخرين ( واالعالن )تقديم تقرير
كتابة تقرير عن عرض عملي أو تجربة عملية توصف من خالله موضوع معين( والكتابة )
( والنقد )النقد البناء الذي يبرز ا وخطة بحثها والنتائج المستخلصةالمشكلة وكيفية مواجهته

( والتعبير البياني صياغة النتائج في سلبياتهعلى  ، ويستهدف القضاءإيجابيات العمل
 .ورة رسومات بيانية، وشرح مدلوالت هذه الرسومات لمن يهمة األمر(ضر 

فالمهارات العقلية تقاس  ،وسيلة قياس المهارات تبعا لنوعهاتختلف  :ةقياس المهارات البيئي
الورقة على  هاعليي األسئلة التي تعتمد اإلجابة بواسطة األسئلة الموضوعية أو أسئلة المقال، أ

 (.58ص ،2001 ،)رحاب يوسف .دة باختبارات األداءوالقلم، أما المهارات العملية فتقاس عا
تحديات كبيرة فيما  تواجه اليوم العديد من بلدان العالم :ةالمخلفات الخطر  :المحور الثالث
أن هناك زيادة في  صورة سليمة؛ إذ نجدالطبية والتخلص منها ب المخلفات يتعلق بتصريف

المخلفات الطبية لمرافق الرعاية الصحية في البلدان النامية بسبب توسع نظم وخدمات الرعاية 
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الصحية، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب االفتقار إلى الموارد التكنولوجية والمالية الكافية لضمان 
 .لصحة البشرية والبيئةة آمنة لالتخلص من هذه المخلفات وتصريفها بطريق

هي المخلفات الناتجه عن عمليات عالج : (خلفات الرعاية الصحيةات )ميمستشفمخلفات ال
المرضي والمناولة داخل اقسام المرافق الصحية ومراكز البحوث قسمت هذه المخلفات الي 

من مجموع المخلفات الطبيه )منظمة الصحة  %25-10وهي تشكل حوالي  مخلفات خطرة
 (2006، ميهالعال

 ات )مخلفات الرعاية الصحية(:يمستشفنواع مخلفات الأ
على  يمكن تعريفها بالنفايات العادية ولذا فإنها غير محتوية :المخلفات الغير الخطرة-1

النفايات المعدية أو الكيماوية الخطرة أو المشعة تشكل الجزء األكبر من إجمالي النفايات 
 )2006 لعالمية،منظمة الصحة ا. )%90-%75الطبية 

نفايات األنشــطة والعمليــات المختلفة أو رمادهــا المحتفظــة بخواص  هي :الخطرة المخلفات -2
المــواد الخطرة التي ليس لهــا إســتخدامات تاليــة أصليــة أو بديلــة مثــل النفايــات اإلكلينيكيــة 

ـن تصنيع أي من المســتحضرات الصيدليــة مــن األنشــطة العالجيــة والنفايــات الناتجــة عـ
مــن  4لســنة  واألدوية أو المذيبــات العضوية أو األحبار أو األصباغ أو الدهانات )بند

 (.1994 ،19المادة األولى لقانون حماية البيئة رقم 
 :نواع المخلفات الخطرةأ
 يشتبه باحتوائها ( هي تلك المخلفات التي2003:20-19ألبيض، ا) :المعدية المخلفات-1

عوامل ممرضة مثل الجراثيم والفيروسات والطفيليات وغيرها بكميات كافية إلصابة على 
 من يتعرض لها بالمرض وتنقسم هذه المخلفات إلى: 

 :وتشمل المستنبتات ومخزونات العوامل الممرضة مخلفات شديدة العدوى
وانات التي لحقت أو لوثت شديدة العدوى في المختبر، ومخلفات التشريح وأجساد الحي -أ
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بالعوامل شديدة العدوى لمختلف المخلفات، والمخلفات األخرى التي تلوثت أو المست 
 العوامل شديدة العدوى. 

وتشمل مخلفات العمليات وتشريح جثث المصابين بأمراض معدية  مخلفات معدية عادية -ب
ت مرضى خرى(، ومخلفا)األنسجة، المواد والمعدات التي المست الدم أو سوائل الجسم األ

، لملوثة أو جروح العمليات الملوثة، ضمادات الجروح اأجنحة العزل )سوائل الجسم
 المالبس واألدوات الملوثة بالدم أو سوائل مفرزات الجسم األخرى( 

واألجنة المجهضة، تتكون من األنسجة واألعضاء وأجزاء الجسم، : المخلفات الباثولوجية-2
دم، وسوائل الجسم. وتسمى أيضا أجزاء الجسم البشرية أو الحيوانية ، والوجثث الحيوانات

التي يمكن تمييزها بالنفايات التشريحية ضمن هذه الفئة. ويجب اعتبار هذه الفئة فئة فرعية 
 (3 :2006)منظمة الصحة العالمية،  .من النفايات المعدية

والزجاج المكسور. وتعتبر  تشمل اإلبر، الحقن، المشارط، الشفرات،و : المخلفات الحادة-3
غالبا ما تكون ملوثة هذه األدوات عادة نفايات صحية عالية، ألنها تستطيع اختراق الجلد و 

 . أمراض خطيرة معديةعلى  غيره من سوائل أجسام المرضى التي تحتويبالدم أو 
(borA  2007 : 12.) 
جات الكيماوية معظمها تستخدم مرافق الرعاية الصحية من المنت :المخلفات الكميائية-4

مخاطر صحية بسبب خصائصها )سامة، قابلة لالشتعال، تسبب تآكل المواد على  تنطوي
تغيير المواد الجينية، مسرطنة( وهناك طرائق للتعرض مع هذه المواد على  األخرى، قادرة

 ، االتصال مع الجلد واألغشية المخاطية، أو ابتالعها استنشاق الغاز، بخار أو قطراتمن
 .بعض المواد مثل الكلور واألحماض

(21: 2011, rossttee of Red CommiInternational C .) 

مصدرها األساسي غرف الفحص باألشعة السينية ونفاياتها من ورق : المخلفات المشعة-5
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تصوير والمحاليل المشعة المستخدمة في التحاليل الصحية مثل اليود المشع والمحاليل 
ين المغناطيسي، وأيضا المعاهد العلمية التي تعمل في مجال النظائر المستخدمة في الرن

 (. 1625: 2005المشعة كالطاقة الذرية ومعهد األورام )أبو سعدة، 
تستخدم أنواع كثيرة من : (6: 2006منظمة الصحة العالمية، ) :العبوات المضغوطة-6

غوطة وعلب اإليروسول. الغازات في الرعاية الصحية والتي تخزن غالبا في اسطوانات مض
ويمكن إعادة استعمال كثير من هذه العبوات أو االسطوانات، سواء كانت فارغة أو لم تعد 

 متبقيات(. على  الرغم من إمكانية احتوائها ىعلمستخدمة )
تعتبر المخلفات السامة شديدة الخطورة ويمكن أن يكون بها : النفايات السامة للجينات-7

ه المخلفات إلى إثارة مشاكل حادة تتعلق بالسالمة داخل خواص مسرطنة تؤدي هذ
ات أو بعد التخلص منها ويجب أن تعطى لها اهتماما خاصا، وتعتبر األدوية مستشفىال

قتل أو ايقاف نمو بعض على  المضادة لألورام هي المواد الرئيسة في هذه الفئة ولها القدرة
 ( borA ,2007 ,13(. الخاليا الحية

ية والتي لم تعد هناك حاجة تشمل المواد الصيدالنية منتهية الصالح: الصيدالنيةالمخلفات -8
 )Khalaf ,2009 :6(، والمواد الملوثة بالمواد الصيدالنية إليها

 :المبادئ العامة للتعامل مع المخلفات الخطرة
  ل لك ن تكون هناك سياسةأمراعاة للتنفيذ السليم لنظام التعامل مع المخلفات حيث يتعين

واضحه تجاه ذلك االمر ويجب ان توضح تلك السياسه تفاصيل االساليب  مستشفى
 المستخدمه في التعامل مع المخلفات من نحو فصلها وتجميعها وتخزينها منها وفقاً 

 .لالمكانيات المتاحة بكل مؤسسة صحية
 عاتق فريق العمل في التعامل مع المخلفاتعلى  توضيح االدوار والمسؤليات الملقاة 

  .ويجب ان يعهد الي شخص واحد فقط مسؤلية ادارة ذلك الشان في كل مؤسسة صحية
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  ضرورة التخلص من جميع االدوات الحادة التي سبق استخدامها في وعاء مقاوم للثقب
 .جاهز لذلك وعدم تغطيتها قبل التخلص منها

 بالدم او  يجب التخلص من جميع االدوات المخلفات االكلينيكية مثل المخلفات الملوثة
السوائل االخر في اكياس ملونة )حمراء مثال ويتعين القيام بعمليه فرز المخلفات وفصلها 

  (.في منبعها
  يجب التخلص من االكياس المستخدمة للتخلص من المخلفات وحاويات وصناديق

من حجمها والهدف من ذالك  %75عندما تصل الي  SHARP BOX المخلفات الحادة
لقائم من احتمال تمزق االكياس البالستيكيه او االصابة من جراء اداة هو تقليل الخطر ا

 .(65ص ،2011 )امل ابراهيم، حادة بارزة من الحاويات المخصصة للتخلص منها
 

 اإلجراءات المنهجية للبحث
أثر المتغير على  استخدم الباحثون في معالجة موضوع الدراسة المنهج التجريبي للتعرف

و)المهارات( نحو  (المتغيرين التابعين )الوعيعلى  المقروءة والمرئية(المستقل )الوسائل 
ستخدام التصميم التجريبي للمجموعة التجريبية الواحدة ذي  التعامل مع المخلفات الخطره وا 

في ضوء األسئلة التالية التي طرحها الباحثون والدراسات السابقة ( البعدي –التطبيقين )القبلي 
 :اسئلة البحث منها كالتاليعلى  ةات التي اتبعها الباحثون لإلجابوالمرجعية واالجراء
 بعاد المتعلقة بالتعامل مع المخلفات الخطرة التي يجب ان تقدمهي األ امالتساؤل األول: 

ات وبحوث من خالل ماتم عرضه من دراس ؟عين شمس التخصصي مستشفىعاملين بال
دراسه ( و 2015ات شندي )مستشفىلطبية في ت ادراسه اداره النفايا :سابقة ومراجع وكتب منها

 اداره النفايات الطبية في مشافي جامعة دمشق بعنوان (2013هند وهبه ) ،سونيا عباسي
ة برنامج مقترح لتنمية الوعي البيئي والصحي عليبعنوان فا (2011ودراسة امل ابراهيم )
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ات العسكرية ودراسة سارة شفىمستبمخاطر المخلفات الطبية لدي المجندين بالخدمات الطبية بال
مي في عليودمني الت مستشفى( بعنوان تقويم طرق التخلص من النفايات الطبية ب2014عوض)

( بعنوان النظام القانوني لمعالجه النفايات الطبية في 2004طارق ) السودان ودراسة االبيض،
نوان تقييم واقع بع (2001) عبد الطيف ودراسه شيته،؛ جامعه حلببماجستير  ةرسال سوريا،

 .سطينفل ةطة نظم المعلومات الجغرافية جامعمكبات النفايات وتخطيتها بواس
تم اعداد قائمة ابعاد المتعلقة بالتعامل مع المخلفات الخطرة التي ينبغي تقديمها للعاملين 

السادة على  وتم عرض هذه قائمة االبعاد المتعلقة بالتعامل مع المخلفات الخطرة مستشفىبال
عرضها مره بلمحكمين وتم اخذ مالحظاتهم في االعتبار وتم التعديل الي الصورة النهائية و ا
 :القائمة وهذه هي الصورة النهائيةعلى  هم تمت الموافقةعلي ىخر أ
 .كيفيه التعامل االمن مع المخلفات الخطرة-1
 .التخلص االمن من المخلفات الخطرة-2
 .مخاطر المخلفات الخطرة-3
 .فصل المخلفات الخطرة من المنبع-4
 .التعامل مع االنسكاب البيولوجي -5
 .التعامل مع اإلنسكاب الكميائي-6

ما التصميم المقترح للوسائل المقروءة والمرئية التي تساعد في تنمية التساؤل الثاني: 
 ؟عين شمس التخصصي مستشفىعاملين بال لدي المخلفات الخطرة الوعي ومهارات نحو

 :الدراسات السابقة والكتب والمراجع منهاعلى  الطالعتم ا
م اللغة العربية عليمية فى تعلي( بعنوان أهمية االستخدام الوسائل الت2003) دراسه عمر الفاروق

م المهارة عليمية في تعلي( بعنوان ماهية الوسائل الت2001) ودراسه ندي عفيفي للناطقين بغيرها
دور بعنوان  (2004) ودراسه بركاتي نصر للغة العربيةم اعليالسلبية من خالل عملية ت
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البدنية والرياضية لدى  ميه في حصص الترببيعليميه في تحسين العمليه التعليالت الوسائل
مية في عليأثر استخدام الوسائل الت (2012) ىودراسه فخري مصطف تالميذ الصف الثانوي

فهي تناولت اكز التربية الخاصة تحسين التفاعل االجتماعي ألطفال طيف التوحد في مر 
 خصائص العاملين وتم تحديد اوال نواعها وخاصة الوسائل المقروءة والمرئيةأمية و عليالوسائل الت

تحليل محتوي البرامج التدريبية التي  م العاملينعليالهداف التربويه لتووتحديد اومبادئ تعلمهم 
المقروءة والمرئية التي تناسب العاملين ها العاملون وتحديد وتصميم بعض الوسائل علييتدرب 

تم الوصول  ىبتقييمها حت امجموعه من المحكميين وقامو على  التي يتم تطبيقها وتم عرضها
 :للصوره النهائيه وهي

 :تم تصميم ثالثة ملصقات)البصرية( و  من الوسائل المقروءة تعتبر :ملصقات-1
 .املين للمخلفات الخطره من المنبعكيفيه فصل الع -
 .امل االمن مع االنسكاب البيولوجييوضح خطوات كيفيه التع -
 .عامل االمن مع االنسكاب الكميائيوضح خطوات كيفيه الت -
 :بر من الوسائل المقروءة )البصرية(تعت :اللوحات-2
فات البيولوجية الملوثة لالثار الصحيه للمخلفات الخطرة وخاصه المخل تم تصميم لوحه -

 .المعدية
 .لالثار الصحية للمخلفات ادوات الحادة تصميم لوحه اخري -
حيث تم تصميم برشور يوضح ماهية  (بر من الوسائل المقروءة )البصريةتعت: البرشور-3

 .الخطرة المخلفات الخطرة وانواعها والمبادئ التعامل السليم واالمن مع المخلفات
صل المخلفات تم االستعانة ببعض من الصور التي توضح الترميز اللوني للف الصور: -4

  .الخطرة من المنبع
 :فيدوهاتتم تصوير عدد من ال، (ائل المرئية )السمعية والبصريةيعتبر من الوس :الفيديو-5
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 .ح فصل المخلفات الخطرة من المنبعالفيديو االول يوض  -
 .ع االنسكاب البيولوجي وخاصة الدمالفيديو الثاني يوضح كيفيه التعامل السليم م- -
 .يوضح كيفيه التعامل السليم مع االنسكاب الكميائي الفيديو الثالث  -

السادة المحكمين وقامو ببعض التعديالت ثم تم االعداد الصورة النهائية على  وتم عرضها
 .مستشفىالعاملين بالعلى  للوسائل وتم تطبيقها

 ىلد الوعي بالمخلفات الخطرة ة التصميم المقترح في تنميةعليما فاالتساؤل الثالث: 
 ؟عين شمس التخصصي مستشفىملين بالعا
 :نحو التعامل مع المخلفات الخطرة إعداد مقياس الوعي -1
 طلعت عبد دراسة ومنها :العديد من الدراسات العداد مقياس الوعي ىتم الرجوع ال :والا أ

 ىتنور البيئية ومهارات التفكير لدفي تنمية ال CoRTة برنامج عليبعنوان فا (2019)الرحيم 
( بعنوان دور وسائل اإلعالم 2001) الباسط خلف دراسة عبدعات الحكومية و مديري القطا

طلبة جامعة بيرزيت ودراسة جيهان على  دراسة تطبيقة المتخصصة في تطوير الوعي البيئي:
التعلم المتمركز حول على  ة مقرر مقترح في العلوم البيئية قائمعليبعنوان فا (2002أحمد )

جامعه  طالب كلية التربية ىفكير المستقبلي والوعي البيئي لدتمشكالت في تنمية مهارات ال
تنمية التنور البيئي لمعلمات  بعنوان (2004اهلل واصف، ميالد وليم ) عبد ةحلوان ودراس

ية السلوك البيئي لدي األطفال، تنمعلى  مية وأثرهعليرياض األطفال باستخدام الموديالت الت
 جامعة عين شمس معهـد الدراسـات والبحوث البيئية،

ابعاد لمقياس الوعي بالمخلفات  ةتم وضع ثالث :بعاد مقياس الوعي بالمخلفات الخطرهأ :ثانياا 
 :الخطره وهي

 .يفيه التعامل مع المخلفات الخطرةك-1
 .من من المخلفات الخطرةالتخلص اآل-2
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 .طرةمخاطر المخلفات الخ-3
 المقياس الثالثبعاد أم االسئلة بتغطية تقو  ىالثالث حتبعاد األعلى  ةسئلتم توزيع عدد األ

 :النحو التاليعلى 
كيفية التعامل مع  بعاد العباراتأ

 المخلفات الخطرة
التخلص االمن من 
 مخاطر المخلفات الخطرة المخلفات الخطرة

 13 12 12 عددها
 37 - 25 24 - 13 12 -1 توزيعها

بارات تدور حول المخلفات الطبية الخطرة من الع (37) اعداد عدد تم :عبارات المقياس :ثالثاا 
والمشكالت الناتجة عنها ومخاطر التعامل معها والتخلص االمن منها حيث شكل االسئله هي 

 ىكون واحدة منها هي المعبرة عن مداالختيار بين متعدد وتضمن كل عبارة ثالث استجابات ت
تقدير درجة المقياس حيث ان  وعي العاملين بالتعامل مع المخلفات الطبية الخطرة حيث عند

وصفر لالجابة الخاطئة وتم  ( تم اعطاء كل اجابة صحيحة درجة واحدة37الدرجة الكلية )
وضع المعايير عند اختيار المقياس االلفاظ المستخدمة تتسم بالسهولة والوضوح والبعد عن 

ن وقامو بحذف السادة المحكميعلى  م عرض المقياست. نالتجريد ومناسبة العبارات للعاملي
 .بعض العبارات وتم اعداد المقياس في صورته النهائية

 :ثبات وصدق المقياسرابعاا: 
 ثبات عبارات مقياس الوعى تجاه التعامل مع المخلفات الخطرة(: 1جدول )

 ألفا قيمة عدد العبارات بعاد المقياسأ
 0.909 12 من مع المخلفات الخطرةكيفيه التعامل األ
 0.900 12 من المخلفات الخطرةمن التخلص األ
 0.752 13 المخلفات الخطرة مخاطر

 0.947 37 التعامل مع المخلفات الخطرةالدرجة الكلية لمقياس 
( لثبات المقياس أن قيم معامل Cronbach Alphaتبين من نتائج معادلة ألفا كرونباخ )

ل االمن مع المخلفات ( لكل من )كيفيه التعام0.947، 0.752، 0.900، 0.909ألفا بلغت )



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون آالء حسني أحمد
 

 2021ديسمبر الجزء الثاني،  الثاني عشر، العددون، خمسلا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

128 

 المخلفات الطبية ، مخاطراالمن من المخلفات الطبية الخطرةالطبية الخطرة، التخلص 
التوالي، وهي قيم جميعها على  الدرجة الكلية لمقياس التعامل مع المخلفات الخطرة( ،الخطرة
 (.0.5من ) ىعلثبات المقياس لكونها أعلى  تؤكد

 لمقياس الوعى تجاه التعامل مع المخلفات الخطرة صدق االتساق الداخلي(: 2) جدول
 الداللة المعنوية معامل ارتباط بيرسون بعاد المقياسأ

 0.001 0.956 كيفيه التعامل االمن مع المخلفات الخطرة
 0.001 0.953 التخلص االمن من المخلفات الخطرة

 0.001 0.785 الخطرة مخاطر المخلفات
ساق الداخلي السابق لبطاقة المالحظة وجد أن قيم يوضح الجدول السابق صدق االت

صدق االتساق على  (، مما يؤكد0.05معامل االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )
التى يتعرض لها  التعامل االمن والسليم مع المخلفات الخطرة، المخاطرالداخلي لكل من )

، 0.953، 0.956م معامل اإلرتباط )(، وبلغت قيالعاملون عند التعامل مع المخلفات الخطرة
 صدق المقياس.على  لى التوالي وهي قيم تؤكدع (0.785

 :ل مع المخلفاتالمالحظه لقياس مهارات التعام ةإعداد بطاق-2
 :ومنها تم الرجوع الي البحوث والدراسات السابقه التي تهتم بتنميه المهارات البيئيه :والا أ

 بعنوان تطوير مقرر جغرافية مصر السياحية باستخدام أسماء فؤاد محمود الحجاوىدراسة 
م الثانوي معهد عليم التخيلى لتنمية القيم والمهارات البيئية لدى طلبة التعليإستراتيجية الت

وحدة دراسية ة عليالعتيبي ومها محمد فاودراسه  ، جامعة عين شمسالبيئية الدراسات والبحوث
 للصف األحياء في منهج الطالباتلمفاهيم واالتجاهات لديمقترحة في التربية البيئية في تنمية ا

ة عليودراسة عبد المنعم درويش بعنوان فا السعودية العربية المملكة في علمي ثانوي الثاني
حلقة تنمية المهارات واالقيم البيئية لدي طالب العلى  برنامج انشطة بيئية صفية او ال صفية

 .المارات العربيةبدولة ا م االساسيعليالثانية من الت
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داء أ( عبارة لتصميم بطاقة المالحظة 22)عداد عدد إم ت: عبارات بطاقة المالحظة: ثانياا 
العاملين بداخل المعمل تجاه التعامل مع المخلفات الخطرة حيث كل عباره تعبرعند اداء معين 

 عطي صفر حيثاذا قام العاملين بفعله يقوم الباحث باعطاءه درجة واحدة اذا لم يقم بفعله ي
 (22)الدرجه الكلية لبطاقة المالحظة 

بعاد لبطاقة المالحظة لقياس مهارات العاملين أتم وضع ثالث  بعاد بطاقة المالحظةأ :ثالثا
 .ع المخلفات الخطرةمالتعامل  تجاه
 .فصل المخلفات الخطرة من المنبع-1
 .التعامل مع االنسكاب البيولوجي-2
 .يائيالتعامل مع االنسكاب الكم-3

 ع عبارات بطاقه المالحظة توزي (:3) جدول
فصل المخلفات الخطرة 

 من المنبع
التعامل مع االنسكاب 

 البيولوجي
التعامل مع االنسكاب 

 ابعاد بطاقة المالحظة الكميائي
 عددها 9 9 4
 توزيعها 1-9 10-18 19-22

ديالت عض التعبب اوقامو  ةوليالمحكمين في صورتها األعلى  تم عرض بطاقة المالحظة
عادة صياغتها مرة اخرى وتم اعداد البطاقة في صورتها ا  وقامو بحزف بعض العبارات و 

 .النهائية الجاهزة للتطبيق
 :ثبات وصدق عبارات بطاقة المالحظة

  ثبات عبارات بطاقة المالحظة(: 4) جدول
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس

 0.815 9 التعامل مع االنسكاب الكيميائى
 0.840 9 التعامل مع االنسكاب الدموي

 0.535 4 فصل المخلفات الخطرة من المنبع
 0.916 22 الدرجة الكلية لبطاقة المالحظة
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بطاقة المالحظة أن  ( لثباتCronbach Alphaتبين من نتائج معادلة ألفا كرونباخ )
عامل مع االنسكاب الت( لكل من )0.535،0.916، 0.840، 0.815قيم معامل ألفا بلغت )

الدرجة الكلية ، فصل المخلفات الخطرة من المنبع، التعامل مع االنسكاب الدموي، الكيميائى
من  ىعلثبات المقياس لكونها أعلى  التوالي، وهي قيم جميعها تؤكدعلى  (لبطاقة المالحظة

(0.5.) 
 صدق االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة(: 5) جدول

 الداللة المعنوية ارتباط بيرسونمعامل  أبعاد المقياس
 0.001 0.777 التعامل مع االنسكاب الكيميائى
 0.001 0.794 التعامل مع االنسكاب الدموي

 0.001 0.792 فصل المخلفات الخطرة من المنبع
يوضح الجدول السابق صدق االتساق الداخلي السابق لبطاقة المالحظة وجد أن قيم 

صدق االتساق على  (، مما يؤكد0.05يًا عند مستوى معنوية )معامل االرتباط دالة إحصائ
، فصل الدموي ، التعامل مع االنسكاب)التعامل مع االنسكاب الكيميائى الداخلي لكل من

لى ع (0.792، 0.794، 0.777المخلفات الخطرة من المنبع(، وبلغت قيم معامل اإلرتباط )
 .صدق المقياسعلى  التوالي وهي قيم تؤكد

 البحث: ةمجموع
 (2021-1-13 ىلإ 2020-11-10) الحدود الزمانية:
 عين شمس التخصصي. مستشفىمحافظة القاهره، منطقه العباسيه،  الحدود المكانية:
عين  مستشفىمن العاملين بالمعامل الرئيسيه ب 30 عددعلى  تطبق الدراسة الحدود البشرية:
 .شمس التخصصي

بيانات عن طريق البرنامج اإلحصائي المعروف تم تفريغ الأساليب التحليل اإلحصائي: 
 Statistical Package For Social Sciencesبرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
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 SPSS وتم التحليل اإلحصائي باستخدام الحاسب اآللي من خالل برنامج الحزم اإلحصائية

V. 25 ، بويب البيانات وتحليلها، ومن خطوة تمهيدية لت –تفريغ البيانات –وتعد هذه الخطوة
 خالله تم:

الختبار ثبات  Cronbach’s Alphaمن خالل معامل ألفا كرونباخ  اختبار الثبات -1
 متغيرات الدراسة.

جمالي  -2 اختبار صدق اإلتساق الداخلي من خالل معامل إرتباط بيرسون بين أبعاد الدراسة وا 
 االستقصاء.

لة البيانات في صورة جداول )المتوسط اإلحصاءات الوصفية للبيانات من خالل جدو  -3
 الحسابي واإلنحراف المعياري، والوزن النسبي المئوي( لمتغيرات الدراسة.

 للتحقق من صحة فروض الدراسة.لتوضيح الفروق بين العينة  T-testاختبار ت  -4
 

 نتائج البحث
التطبيق يوجد فرق دال إحصائياا بين درجات الطالب فى التطبيق القبلى و الفرض األول: 

 البعدى لمقياس الوعى تجاه التعامل مع المخلفات الخطرة لصالح التطبيق البعدى.
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نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في (: 6) جدول
 التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الوعى تجاه التعامل مع المخلفات الخطرة

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 التطبيق القبلي
 (30)ن= 

 التطبيق البعدي
قيمة  (30)ن= 

 )ت(

مستوى 
الداللة 
االنحراف  المتوسط 0.05

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

كيفيه التعامل االمن مع 
 دالة 8.42 1.224 11.13 1.166 6.53 12 المخلفات الطبية الخطرة

التخلص االمن من المخلفات 
 دالة 12.86 0.651 11.7 0.946 7.0 12 الطبية الخطرة

 المخلفات الطبية مخاطر
 دالة 13.15 0.776 12.53 1.066 7.36 13 الخطرة

مقياس الوعى تجاه التعامل 
 دالة 18.13 1.564 35.37 2.023 20.9 37 مع المخلفات الخطرة

 اتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في
 ما يلي:لمقياس الوعى تجاه التعامل مع المخلفات الخطرة التطبيقين القبلي والبعدي 

كيفيه التعامل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد  .1
( وهي قيمة دالة عند 8.42حيث بلغت قيمة ت ) االمن مع المخلفات الطبية الخطرة

(، ومتوسط 6.53توسط درجات عينة التطبيق القبلي )(، وكان م0.05مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.11.13درجات عينة التطبيق البعدي )

التخلص االمن توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد  .2
( وهي قيمة دالة عند مستوى 12.86حيث بلغت قيمة ت ) من المخلفات الطبية الخطرة

(، ومتوسط درجات عينة 7.0(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.05ية )معنو 
 ( لصالح التطبيق البعدي.11.7التطبيق البعدي )



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون آالء حسني أحمد
 

 2021ديسمبر الجزء الثاني،  الثاني عشر، العددون، خمسلا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

133 

المخلفات  مخاطرتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد  .3
معنوية  ( وهي قيمة دالة عند مستوى13.15حيث بلغت قيمة ت ) الخطرة الطبية

(، ومتوسط درجات عينة 7.36(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.05)
 ( لصالح التطبيق البعدي.12.53التطبيق البعدي )

مقياس الوعى تجاه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة  .4
مة دالة عند مستوى ( وهي قي18.13حيث بلغت قيمة ت ) التعامل مع المخلفات الخطرة

(، ومتوسط درجات 20.9(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.05معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.35.37عينة التطبيق البعدي )

مما سبق تحقق صحة الفرض األول: يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات 
 الوعى تجاه التعامل مع المخلفات الخطرةعينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لبعد 

 لصالح التطبيق البعدي.

 
يوضح الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي  :(1شكل )

 رةمقياس الوعى تجاه التعامل مع المخلفات الخط لبعد
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قبلى والتطبيق يوجد فرق دال إحصائياا بين درجات الطالب فى التطبيق الالفرض الثانى: 
 البعدى لبطاقة المالحظة لصالح التطبيق البعدى.

نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في (: 7) جدول
 التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 التطبيق القبلي
 (30)ن= 

 التطبيق البعدي
قيمة  (30)ن= 

 ()ت
مستوى 
الداللة 
االنحراف  المتوسط 0.05

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

التعامل مع االنسكاب 
 دالة 12.09 0.817 8.43 1.215 5.20 9 الكيميائى

التعامل مع االنسكاب 
 دالة 13.20 0.794 8.30 1.114 5.00 9 الدموي

فصل المخلفات الخطرة 
 دالة 6.58 0.640 3.73 0.744 2.53 4 من المنبع

 دالة 12.16 2.511 20.20 2.063 12.56 22 بطاقة المالحظة
اتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في 

 ما يلي: لبطاقة المالحظةالتطبيقين القبلي والبعدي 
التعامل مع  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد .1

( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية 12.09حيث بلغت قيمة ت ) االنسكاب الكيميائى
(، ومتوسط درجات عينة 5.20(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.05)

 ( لصالح التطبيق البعدي.8.43التطبيق البعدي )
التعامل مع سة لبعد توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدرا .2

( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية 13.20حيث بلغت قيمة ت ) االنسكاب الدموي
(، ومتوسط درجات عينة 5.0(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.05)

 ( لصالح التطبيق البعدي.8.30التطبيق البعدي )
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فصل المخلفات دراسة لبعد توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة ال .3
( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية 6.58حيث بلغت قيمة ت ) الخطرة من المنبع

(، ومتوسط درجات عينة 2.53(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.05)
 ( لصالح التطبيق البعدي.3.75التطبيق البعدي )

 بطاقة المالحظةينة الدراسة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات ع .4
(، وكان 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )12.16حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي 12.56متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )
 ( لصالح التطبيق البعدي.20.20)

ًا بين متوسطي مما سبق تحقق صحة الفرض الفرعى الثانى: يوجد فرق دال إحصائي
 درجات عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة لصالح التطبيق البعدي.

 
يوضح الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي  :(2شكل )

  لبطاقة المالحظة
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 ل مع المخلفات الخطرةنتائج حجم التأثير لمقياس لمقياس الوعى تجاه التعام(: 3جدول)
 مقدار حجم التأثير dقيمة  2قيمة ايتا األبعاد

 متوسط 0.550 0.742 كيفيه التعامل االمن مع المخلفات الطبية الخطرة
 متوسط 0.741 0.861 التخلص االمن من المخلفات الطبية الخطرة

 متوسط 0.749 0.865 الخطرة المخلفات الطبية مخاطر
 كبير 0.850 0.922 تعامل مع المخلفات الخطرةمقياس الوعى تجاه ال

 ( حجم التأثير متوسطd( = )0.5قيمة )      ( حجم التأثير صغير0.2= ) (dقيمة )
 ( حجم التأثير كبيرd( = )0.8قيمة )

اتضح من الجدول السابق لنتائج حجم التأثير لمقياس الوعى تجاه التعامل مع المخلفات 
 الخطرة ما يلي:

 حيث بلغت  كيفيه التعامل االمن مع المخلفات الطبية الخطرةمتوسط لبعد  حجم التأثير
 (.0.550) 2(، وبلغت قيمة إيتا05( وهي قيمة مرتفعة أكبر من )0.742) (d)قيمة 

  حيث بلغت قيمة  التخلص االمن من المخلفات الطبية الخطرةحجم التأثير متوسط لبعد
(d( )0.741( وهي قيمة مرتفعة أكبر من )05)(.0.861) 2، وبلغت قيمة إيتا 
  الخطرة المخلفات الطبيةمخاطر حجم التأثير متوسط لبعد ( حيث بلغت قيمةd( )0.749 )

 (.0.865) 2(، وبلغت قيمة إيتا05وهي قيمة مرتفعة أكبر من )
  مقياس الوعى تجاه التعامل مع المخلفات الخطرةحجم التأثير كبير ( حيث بلغت قيمةd )

 (.0.922) 2(، وبلغت قيمة إيتا05ة مرتفعة أكبر من )( وهي قيم0.850)
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 :نتائج حجم التأثير لبطاقة المالحظة
 مقدار حجم التأثير dقيمة  2قيمة ايتا األبعاد

 متوسط 0.716 0.846 التعامل مع االنسكاب الكيميائى
 متوسط 0.751 0.866 التعامل مع االنسكاب الدموي

 متوسط 0.562 0.750 فصل المخلفات الخطرة من المنبع
 متوسط 0.736 0.858 بطاقة المالحظة

 ( حجم التأثير متوسطd( = )0.5قيمة )      ( حجم التأثير صغيرd( = )0.2قيمة )
 ( حجم التأثير كبيرd( = )0.8قيمة )

 اتضح من الجدول السابق لنتائج حجم التأثير لبطاقة المالحظة ما يلي:
  حيث بلغت قيمة  مع االنسكاب الكيميائىالتعامل حجم التأثير متوسط لبعد(d) (0.716 )

 (.0.846) 2(، وبلغت قيمة إيتا05وهي قيمة مرتفعة أكبر من )
  التعامل مع االنسكاب الدمويحجم التأثير متوسط لبعد ( حيث بلغت قيمةd( )0.751 )

 (.0.886) 2(، وبلغت قيمة إيتا05وهي قيمة مرتفعة أكبر من )
 فصل المخلفات الخطرة من المنبععد حجم التأثير متوسط لب ( حيث بلغت قيمةd )

 (.0.750) 2(، وبلغت قيمة إيتا05( وهي قيمة مرتفعة متوسط من )0.562)
  بطاقة المالحظةحجم التأثير متوسط ( حيث بلغت قيمةd( )0.736 وهي قيمة مرتفعة )

 (.0.858) 2(، وبلغت قيمة إيتا05أكبر من )
ء األسئلة التي طرحها الباحثون والدراسات السابقة في ضو : مناقشة نتائج البحث

 والمرجعية، وما انتهى إليه من نتائج يمكن مناقشتها في المحاور اآلتية:
  تحقق صحة الفرض االول: توجد فروق ذات داللة احصائية بين التطبيق القبلي والبعدي

ي وهو ما يتفق مع لمقياس الوعي نحو التعامل مع المخلفات الخطره لصالح التطبيق البعد
 .دراسةال
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  تحقق صحة الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة احصائية بين التطبيق القبلي والبعدي
لبطاقه المالحظه للمهارات العاملين نحو التعامل مع المخلفات الخطره لصالح التطبيق 

 البعدي.
 :منهاتفقت هذه دراسه مع دراسات سابقه وا
 عبد المنعم محمد درويش المرزوقي) ةدراسم(، و  ۲۰۰۳ ،غبلايرل ام)سعد ك ةدراس، 

عبد الجواد  م(، ودراسة ) محمد۲۰۰۹، ( ودراسة )يحيي محمد الشيباني الترهومی۲۰۰۹
 .الهتمام بتنمية المهارات البيئية للطالبم( في ا۲۰۰۶شعبان 

 ( ۲۰۰۳محمد عبد الحميد إبراهيم)  في  (۲۰۰۳دراسة إيمان عبد الغني عشماوي )و
 .مام بتنميه الوعي البيئي وبمشكالتهااالهت

 هيثم  ودراسه (۲۰۰۹ ،عباسي )سونياة ( ودراس۲۰11، عبد السالم محمد داؤود) ةدراس(
 .ثارهاآمخلفات الطبيه الخطره ومشاكلها و ( في االهتمام بقضيه ال۲۰۰۳، شاهين

 

 التوصيات والمقترحات
ج والبحوث السابقة وفي ضوء نتائ االطار النظري وبمراجعة الدراساتعلى  من خالل االطالع

 تي: هذه الدراسة يوصي الباحثون باآل
  سائل المقروءة والمرئية المقترحةضرورة استخدام الو. 
  ات تدريبية للعاملين بهذا المجالتضمين دور. 
 ما يستجد من مشكالت للذين يتعاملون على  عقد دورات وورش عمل باستمرار لالطالع

 .مع المخلفات
 رات التعامل مع المخلفات الخطرةنمية مهااالهتمام بت. 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون آالء حسني أحمد
 

 2021ديسمبر الجزء الثاني،  الثاني عشر، العددون، خمسلا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

139 

 المراجع
 -: دليل المعلم في االدارة الصفية الفعالة الجديد المعلم: (2006لترتوري، محمد عوض )ا

 .دار الحامد للنشر ،عمان وتطبيقي، دليل علمي
الدارسي لمستخدميه،  دام المنزلي لالنترنت في التحصيلثر االستخأ: الحيلة محمد محمود

 2001 مجلة العربية للتربية، العدد الثاني، المجلد العشرون، ديسمبرال
وجية ، مجلة التكنولالمتعاملةمي من بين التقنيات التربوية عليالتلفزيون كوسيط ت :أحمد منصور

 .1983، 3العدد ،12المجلد  التربويه،
جامعة  ،ئمية في فلسطين در في الوضع القا(: إداره النفايات الطب2003الخطيب، عصام )

 .فلسطين ،بيروت
شر والتوزيع ات والرعاية الصحية الطبية، دار أسامة للنمستشفىال ةإدار  :(2011) الصالح، وليد

 ، األردن الطبعة األولى، عمان
دار  ،هالقاهر  ،لصلبة وامكانات تدويرها بيولوجياالمخلفات ا: (2005محمد نجيب ) ،بو سعدهأ

 .الفكر العربي
دار  ،القاهره .جة المخلفات الخطرة والتخلص منهامعال: (2011) حمدأمحمد  ،السيد خليل

 .للنشر والتوزيع، الطبعه االوليالكتب العلمية 
 .القاهره ،سه حمايه البيئه وادارة المخلفاتهند: (2008محمد صادق ) ،العدوي
ت ات والمختبرايمستشففي ال ةالسالم: (2004) عبد الكريم ،الجبارين، محمود ،العقايله

 ى.الطبعه االول للنشر والتوزيع، دار صفاء ،الصحية
تقييم وسائل الوقاية والسالمة المستخدمة في : (2008)على  عبد المعز ،الشيخ خليل

الجامعه  ماجستير،رساله  ،اداء العاملينعلى  اع غزه واثرهاات قطيمستشف
 .فلسطين ،غزه االسالميه،

، 86العدد ،مجلة بيئتنا ،الهيئه العامه للبيئه .طبيهالنفايات ال :اهلل عبد الوهاب عبد ،السيد
2013. 
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 .اليازوري العلميه للنشر والتوزيعدار  ،االردن ،االداره الصحيه: (2009)على  ،سعد العنزي
 .دار الشروق، عمان ،العلوم البيئيه إلىالمدخل : (1999)يى يح ،الفرحان ؛سامح الغرايبه،
 ةزار و  ،اداره النفايات الطبيه في فلسطيندليل : (2001غسان ) الشخشير،؛ لبني ،الشريف

 .مشروع تطوير الجودةة، الصح
حلب،  منشـورات جامعـة تقنيـات التعلـيم،: (2003) محمـد وحيـد صـيام،فخـر الـدين و  القـال،

 .حلب
ية والمنهج، دار النهضة، معليالت الوسائل: (1990الحميد صابر ) ، جابر عبدظمأحمد جدي نا

 .ةالقاهر 
العدد  ،ةمجله اسيوط للدراسات البيئي ،ضانفايات للصحه اي: فوزي عبد القادر ،الفيشاوي

  .2001، العشرون
، ، التربية البيئية، القاهرةيئيةسلة دائرة المعارف البلس: (1995مد عبد الوهاب عبد الجواد )اح

 .دار العربية للنشر والتوزيع
 ةرسال الطبيه في سوريا،معالجه النفايات النظام القانوني ل: (2013) طارق االبيض،

 .جامعه حلب، ماجستير
 .الفالح ةمكتب ،الكويت ،2ط ،المناهج المعاصره :(1979سرحان ) الدمرداش،
 (،1)ط صعوباتها ،تدريسها، اتهامستوي :المفاهيم اللغويه :(2004رشدي ) ه،احمد طعيم

 .دار الفكر العربي ،مصر
لغويه لدي اطفال ما برنامج مقترح لتنميه المهارات ال: (1996) حمدأمحمد  ةهال ،البطوطي

 ،ا للطفولهعلي، معهد الدراسات الةرساله ماجستير غير منشور  .قبل المدرسه
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ABSTRACT 
The aim of the current research is to develop awareness and skills 

towards dealing with hazardous waste for the employees of Ain Shams 

Specialized Hospital. The research was based on the experimental 

method, so some reading and visual aids were prepared, then a measure 

of awareness of hazardous waste was prepared, observation cards were 

prepared to measure skills, and then experimented on a group of (30) 

workers in the main laboratories at Ain Shams Specialized Hospital 

(Cairo). 

The research ended with a number of results, the most important of 

which are: There are statistically significant differences between the 

degrees of the pre and post application of the awareness scale towards 

hazardous waste in favor of the post application. There are statistically 
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significant differences between the degrees of the pre and post 

application of the skills observation cards in favor of the post 

application.  

The research recommended the necessity of using reading and 

visual aids, as well as including training courses For workers in this 

field, paying attention to activities and programs that lead to 

strengthening the link between the individual and the environment, and 

paying attention to developing skills to deal with hazardous waste. an 

introduction. 


