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تصورات طلبة مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي تعديل في  توعوي فاعلية برنامج 

( نحو رمي املخلفات5-12)
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1  yasser.guma@gmail.com , 4 ambusaidi@hotmail.com 

 :امللخص

رمي املخلفات. وقد تكون مجتمعها من جميع  ت طلبة مدرسة فالح بن محسن نحوفاعلية برنامج مقترح في تصوراعلى  تعرفهدفت الدراسة 

بواقع خمسة طالب من كل عينة طبقية طالبا،  125طالبا، بينما تكونت عينة الدراسة من  729طالب مدرسة فالح بن محسن النبهاني البالغ عددهم 

تطبيق استبانة و تم تطبيقه ملدة شهر كامل،  ةلحل هذه املشكل ،شعبة دراسية، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة الرئيس تم بناء برنامج عملي مقترح

مقابالت، أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  3التصورات على عينة الدراسة قبل تطبيق البرنامج وبعده. كما تم إجراء 

في تصورات الطلبة نحو  التوعوي ذا يشير إلى فاعلية البرنامج ( بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لصالح التطبيق الثاني، وهα= 0.05مستوى الداللة )

توصلت الدراسة إلى عدة توصيات منها االستمرار في تطبيق البرنامج و ، ار مشكلة رمي املخلفات في ساحة املدرسة، وكان حجم األثر للبرنامج املقترح كبي

 مدارس أكثر وعينات طالبية أكبر.املقترح، ويقترح الباحثون إعادة تطبيق البرنامج املقترح ليشمل 

 برنامج توعوي، التصورات البديلة، رمي املخلفات.الكلمات املفتاحية: 

 :املقدمة

تعد املدرسة من املؤسسات التربوية والتعليمية املهّمة في حياة اإلنسان، فاملدرسة هي ميدان تشكيل وصقل شخصية الطالب ومهاراته 

الطالب  وقدراته ومعلوماته املختلفة في شتى املجاالت. وربّما يعتقد الكثيرون أّن أهمية املدرسة محصورة في التعليم وحسب، وداللة ذلك عالمات

، وهو دور كبير وفعال، ويعود بفوائده على الطالب واملجتمع، ومن أهداف املدرسة كثيًراتيازه لالختبارات، لكن دور املدرسة يتعدى هذا الجانب واج

مشاكل ليتمكنوا من حل مشكالتهم و  ،ترسيخ العقيدة اإلسالمية لدى الطلبة، وتخريج أجيال يحملون القيم الساميةفي البالد اإلسالمية الرئيسة 

رسة إلى تبصير املتعلم بما وصل إليه اإلنسان علميا في شتى العلوم واملعارف، وهذا ما يسوقنا إلى تعريف محدد املجتمع من حولهم. كذلك تهدف املد

 ملفهوم النظافة والتوجيهات النبوية حيال هذا املوضوع.

)املعجم تعرف النظافة في اللغة، مصدر الفعل نظف، نظف نظافة فهو نظيف، والجمع نظفاء، فنظف الش ي خلص من الوسخ أو الدنس 

فقد روى الترمذي عن املحافظة على سالمة الجسم والثياب واألكل واملكان والبيئة من األقذار واألوساخ.  أما اصطالحا فهي(، 972، 2011الوسيط، 
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ه مع أقرانه من البشر، عالقاتنسان ويحصل منه على مقومات حياته ويمارس فيها اإل فيه طار الذي يعيشاإل  أما مفهوم اإلسالم للبيئة، فهو

نسان أن يتعامل مع البيئة من منطلق أنها ملكية عامة يجب املحافظة عليها حتى يستمر أعمق وأوسع للبيئة، حيث طالب اإل سالم بنظرةويتمتع اإل 

ْوِم اْعبُ  )إهذا الخصوص قال تعالى الوجود، وفي
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 تباعه املحافظة على كل ش يء، وينهاهم عن تلويث البيئة.بنظافة الفرد والبيئة، وأن اإلسالم دين النظافة، يطلب من أ سالميةإل الكبير للشريعة ا

نسانية فطرتها نقية طاهرة اإلن النظام في الكون مبني على النظافة، فالنفس إللنظافة أثرها البالغ على الفرد واملجتمع كل حد سواء، حيث 

لنظافة لن لذا فإ من الذنوب واآلثام، طاهر العقل والقلب والروح، نقي الشعور واإلحساس.ة صافية طاهر  هذه النفستحب النظافة، وهللا تعالى خلق 

ألنه يرى الجمال من حوله،  ،يعيش في بيئة نظيفة يشعر بالسعادة والهدوء واالستقرار النفس يأثرا كبيرا على الحالة النفسية للفرد، فاإلنسان الذي 

ظافة على املجتمع أمر غاية نسان بسعادة غامرة وراحة بال مستمرة، وكذلك فإن انعكاس النت نظيفة، والشوارع نظيفة يشعر اإلفعندما تكون الساحا

تشيع الفوض ى والسلوكيات العشوائية وينتشر املرض في املجتمع ويشيع التخلف بين أفراده، ونجمل القول  همية، فبدون نظافة املجتمع واملكانفي األ 

 بأن املجتمع النظيف يعكس مستوى تطور أفراده، ويعكس مستوى الوعي والفكري والسلوكي لهذا املجتمع.

طاهرا، خاليا من األوساخ والقذارة، وينعكس ذلك على حب نسان نظيفا فة الشخصية التي تعني أن يكون اإلالنظافة أنواع أبرزها النظا

، والبيئة الطبيعية الناس واحترامهم له وملكانته بينهم. وهنالك النظافة البيئية العامة، فالبيئة هي الظروف الطبيعية واالجتماعية التي يعيش فيها الفرد

 ني أيضا بيئة اجتماعية هادئة وسعيدة للفرد واملجتمع.مثل األرض والجو واملاء، فالحفاظ على البيئة الطبيعية نظيفة يع

ن إعليه كذلك املحافظة على نظافة املدرسة، حيث  أن الطالب يحافظ على نظافة بيئة منزله وتعد البيئة املدرسية البيت الثاني للطالب فكما

ته وممثال لهم داخل البيئة املدرسية، ومن هذا املنطلق كان هذا السلوك يعكس شخصية الطالب خارج املدرسة، فالطالب يعد سفيرا ألهله وبيته وأسر 

لزاما عليه أن يعكس صورة حسنة لسلوكه خارج املدرسة، والبيئة املدرسية النظيفة هي أمر جوهري خاصة مع حساسية عمر الطالب القابل 

ئة مناسبة ومهيأة للطالب كان لها األثر الطيب في نفوس لالكتساب والنمو بسرعة، ألنه يقض ي نصف يومه تقريبا باملدرسة، لذا متى ما كانت البي

ن صحة البيئة املدرسية تعتمد على مدى اهتمام الطالب بنظافة أنفسهم، فالطالب النظيف ال يمكن أن يتصرف أي تصرفات تلوث إالطالب، حيث 

 (.2004، )السبول البيئة وال يمكنه أن يوجد في مكان يهدد سالمته وصحته أو صحة زمالئه والعكس 

، بل هي مساحة للتفاعل االجتماعي بين مختلف لى شخصية الطالب في املدرسة ليس فقط في عملية التعلمتأثير البيئة املدرسية عإن 

؛ الكتساب القيم والسلوكيات إلى جانب املعارف واملهارات، والطالب الذي يقض ي نصف نهاره في املدرسة ال بًد أن يتأثر
ً
بثقافتها ورسالتها  أفرادها، ومكانا

ل بيئتها، بل يؤثّر ويتأثّر ببيئته، 
ّ
د ماي و وبالعناصر التي تشك

ّ
أهمية توفّر البيئة املناسبة حتى ينمو الطالب بالشكل الصحيح، وفي ( May،  2013)يؤك

الساحات مهمة  املدرسة، يتأثر الطالب بالبيئة التعليمية، ومنها املكونات املادية للمدرسة كاملبنى والصفوف واملمرات والساحات، لذلك فإن نظافة هذه

 لكي يكتسب الطالب العادات الحسنة في النظافة.

م انبعثت فكرة تنفيذ مشروع "مسابقة املحافظة على النظافة والصحة في البيئة املدرسية" في سلطنة عمان بموجب القرار 1991عام  في

 باسم  56/91الوزاري رقم 
ً
 أنعم عاهل البالد املفدى على هذه املنافسة املدرسية كأسا

ً
 متميزا

ً
جاللته لوزارة التربية والتعليم، ولكي تأخذ املسابقة طابعا

ة املدرسية، األمر الذي جعل االهتمام باملسابقة يتزايد، ولقد جاءت املسابقة بمجموعة من األهداف التي تتمحور حول مفهوم النظافة والصحة في البيئ

 إ(1991)وزارة التربية والتعليم، ومن أهدافها 
 الصحة في البيئة املدرسية.إكساب الطالب املعارف واالتجاهات والحقائق العلمية املرتبطة بالنظافة و  .1

 تطبيق الطالب للمبادئ والقيم والصفات الحميدة في الحياة العامة. .2

 إكساب الطالب املهارات القيادية واملشاركة الفعالة في مختلف املناشط التربوية وتعويدهم على تحمل املسؤولية واالعتماد على الذات. .3

 مهم.تهيئة املدرسة كمكان الئق لتربية األبناء وتعل .4

 توثيق الروابط بين املدرسة واملجتمع. .5

(، بمجموعة من 39كما قامت الوزارة بإصدار الئحة شؤون الطالب، وكما جاء في الفصل السادس الذي يختص باالنضباط السلوكي للطالب في املادة )

 إ(2008)وزارة التربية والتعليم، القوانين واألنظمة التي تضبط الجانب السلوكي للطالب فيما يختص بالنظافة في البيئة املدرسية، ومنها 

 عدم االلتزام بالنظافة العامة واملظهر العام. .1

 عدم املحافظة على نظافة الفصل وغيره من مرافق املدرسة. .2

مجال  فعلى اللجنة املعنية بمتابعة سلوك الطالب اتخاذ اإلجراءات املناسبة حسب الئحة شؤون الطالب في حال عدم االلتزام بقوانين الالئحة في

 فيما يخص النظافة.االنضباط السلوكي للطالب 
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 وبما أن االنضباط املدرس ي هو التزام الطالب في سلوكه باألنظمة والتعليمات التي تصدرها املدرسة والتصرف وفق هذه األنظمة والتعليمات

)عطوي،  ربوية في املدرسةتمهيدا لحدوث عمليتي التعليم والتعلم، فإن االنضباط املدرس ي يهدف الى تهيئة الجو التربوي املناسب لتحقيق األهداف الت

 (1ددت الئحة شؤون الطالب ملدارس التعليم العام والتعليم األساس ي في سلطنة عمان في التعريفات املتعلقة بالالئحة في املادة رقم )ولذلك ح .(2010

 (إ20، 2008)وزارة التربية والتعليم، 

ات املدرسية". لذا فإن السلوك القائم على عدم االلتزام باألنظمة واللوائح "االنضباط املدرس يإ التزام الطالب باألنظمة واللوائح والتعليم

خالل  والتعليمات املدرسية هو سلوك غير مرغوب يجب معرفة أسبابه وتعديله لدى الطالب، لذلك على املدارس أن تعزز السلوك اإليجابي للطلبة من

)وزارة التربية والتعليم، لتحقيق ذلك  ة التواصل الفّعال مع املعلمين والطلبة وأولياء األمور التعامل السليم مع الحاالت السلوكية غير املرغوبة، وأهمي

ياء في ويتوقع من الطالب إظهار نمط من السلوكيات الجيدة في املبنى املدرس ي مثل االعتناء بممتلكات املدرسة واملحافظة عليها وأيضا وضع األش (.2008

 ام الحسن ملرافق املدرسة، ومخالفته لذلك يخالف بما جاء في الئحة شؤون الطالب.األماكن املخصصة لها واالستخد

جماال إن أبرز أهداف املحافظة على البيئة املدرسية ونظافتها بأن تجعل الطلبة أكثر جاذبية للمدرسة وأكثر انتماء لها، وتجعل املدرسة أكثر 

لمخلفات داخل البيئة املدرسية ن رمي الطلبة لأ وال شكي كيفية التخلص من النفايات املدرسية. وأكثر جاذبية، وأيضا زرع عادات إيجابية عند الطلبة ف

ارتباطا، وذلك بعدم رمي املخلفات داخل  أكثرتأثير على البيئة بشكل عام، واملدرسة بشكل خاص، فالعالقة بين بيئة املدرسة والطلبة يجب أن تكون  له

ون هناك دافعية داخلية ذاتية عند الطالب بعدم رمي هذه املخلفات إال في األماكن املخصصة لها حفاظا على الجانب البيئة الصفية واملدرسية، وأن تك

 التي هي جزء ال يتجزأ من شخصية اإلنسان املسلم السوي.وترسيخا ملبدأ وقيمة النظافة  ،الجمالي واألخالقي عند الطالب

تسببه  وتعد ظاهرة رمي املخلفات داخل البيئة املدرسية من املشكالت القديمة الحديثة التي تواجه املعنيين والقائمين على الحقل التربوي، ملا

وإن من منظر غير الئق داخل املدرسة ومصدر إزعاج للعاملين على تنظيف ساحات املدرسة ملا يتطلبه من وقت وجهد كبيرين وبشكل يومي ومستمر. 

بل ويعد هذا  رمي الطلبة لهذه املخلفات يعد سلوكا مشينا منافيا لتعاليم الدين والفطرة، وخارجا عن األعراف والتقاليد االجتماعية املتعارف عليها،

ع إلى آخر حسب مجتمالتصرف ضربا من ضروب التخلف والالمباالة بأهمية النظافة ودورها في رقي الفرد واملجتمع واألمم، وتتفاوت هذه الظاهرة من 

أهمية  بةسبيل املثال في املدارس اليابانية ال يوجد عمال نظافة، بل يقوم الطالب أنفسهم واملعلمون بتنظيف املدرسة لتعليم الطل ثقافة املجتمع فعلى

حاويات إعادة التدوير، وينظفون الطاوالت إذ يقوم الطالب بتوزيع القمامة على  ،الحفاظ على البيئة املحيطة بهم، وتعليمهم املسؤولية واحترام البعض

إذ سيحافظ هؤالء الطالب على نظافة مدرستهم والبيئة املحيطة بهم على  ،بعد االنتهاء من الطعام، ولهذه األمور تأثير طويل املدى على املجتمع واألفراد

 (.(Romay, 2018مر السنين 

 في املدرسة  بةيقع على عاتق الطل
ً
النسبة األكبر في املحافظة على نظافة املدرسة وبقائها خالية من األوساخ، وذلك لكونهم الفئة األكبر عددا

ة نظافة املدرسة، ويمكن للطالب املحافظ
ّ
ة على نظافة باإلضافة إلى كونهم املنتفع األول من املدرسة والخدمات التي تقدمها، واملتضّرر األول من قل

فات الطعام واألكياس الفارغة في ساحة املدرسة، واملحافظة على املدرس
ّ
رميها ة باملحافظة على نظافة الساحة املدرسية عن طريق االبتعاد عن رمي مخل

شروبات في سلة املهمالت. ونظافة الجدران الخارجية والداخلية للصفوف، من خالل االمتناع عن الرسم على الحيطان أو الكتابة عليها، أو رشق امل

 م
ً
ع االمتناع عن رمي املختلفة عليها، أو حّتى إلصاق قاع الحذاء بها ومسحه بها. ونظافة املرافق العاّمة، واملحافظة على نظافة املشارب والحمامات خاصة

فة غرفة الصف، من خالل التزام كل املناديل الورقية على األرض أو بداخل مقعدة الحمام، أو البصق، أو التقيؤ في املغاسل، أو التراشق باملياه، ونظا

بري األقالم ورمي بطالب بنظافة مقعده واملساحة املوجود فيها، بعدم الرسم على املقاعد أو جرحها باملسطرة الحاّدة أو غيرها من األدوات، وااللتزام 

 من رميها على األرض.
ً
 األوراق غير الضرورية في سلة املهمالت بدال

يذاء للبيئة املدرسية، وتكون البيئة تراث الطالب ملا يحدثه من تلوث وإاملخلفات داخل البيئة املدرسية في عدم اك وتتمثل مظاهر مشكلة رمي

لقلة احترام  املدرسية مصدر قلق لإلدارة املدرسية واملعلمين والقائمين على النظافة ملتابعتها بشكل مستمر، ومنظر غير الئق للبيئة املدرسية ومؤشر

ظمة. ويرى بعض املختصين بأنه توجد عالقة إيجابية بين مستوى نظافة بيئة التعلم والتحصيل األكاديمي للطالب وأن املدرسة ذات الطالب لألن

في هذه النظرة حيث يرى أن نظافة  (Berry,2002) ويشاركهم بيري (، Campbell,2008)ى خلق بيئة تعليمية جيدة ملستوى العالي من النظافة تؤدي إلا

 الذي يؤثر إيجابا على أداء املعلم والطالب.ن السمات املهمة لبيئية املدرسة تعتبر م املدرسة

 Morgan) ريتشموندحدث ومنها دراسة مورجان و مرتبة من األقدم إلى األ  وهيوقد تناول الفريق البحثي عدًدا من الَدراسات العربية واألجنبية 

and Richmond,1977 ( 550العالقة بين معرفة طلبة الثانوية للبيئة في بريطانيا واتجاهاتهم نحوها. وتكونت العينة من )( دراسة هدفت إلى تحديد

( مدرسة، واستخدمت أداة تكونت من ثالث استبانات دارت حول معرفة الحقائق واملفاهيم واالتجاهات. وخلصت النتائج إلى أن 383طالبا وطالبة، من )

ما يتعلق املوقف مباشرة بحياتهم، واختلفت االتجاهات باختالف الجنس لصالح الطالبات في معرفة الحقائق اتجاهات الطلبة تكون إيجابية حين

 واملفاهيم البيئية واالتجاهات.
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( دراسات في كل من أمريكا وبريطانيا وأستراليا وفلسطين، حيث هدفت الدراسات إلى مسح املعلومات واالتجاهات Blum,1987وأجرى بلم )

انات لتناسب في بيئات مختلفة، واستخدمت استب دى طلبة الصفوف من )التاسع إلى الثاني عشر(، وشملت العينات طلبة من الذكور واإلناثالبيئية ل

ئية تجاهات بياملجتمعات التي تدرس، وخلصت إلى أن املصدر األول للمعلومات البيئية هي وسائل اإلعالم، واملصدر الثاني هو املناهج املدرسية، وجود ا

 إيجابية لدى الطلبة نحو البيئة.

( دراسة هدفت إلى إعداد برنامج مقترح في التربية البيئية لطالب كليات التربة في مصر، وقياس فاعلية هذا البرنامج 1990ي )عأجرت الشافكما 

( 110يارية لبناء البرنامج املقترح، وقد اشتمل على )في نمو املعرفة واالتجاهات البيئية لدى طلبة الجامعات وكليات املجتمع. وخرجت بقائمة لألسس املع

ات البرنامج من األسس املعيارية، وإعداد قائمة باملفاهيم البيئية، بعد ذلك قامت بتحديد فعالية البرنامج املقترح عن طريق إعداد وتجريب إحدى وحد

لصت النتائج إلى وجود فروق ن خهات البيئية، وبعد تطبيق املقياسيالتجالقياس فاعليتها، وقامت بإعداد اختبار تحصيلي للمفاهيم البيئية، ومقياس ل

 كساب الطلبة عينة الدراسة االتجاهات اإليجابية املرغوبة قبل تطبيق الوحدة وبعدها لصالح التطبيق البعدي.دالة إحصائيا في إ

السلوكية ملعلمي ما قبل الخدمة، للمرحلة االبتدائية في  ( بدراسة هدفت التحقق من املعرفة واالتجاهات والنواياLiou,1993كما قام ليو )

مجموعة  تايوان )جمهورية الصين الشعبية(، واكتشاف العالقة بين املعرفة البيئية واالتجاهات، والنوايا السلوكية والسلوك، وذلك من خالل دراسة

السنة الثانية انخرطوا في كليات املعلمين، من خمس كليات في تايوان  ( طالبا من493من املتغيرات االجتماعية الديموغرافية، وتكونت العينة من )

نت (، وتم استخدام أداة تكونت من خمسة مقاييس فرعية، وخلصت الدراسة إلى أن  املعرفة البيئية واالتجاهات والنوايا السلوكية لألفراد كا1992)

راد يمتلكون سلوكا إيجابيا تجاه بعض املمارسات البيئية، وجود عالقة إيجابية بين ن األفتخدام نفس املقياس، وأمتقاربة مع أقرانهم الغربيين باس

 املعرفة البيئية واالتجاهات.

( تقصـي فاعليـة برنــامج تدريسـي قـائم علــى املدخل البيئي في تعزيز الوعي البيئي لـدى األطفـال. 2016دراسة البركات والوديان )وهدفت 

 تم تقسيمهم إلى مجموعتينإ تجريبية 60الباحثان مقيـاس الـوعي البيئـي، واملقابلـة شـبه املقننـة. شارك في الدراسة ) ولتحقيـق ذلـك، استخدم
ً
( طفال

 وباملقابـل، وضـابطة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن أفراد املجموعة التجريبية حققوا أعلى املتوسطات الحسابية على مقياس الوعي البيئي.

 بـين املجمـوعتين، وجـاء هـذا الفـرق ل
ً
صـالح حقق أفراد املجموعة الضابطة متوسطات حسابية قليلة. وكشفت النتائج وجـود فـرق دال إحصـائيا

 املجموعـة التجريبية التي تلقت تعليمها من خالل البرنامج القائم املدخل البيئي. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

نحو البيئة الذي يحدد  الطلبةودور هذه املعرفة في اتجاهات وتصورات  الطلبةهميتها لدى الدراسات على املعرفة البيئية وأ أكدت أغلب

في تصميم برنامج توعوي شامل ال يقتصر على ربط التوعية البيئية بمنهج ما من املناهج اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة و سلوكهم. 

بلم و ؛ (Morgan and Richmond,1977مورجان وريتشموند )استخدمت الدراسة الحالية االستبانة واملقابلة متفقة مع دراسة الدراسية، كما 

(Blum,1987في استخدام االستبانة بينما اختلف )التي( 1990ي )عدراسة الشاف مع ت ( استخدمت اختبار تحصيلي، ودراسة ليوLiou,1993 حيث )

نها لم تركز على تنمية املعرفة البيئية فقط إنما حددت تصورات أ كما اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في استخدمت مقياس اتجاهات.

استفاد الفريق وقد تجاه البيئة.  الطلبةلتعزيز املعرفة البيئية وتعديل السلوك العملي لدى عملي البيئية املسبقة ثم طبقت برنامج توعوي  الطلبة

جنبية ذات عالقة بالدراسة الحالية، وتكوين صورة واضحة ملنهجية الطالع على دراسات سابقة عربية وأاسات السابقة وذلك في االدر البحثي من 

ر الواضح في هذه الدراسة، وصياغة أهداف الدراسة، وبناء اإلطار النظري، وبناء األداة واختيار األساليب اإلحصائية املناسبة، وكان لهذه الدراسات األث

 الدراسة.

 مشكلة الدراسة وسؤالها:

إن القيم الحميدة والسلوكيات الحسنة من أبرز ما يتعلمه الطالب في املدرسة، فهي تمكن الطالب من تعلم األخالق الحسنة، فعندما 

التي ترفع ألخالق الحسنة، مر يعلم الطفل ايحافظ الطالب على مدرسته نظيفة، وعلى صفه، وعلى ممرات مدرسته وساحاتها، وعلى كتبه فإن هذا األ 

 ومن أهم ما توفره لنا املدرسة ن النظافة تعتبر قيمة من أهم القيم األخالقية.إمن قيمته في املجتمع، ويصبح قدوة ملن حوله فأخالقه الحسنة، حيث 

في جميع مجاالت الحياة، في البيت، في  أنها توفر بيئة صحية تمكن الطالب من التعلم الصحيح. وتعد النظافة من أهم السلوكيات لإلنسان املتحضر

للوقاية من األمراض، كما تعكس النظافة مدى  ،الشارع، وفي املدرسة، فهي سلوك مكتسب نتعلمه نتيجة للتربية التي ننشأ ونتربى عليها وركيزة أساسية

أحد القيم املشتقة من رؤيتها التي تسعى إلى إعداد طلبة جمال وحضارة املظهر الطبيعي والبيئي للمكان. وتهتم مدرسة فالح بن محسن بقيمة النظافة ك 

ن املدرسة ترى في رمي املخلفات في ساحة وممرات املدرسة سلوك تتنافى مع من بينها القيم الحميدة. وعليه فإمجيدين في كافة مجاالت األداء املدرس ي و 

ة برنامج مقترح للتقليل من رمي الطلبة للمخلفات في ساحة مدرسة فالح بن رؤية املدرسة والقيم التي تؤمن بها، وهذا دافع قوي لبحث موضوع فاعلي

 محسن النبهاني بمحافظة الظاهرة بسلطنة ُعمان. 
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لغرض التأكد من مدى انتشار ظاهرة رمي املخلفات واألسباب التي تدفع الطالب إلى  ،قام الفريق البحثي بعمل مجموعة من اإلجراءاتوقد 

(، ومن ضمن هذه اإلجراءات قام فريق البحث بعمل مقابالت مع املعلمين 12-5هذا السلوك في مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي )

افة وإدارة املدرسة واالختصاص ي االجتماعي، حيث تضمنت املقابلة مجموعة من األسئلة عن املناوبين في فترة االستراحة ومربي الصفوف، وعمال النظ

ت آنفة مدى انتشار ظاهرة رمي املخلفات في املدرسة، وهل هذه الظاهرة تعد مشكلة حقيقية تستحق البحث، وتوصل الفريق البحثي بعد إجراء املقابال 

في اإلجابة  دراسة(. وتنحصر مشكلة ال12-5كبيرة في مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي )الذكر، أن ظاهرة رمي املخلفات منتشرة بدرجة 

 عن السؤال الرئيس اآلتيإ

 ( نحو رمي املخلفات؟12-5فاعلية برنامج توعوي في تعديل تصورات طلبة مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي )ما 

 أهمية الدراسة:

الدراسة الحالية في سعي الفريق البحثي الى إيجاد حلول ملشكلة رمي الطلبة للمخلفات في مدرسة فالح بن محسن النبهاني  تتمثل أهمية

األخرى التي لديها مشكلة مشابهة من  تستفيد املدارسمن املمكن أن (، ومن خالل نتائجه سوف تساعد في حل هذه املشكلة، و 12-5للتعليم األساس ي )

 يتم التوصل إليها من هذه الدراسة، واألهم من ذلك االستفادة من البرنامج العملي املقترح.النتائج التي 

 الدراسة: أهداف

 توعوي في الكشف عن أسباب رمي طلبة مدرسة فالح بن محسن النبهاني للمخلفات في ساحة املدرسة، وإعداد برنامج  دراسةتتمثل أهداف ال

لحل مشكلة  ،التوعوي (، والتحقق من فاعلية البرنامج 12-5رسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي )لحل مشكلة رمي الطلبة للمخلفات في مد

( بمحافظة الظاهرة بسلطنة ُعمان، من خالل قياس فاعلية 12-5رمي الطلبة للمخلفات في ساحة مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي )

 البرنامج في تصورات الطالب نحو رمي للمخلفات في ساحة املدرسة وتعديل التصورات الخاطئة. 

 :مصطلحات البحث
عبارة عن مجموعة من االجراءات والخطوات واألنشطة واآلليات املبتكرة من أجل حل مشكلة رمي املخلفات في مدرسة فالح بن محسن  :البرنامج املقترح

 (.12-5النبهاني للتعليم األساس ي )

، 1994)( أما السعدني 291، 2016، الرحمنعبد " وفق تعريف ) الذهنية واملعارف واألفكار املتضمنة في البنية املعرفية للطالب هي "األفكار التصورات:

 ". ( فقد عرف التصورات الخاطئة بأنها "املعلومات املفاهيمية، أو األفكار التصورية التي ال تتفق مع االجماع املقبول عامة أو تختلف عنه50

سباب رمي املخلفات في ساحة ( عن أ12-5س ي )هاني للتعليم األساأفكار وروئ طالب مدرسة فالح بن محسن النببانها  :إجرائيا التصورات وتعرف

 املدرسة وداخل الفصول الدراسية، وقد تم قياس تلك األفكار والروئ قبل تطبيق البرنامج املقترح وبعده. 

عنها في  املتخليتعرف بأنها مخلفات األنشطة اإلنسانية املنزلية والزراعية واالستخراجية والتحويلية واإلنتاجية أي هي كل املنقوالت املتروكة أو  النفايات:

 (.2011غالي،  )أبو مكان ما، والتي تركها كما هي يس يء إلى الصحة والسالمة العامة

، من مواد بالستيكية أو ورقية او أوعية أو علب (12-5مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي )طالب كل ما يتركه  وتعرف املخلفات إجرائياإ

 لحفظ الطعام أو مواد عضوية في ساحة املدرسة.

 دراسة:ال حدود
 على الحدود اآلتيةإ  ةالحالي ت الدراسةاقتصر 

 م. 2017/2018العام الدراس ي  الحدود الزمانية:

 مان. ( بمحافظة الظاهرة بسلطنة عُ 12-5مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي ) الحدود املكانية:

 مان. بمحافظة الظاهرة بسلطنة عُ  12-5طالب مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي للصفوف  الحدود البشرية:

( 12-5ت في ساحة مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي )لحل مشكلة رمي الطلبة للمخلفا توعوي إعداد برنامج  الحدود املوضوعية:

 تصورات طالب عينة الدراسة نحو رمي املخلفات.  تعديل بمحافظة الظاهرة بسلطنة ُعمان، ودراسة فاعلية هذا البرنامج في

 لدراسة:منهج ا

حيث تم تطبيق مقياس قبلي وبعدي لتشخيص ، الدراسة وأهدافهاملناسبته طبيعة  املنهج شبه التجري ي ه الدراسةاتبع الفريق البحثي في هذ

 عن املخلفات. وتعديل التصورات البديلة



 ياسر الشهومي وآخرون                                                                          .....حمسن النبهانيفاعلية برنامج توعوي يف تعديل تصورات طلبة مدرسة فالح بن  

 2019 -1، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
41 

 

 :الدراسة مجتمع

( التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم 12-5تمثل مجتمع الدراسة في جميع طالب مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي )

 ( طالب.729عددهم )بمحافظة الظاهرة والبالغ 

 عينة الدراسة: 

بواقع خمسة طالب من كل شعبة من شعب املدرسة البالغ عددها  بطريقة طبقية( طالبا، تم اختيارهم 125من ) دراسةتكونت عينة ال

 لى الصف الثاني عشر.من الصف الخامس إدراسية ن شعبة وعشرو  خمس

 دوات الدراسة:أ

 دوات اآلتيةإ اعتمد البحث على األ 

 
ً
عن رمي املخلفات  الطالبتصورات على تعرف إلى الهدفت  قام الفريق البحثي بإعداد استبانةبعد مراجعة الدراسات السابقة املشابهة  :اَلستبانة: أوَل

، حيث تم االعتماد على مقياس ليكرت الثالثي ( عبارة في صورتها النهائية18في ساحة املدرسة تم تطبيقها قبليا وبعديا. وقد تكونت االستبانة من )

 (.األساس ي ( نظًرا لبساطته وسهولته ومناسبته الستجابة طلبة الصفوف الدنيا )الصف الخامس الى الصف السابع، غير موافقمحايد موافق،)

  صدق وثبات أداة الدراسة:

من جامعة السلطان قابوس، وبعض  املختصينمن املحكمين  عددعلى  عبارة( 20تم عرض أداة الدراسة بصورتها األولية واملكونة من )

وبعد إجراء عملية التحكيم تم تعديل  أداة الدراسة، والحكم عليها من تعديل أو حذف أو إضافة. عباراتإلبداء رأيهم حول  التربويين بمحافظة الظاهرة

املدرسة هي املسؤولة عن نظافة املدرسة، وتلقى املخلفات في كل مكان خارج إدارة ، عبارتين هما حذفو  تعديل صياغة بعض العبارات األداة حيث تم

 %( من املحكمين.75املدرسة، حسب ما أجمع عليه ما نسبته )

من خارج أفراد عينة الدراسة وتم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي  ا( طالب15أداة الدَراسة بتوزيعها على ) توللتأكد من ثبا

 وهو ما يعد مناسبا لغرض الدراسة. 0,75وبلغ معامل ألفا  ، وقدادلة كرونباخ ألفابحسب مع

 
ً
 : املقابلة: ثانيا

 التأثيرلى التعرف على إقام الفريق البحثي بعمل مقابلة بعدية مع املعلمين املناوبين وعامل النظافة بعد تطبيق البرنامج املقترح، هدفت 

 .للبرنامجة يالتطوير  آرائهممن خالل مالحظتهم للسلوك العملي للطالب في رمي املخلفات، والتعرف على املقترح التوعوي لبرنامج الفعلي ل

 البرنامج التوعوي:

تلخص فكرة هذا البرنامج في استخدام إجراءات مبتكرة وجاذبة من أجل التخلص من ظاهرة رمي الطلبة للمخلفات بمدرسة فالح بن  فكرة البرنامج:

 . 2018 -2017بمحافظة الظاهرة للعام الدراس ي   (12-5محسن النبهاني للتعليم األساس ي )

البا، ط 729، والبالغ عددهم 2018 -2017( بمحافظة الظاهرة للعام الدراس ي 12-5جميع طالب مدرسة فالح بن محسن النبهاني ) الفئة املستهدفة:

 ( طالبا.125جراءات على عينة الدراسة البالغ عددهم )لكن تم التركيز أكثر في اإل 

بهاني للتعليم بمدرسة فالح بن محسن الن 2017/2018للعام الدراس ي  1/4/2018 – 1/3/2018تم تنفذ البرنامج ملدة شهر من  حدود البرنامج:

 ( بمحافظة الظاهرة.12-5األساس ي )

 يهدف البرنامج املقترح إلى اآلتيإ أهداف البرنامج:

 تصورات طالب املدرسة في رمي املخلفات وتعديل ما يمكن تعديله من تلك التصورات.على تعرف ال 

 .التقليل من ظاهرة رمي الطالب للمخلفات في املدرسة 

  على البيئة املدرسية لدى الطالب رفع مستوى وعي الطالب بأهمية النظافة.غرس سلوك النظافة والحفاظ 

 مر البرنامج املقترح بعدة مراحل وهي كاآلتيإ مراحل البرنامج:

حث في في هذه املرحلة وبعد تحديد املشكلة تم االطالع على األدب النظري ومراجعة البحوث والدراسات السابقة، كم تم الب عداد والتخطيط:مرحلة ال 

خصائي االجتماعي، هذا وقد تم االتفاق على إعداد برنامج عملي مقترح ارة املدرسة وأخصائي األنشطة واأل مواقع شبكة االنترنت، واالجتماع باملعلمين وإد

إجرائية لتنفيذ البرنامج،  لى ستة محاور، وتم إعداد خطةى تقسيم البرنامج إلحل مشكلة رمي املخلفات في الساحة املدرسية، وتم االتفاق عل ،ومبتكر

 كما تم تحديد فريق مدرس ي وتوزيع املهام واملسؤوليات عليه.

من أجل تحديد تصورات الطالب تجاه البيئة املدرسية تم تطبيق االستبانة )التطبيق القبلي( على عينة الدراسة، وتم تحليل نتائج  التطبيق القبلي:

 ب( تم بناء البرنامج التوعوي املقترح التطبيق، وعلى أساس النتائج )تصورات الطال 
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وتم توزيع املهام على الفريق املدرس ي الذي تم تشكيلة بقرار من  1/4/2018 – 1/3/2018مرحلة التنفيذإ تم االتفاق على تنفيذ البرنامج ملدة شهر من 

 وعمل كل عضو في الفريق على تنفيذ املهام املوكلة إليه حسب الخطة. ،إدارة املدرسة

في هذه املرحلة قام الفريق البحثي بتطبيق استبانة التصورات بعديا، كما تم إجراء مقابالت مع املعلمين املناوبين في فترة االستراحة  ة التقييم:مرحل

 .للتأكد من تأثير البرنامج ولتطويرهملقارنة النتائج اإلحصائية ألداة الدراسة مع نتائج املقابلة  ،وعمال املدرسة

 تكون البرنامج املقترح من ستة محاور كاآلتيإ مج:محاور البرنا

رشادية جاذبة وإبداعية على شكل قصة أو حوار أو ومن ضمنها برامج إذاعية توعوية وإتم في هذا املحور تنفيذ مجموعة من اإلجراءات  محور التوعية:

اإلذاعة املدرسية، وأيضا توعية الطالب داخل الفصول من قبل جماعة  2018مشهد مسرحي، بحيث تنفذ يوم األحد من كل أسبوع في شهر مارس 

شهر مارس الدراسية بأهمية رمي املخلفات في األماكن املخصصة والحفاظ على البيئة املدرسية، تنفذ في حصة الريادة والنشاط من كل أسبوع في طيلة 

محاضرة توعوية بأهمية النظافة بشكل عام وعدم رمي املخلفات في ، وقد قام املرشد الديني من إدارة األوقاف والشؤن الدينية بوالية عبري ب2018

ألن ذلك يتنافى مع ما حثنا به اإلسالم والن ي الكريم في هذا الجانب، وقد قامت بلدية عبري متمثلة في قسم التوعية  ،الساحات املدرسية بشكل خاص

طبيعية وكيفية اإلسهام في حمايتها، وقد تخلل املحاضرة مسابقات وحوار شيق مع واإلرشاد بعمل محاضرة توعوية عن البيئة النظيفة وتلوث املوارد ال

، 2018الحضور وخصوصا الطالب، ولشركة بيئة دور بارز في مجال التوعية حيث قامت بعمل فعالية توعوية جميلة في املدرسة خالل شهر مارس 

ئة من امللوثات، وحث الطالب على اإلسهام في هذا الحمل العظيم الذي يبدأ من حيث أبرزت فيها دور املجتمع والقطاع الخاص في الحفاظ على البي

ظيم في البيت واملدرسة، وللجماعات األنشطة املدرسية متمثلة في  جماعة الصحة املدرسية وجماعة تقنية املعلومات وجماعة األمن والسالمة دور ع

 بوسترات واملطويات التوعوية وتعليقها في لوحات اإلعالنات باملدرسة والفصول الدراسية.الجانب التوعوي، حيث قاموا بتصميم وإنتاج الكثير من ال

، وتحفيزهم على املشاركة بفاعلية في جميع مناشط ومن ضمنهم طالب العينة املدرسة طالبجميع عمل الفريق املدرس ي على إشراك  محور املسابقات:

 دم الفريق البحثي مجموعة من الفعاليات خالل فترة تنفيذ البرنامج ومن أهمهاإ وفعاليات البرنامج املقترح، وعلى هذا األساس ق

مسابقة أنظف صف دراس يإ ففي بداية شهر مارس تم طرح املسابقة عبر اإلذاعة املدرسية على أن يتم تقييم املسابقة لجميع الفصول في  .1

 ول أهمية نظافة الصف املدرس ي ومستلزماته.األسبوع األخير من شهر مارس. وتهدف هذه املسابقة الى نشر الوعي ح

ذاعة املدرسية، بحيث تهدف هذه املسابقة الى تحفيز الطالب لعمل لوحات ر اإل مسابقة أفضل لوحة توعويةإ وقد تم طرح املسابقة كذاك عب .2

للحد من مشكلة رمي املخلفات، وقد لقيت هذه املسابقة  ،توعوية للحد من مشكلة رمي املخلفات، وقد تم استالم العديد من اللوحات التوعوية

التي نتج عنها مجموعة من األفكار الطالبية، ولقد تم استالم الكثير التوعوية  إقباال كبيرا من قبل الطالب حيث تم استالم العديد من اللوحات

 من امللصقات التوعوية الجميلة وتعليقها في أماكن مميزة في املدرسة.

صميم شعار لحملة مدرستي نظيفةإ تم طرح املسابقة عبر اإلذاعة املدرسية في األسبوع األول من شهر مارس من أجل عمل شعار مسابقة ت .3

الطالب في الحملة ليكون لهم الدور الفعال رفع مستوى الوعي البيئي لدي الطالب، وتعزيز مشاركة لحملة مدرستي نظيفة وتهدف هذه املسابقة 

 ة.في نجاح هذه الحمل

لى املحافظة على النظافة وطهارة اإلنسان واملكان والبيئة التي تحتضن هذا الكائن ستي نظيفةإ انطالقا من املنهج اإلسالمي الداعي إمحور حملة مدر 

طالق شعار "مدرستي إ(  ب12-5بهاني للتعليم األساس ي )يمان" قام الفريق البحثي بمدرسة فالح بن محسن النوإيمانا من مبدأ "النظافة من اإل  البشري،

، املدرسةنظيفة " ليؤكد حرصه التام على أهمية النظافة ومكانتها وأثرها على الفرد واملجتمع على حد سواء، وعمل الفريق البحثي على إشراك طالب 

خاصة تحمل شعار  في حملة مدرسية تحت شعار )حملة مدرستي نظيفة( من خالل تمييز بعض الطالب بمالبس ومن ضمنهم طالب عينة التجربة

شراف على سير اإل من أجل  من طالب عينة الدراسة، حيث تم اختيار الطالب الذين يتمتعون بالصفات القيادية الحملة، كما تم اختيار عشرة طالب

لتكون حافز للطلبة ، ذابةالحملة والقيام بأدوارهم وخاصة في فترة االستراحة. كما قام الفريق بتجهيز مجموعة من السالل املصممة بأشكال هندسية ج

 لرمي املخلفات فيها.

على أولياء  محور الشراكة املجتمعيةإ أما فيما يخص شراكة املجتمع في البرنامج فقد تم عمل العديد من النشرات واملطويات التوعوية وقد تم توزيعها

ة في كل مكان وأيضا لغرس الشراكة التربوية بين املدرسة األمور، وذلك بهدف غرس سلوك النظافة من البيت وتعزيز سلوك املحافظة على النظاف

 واملجتمع. 

عالمي باملدرسة والفريق البحثي تم تفعيل مواقع التواصل االجتماعي )رقم واتس أب املدرسة، اإل شراف كل من املنسق إمحور التواصل االجتماعيإ تحت 

في تنفيذ لتوثيق العمل  ،ة في نشر معلومات عن الحملة والبرنامج املقترح وذلكتويتر( وكذلك تفعيل تطبيق فالح للهواتف الذكياملدرسة بحساب 

. كما أن هذه فئات وشرائح املجتمعإجراءات البرنامج املقترح من خالل تفعيل وسائل التواصل االجتماعي التي من خاللها يمكن الوصول ألكبر عدد من 

 .ثقة بطريقة الكترونيةاملعلومات محفوظة في هذه الوسائل وبالتالي تصبح مو 

 هاإ محور البيئة املدرسيةإ أما فيما يخص محور البيئة املدرسية فقد تم تعزيز البيئة املدرسية بالعديد من األفكار الجاذبة واملبتكرة ومن



 ياسر الشهومي وآخرون                                                                          .....حمسن النبهانيفاعلية برنامج توعوي يف تعديل تصورات طلبة مدرسة فالح بن  

 2019 -1، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
43 

 

 تصميم سالل بأشكال هندسية جاذبة. .1

 لضمان تواجد الطالب في مساحة محددة في فترة االستراحة. ،لتناول وجبة اإلفطار بجانب الجمعية التعاونية ،عمل استراحة مهيأة .2

طلب رشادية للحد من ظاهرة رمي الإتصميم حاويات ووضعها في أماكن مناسبة باملدرسة، تحتوي على شعار الحملة وعبارات تحفيزية و  .3

 في ساحة املدرسة. مخلفاتلل

 الناطق. عبارات توعوية وتحفيزية تبث للطالب أثناء االستراحة عبر الجرس .4

 عرض عبارات وصور ومقاطع فيديو توعوية وإرشادية على شاشة عرض في مدخل املدرسة. .5

 مختلفة.توعوية إقامة معرض توعوي مصغر أمام مكاتب اإلدارة، يحتوي على نشرات  .6

 لدراسة:ا إجراءات

ره النظري والدراسات السابقة، تم القيام بعد االطالع على األدب التربوي تم تحديد مشكلة البحث والتعريفات اإلجرائية للبحث وإطا

املقترح في تصورات طالب مدرسة فالح بن  ي التوعوي باإلجراءات اآلتية لإلجابة عن السؤال الذي تحددت به مشكلة البحثإ تم إعداد البرنامج العمل

موعة من اإلجراءات التي تساعد على حل املشكلة، وتم الذي شمل على مجرمي املخلفات في ساحة املدرسة  ( في12-5محسن النبهاني للتعليم األساس ي )

لتطبيق البرنامج املقترح.  ،للتأكد من صالحيته ومناسبته في ضوء آرائهم ومقترحاتهم، وتحديد الفترة الزمنية، عرض البرنامج املقترح مجلس إدارة املدرسة

معلمين وعامل  3( طالب يتم تطبيق عليها استبانة قبل تطبيق البرنامج وبعد التطبيق. كما تم تطبيق مقابالت على 125ومن ثم تم تحديد عينة من )

( للعينات املزدوجة بين متوسط التطبيق ، حيث تم تحليلها واستخراج اختبار )تspssنظافة. وبناء على نتائج االستبانة تم رصد البيانات في برنامج 

تائج القبلي ومتوسط التطبيق البعدي، واستخراج حجم األثر، ومن خاللها تم الوصول إلى النتائج ومناقشتها واقتراح عدد من التوصيات في ضوء ن

 Statistical Packages for Socialة )تم اإلجابة عن سؤال البحث عن طريق استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعي الدراسة.

Sciences SPSSإذ تم استخدام املعالجات اإلحصائية اآلتيةإ ) 

 (.Cronbach's Alphaلفا كرونباخ )أمعامل معادلة  ثبات االتساق الداخل باستخدام تم حساب معالم ثبات األداة باستخدام .1

بين متوسط التطبيق القبلي ومتوسط التطبيق البعدي وكذلك لكل عبارة بين التطبيق القبلي  رتبطةاستخراج اختبار )ت( للعينات امل .2

 التطبيق البعدي.

 حساب حجم األثر للبرنامج املقترح باستخدام معادلة كوهين. .3

 :نتائج البحث ومناقشتها

في تصورات طلبة مدرسة فالح بن محسن النبهاني للتعليم األساس ي  توعوي ما فاعلية برنامج  إالذي نصهسؤال البحث الرئيس عن لإلجابة 

بين متوسط التطبيق القبلي ومتوسط التطبيق البعدي كما هو واضح في  رتبطة( نحو رمي املخلفات؟ تم استخراج اختبار )ت( للعينات امل5-12)

 (.1الجدول )

 دينتائج اختبار )ت( للفروق بين التطبيق القبلي والبع(:  1)جدول 
 )مستوى الداللة( القيمة االحتمالية درجات الحرية قيمة )ت( االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي عدد الطالب املتغير

 0.001 124 22.710 0.247 1.91 125 التطبيق القبلي

    0.301 2.35 125 التطبيق البعدي

( بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لصالح التطبيق الثاني، وهذا α 0.01 =( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )1يبين الجدول )

رتفع ا يشير إلى أن الطالب بدأوا في إعطاء تصورات أفضل عن مشكلة رمي املخلفات في ساحة املدرسة، ذلك أن املتوسط الحسابي في التطبيق البعدي

ة البرنامج في تصورات الطالب في مشكلة رمي الطلبة للمخلفات في مدرسة فالح بن .  وملعرفة حجم األثر لفاعلي2وأصبح أكبر من املتوسط النظري وهو 

(.2(، تم حساب حجم األثر كما يوضحه الجدول )12-5محسن النبهاني للتعليم األساس ي )

 حجم األثر لفاعلية البرنامج املقترح(: 2)جدول 
 املتغير (r)*حجم األثر درجة الحرية قيمة )ت( املتغير

 كبير 0.9485 124 22.710 القبليالتطبيق 

     التطبيق البعدي

 0.14،  كبير <  0.06≥ متوسط   ، 0.01≥ * معيار كوهين: ضعيف                  

(، وهي قيمة كبيرة بحسب معيار كوهين لقيمة حجم األثر، وهو ما 0.9485( أن قيمة حجم األثر للبرنامج املقترح بلغت )2يتبين من الجدول )

% من 5% من التغير الحاصل في تصورات الطالب بعد التطبيق البعدي يعود على البرنامج املقترح بينما يتبقى فقط 95يشير إلى أن ما يقرب من 
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جراءات اإلبداعية التي تضمنها البرنامج اإل  إتغيرات تعود إلى متغيرات أخرى؛ وذلك يعني أن تأثر البرنامج املقترح كان كبيرا. ويعزى ذلك لعدة أسباب منهاال

وحملة نظافة، وتفعيل املقترح وتنوع هذه اإلجراءات بين برامج توعوية في اإلذاعة املدرسية والصفوف الدراسية من قبل مختصين، ونشرات توعوية، 

يتضح أن تنوع تقنيات حديثة وتوفير تسهيالت مادية، وإشراك الطالب والجهود الكبيرة التي بذلها الفريق املدرس ي في تنفيذ محاور البرنامج املقترح. و 

ات مجتمعية أسهم بشكل كبير في البرنامج املقترح وشموليته وإشراك العديد من الفئات املدرسية والتعاون مع عدة مؤسسات حكومية وخاصة وفئ

 زيادة األثر اإليجابي للبرنامج في التقليل من ظاهرة رمي املخلفات في ساحة املدرسة. 

.يق البعديوملزيد من تأكيد على نتائج البرنامج املقترح تم استخراج قيمة )ت( للعينات املزدوجة على كل عبارة بين التطبيق القبلي التطب

 يتضح بان أغلب العبارات ارتفع املتوسط الحسابي لها في التطبيق البعدي عدا العبارة األولى فقد ظل املتوسط ثابتا لم يتغير. كما توضحو 

( بين التطبيق األول والتطبيق α = 0.05نتائج اختبار )ت( للعينات املزدوجة لجميع العبارات وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

جاح البرنامج الثاني لصالح التطبيق الثاني لجميع العبارات عدا العبارة األولى نظرا لتساوي املتوسطين الحسابيين القبلي والبعدي، وهذا يشير إلى ن

يدل على أن البرنامج املقترح كان له فاعلية واضحة تصورات طالب املدرسة لحل مشكلة رمي املخلفات في ساحة املدرسة، مما  تصحيحاملقترح واملطبق في 

ويعود ذلك االرتفاع إلى أساليب التوعية  0.41 -0.4( تراوح الفارق لصالح التطبيق البعدي بين  6 ،5 ،4 ،3،  2في حل املشكلة. كما يتضح أن العبارات )

دارة املدرسية واملرشد الديني ومختصين ف من قبل املعلمين واإل عية في الصفو التي شملت التوعية في الطابور الصباحي، والتو املختلفة التي تم اتباعها 

لصورة عبر من شركة بيئة، والبوسترات التوعوية والنشرات واملطويات، واملقاطع الصوتية التوعوية عبر الجرس الناطق، والرسائل التوعوية بالصوت وا

 (؛2004السبول )(؛ 2016دراسة البركات والوديان ) من وتتفق هذه النتائج مع كلاتف الذكية. شاشة إلكترونية في دخل املدرسة وعبر تطبيق فالح للهو 

May 2013) )، ( فقد حققت ارتفاعا لصالح التطبيق البعدي 11،  9 ، 8  ،7أما العبارات ) ى تكثيف التوعية داخل وذلك عائد إل 0.67 -036تراوح بين

ق هذه الصفوف الدراسية من قبل مربي الصفوف، ونشر البوسترات واملطويات بين الطالب وقيام إدارة املدرسة بالتوعية في الطابور الصباحي، وتتف

هد الذي بذلته إدارة لى الجإ صالح التطبيق البعدي، ويعود ذلكل 0.42( فقد كان الفارق 12أما العبارة رقم )(، 2004السبول )النتائج مع دراسة 

خصائي االجتماعي في التوعية باألنظمة واللوائح والقوانين ذات الصلة كالئحة شؤون الطالب، ودليل مسابقة املحافظة على النظافة املدرسة واأل 

( والتي حققت فارقا 18، 10أما العبارات ) (. 2008وزارة التربية والتعليم )، الئحة شؤون الطالبمواد والصحة في البيئة املدرسية. وتتفق هذه النتائج مع 

على التوالي لصالح التطبيق البعدي يعود ذلك الى ما قامت به املدرسة من توفير سالل كبيرة وبأشكال هندسية جذابة ونشرها في ساحة  0.42و 0.38ب 

 0.84الساحات الداخلية للمدرسة وفي االستراحات الخارجية. وكان فارق التطبيق البعدي املدرسة وكذلك توفير سالل صغيرة ومتوسطة في املرافق و 

ب ( وهذا يعود الى التنسيق الذي حصل بين املدرسة ووزارة االوقاف والشؤون الدينية وذلك لقيام املرشد الديني بتنفيذ برنامج توعوي لطال 14للعبارة )

ذاعية في الطابور الصباحي حيث تضمن تكثيف البرامج اإل  بب( بس13التطبيق البعدي للعبارة )متوسط ا ارتفع املدرسة عن نظافة البيئة في االسالم، كم

ة شهر كامل. كما ساهم التنسيق بين املدرسة ومجلس اآلباء واملعلمين دربعاء من كل أسبوع وملثنين واأل اإلالبرنامج تقديم برامج مختصة عن البيئة يومي 

لصالح  0.52(، كما أن لحملة مدرستي نظيفة أثرا كبيرا حيث كان الفارق 15ية املجتمع املحيط باملدرسة في إيجابية نتائج العبارة )للتعاون من أجل توع

 ة( وذلك بفضل حملة مدرستي نظيفة وما تضمنته من إجراءات عملية، أما نتائج مقابالت املعلمين املناوبين وعامل النظاف17التطبيق البعدي للعبارة )

 يإ    فجاءت في مجملها على النحو اآلت

املقترح بشكل عام وحملة مدرستي نظيفة بشكل خاص؟ فكانت مجمل اإلجابات ترى أن التوعوي السؤال األولإ ما رأيك في إجراءات البرنامج 

ة ومسابقات، وحملة نظافة، وتهيئة البرنامج املقترح مميز تم إعداده بأسلوب غير تقليدي ويتضمن إجراءات متنوعة وجذابة شملت برامج توعوي

كما يرى املستجيبون على املقابلة من ، (1991)استراحة للطالب، وتوفير تجهيزات مادية كالسالل الجذابة، وتتفق هذه النتائج مع وزارة التربية والتعليم 

بأن البرنامج كانت مجمل اآلراء ترى املقترح للتقليل من رمي الطلبة للمخلفات في ساحة املدرسة؟ التوعوي خالل السؤال الثانيإ ما هو تقييمك للبرنامج 

املعلمون  فعال وناجح حيث أسهم في تعديل سلوكيات الطالب تجاه البيئة املدرسية وأنه فعال في معالجة مشكلة رمي املخلفات في ساحة املدرسة، ويرى 

املقترح بأن ساحات املدرسة نظيفة وأن الطالب يلقون مخلفاتهم في التوعوي ة مارس بعد شهر من تطبيق البرنامج حظوا على نهايال املناوبون بأنهم 

 األماكن املخصصة. كذلك تحسنت نظافة الصفوف واملمرات بسبب التزام الطالب.

جهد والوقت مما يساعدهم في استغالل وقتهم في أما عامل النظافة في املدرسة فيرى أن التزام الطالب وفر عليه وعلى زمالئه الكثير من ال 

املقترح في نظافة وتنظيم املرفقات الداخلية للمدرسة. وركزت أبرز املقترحات التطويرية التي قدمها املستجيبون على االستمرار في تطبيق البرنامج 

 لوكيات وقيم إيجابية.ب سالسنوات القادمة ملا له من أثر إيجابي على البيئة املدرسية وكذلك تعليم الطال 

 :التوصيات واملقترحات

 في ضوء نتائج البحث، نوص ي باآلتيإ

ملا له من أثر إيجابي على البيئة املدرسية وكذلك تعليم الطالب سلوكيات  ،املقترح في السنوات القادمةالتوعوي االستمرار في تطبيق البرنامج  .1

 وقيم إيجابية.
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 إبداعية في االجراءات املتبعة من أجل معالجة الظواهر السلبية لدى الطالب ومنها رمي املخلفات.على املؤسسات التربوية اتباع أساليب  .2

 تعزيز توعية طالب املدرسة واملجتمع املحيط باملدرسة وتعزيز الشراكة املجتمعية ملعالجة الظواهر السلبية وتعزيز القيم اإليجابية. .3

 املقترح مع توسيع نطاق البحث ليشمل مدارس أكثر وعينات أكبر. وعوي التكما يقترح الباحثون إعادة تطبيق البرنامج 

 :املراجع

 :
ً
 املراجع العربية:أوَل

من املصدر  2018/ 20/2( التلوث البيئي تعريفه مفهومه انواعه وكيفية ظهوره. مجلة نقطة اإللكترونية، استرجعت بتاريخ 2011) ،أبو غالي، خالد .1

https://www.nok6a.net/author/khaledghali/ 
 عناية الشريعة االسالمية بنظافة الفرد والبيئة. بيروت، دار الكتب العلمية. ى(2015) ،األندونيسية، فطرية واردي .2

( فاعلية برنامج قائم على املدخل البيئي لتدريس العلوم في تعزيز الوعي البيئي لدى األطفال. املجلة األردنية في العلوم 2016) ،والوديان، هناء يالبركات، عل .3

 .303-320(، 3، عدد )12التربوية، مجلد

 هـ( صحيح مسلم )املسند الصحيح(، الطبعة األولى. تركيا، املطبعة العامرة.1330) ،الحجاج، مسلم .4

 . السعودية، دار املغني للنشر والتوزيع.1( سنن الدارمي )املسند الجامع(، تحقيقإ حسين الداراني، ط2000) ،عبدهللاالدرامي،  .5

 ( الصحة والسالمة في البيئة املدرسية. عّمان، دار املناهج.2004) ،السبول، خالد وليد .6

ة وتصورات الطالب عنها، دراسات في املناهج وطرق التدريس، الجمعية ( مدى معالجة مقررات العلوم للظواهر الطبيعي1994) ،السعدني، عبدالرحمن .7

 (.20املصرية ملناهج وطرق التدريس، العدد )

 ( برنامج مقترح في التربية البيئية لطالب كليات التربية. أطروحة دكتورة غير منشورة. جامعة عين شمس، القاهرة.1990) ،الشافعي، سنية .8

لية استراتيجية املفاهيم الكرتونية في تصويب التصورات البديلة الخاطئة للمفاهيم الجغرافية وتنمية االتجاه نحو املادة لدى ( فاع2016) ،عبدالرحمن، أحمد .9

 .338-283، يوليو، 75(، العدد ASEPتالميذ الصف الرابع االبتدائي. دراسات عربية في التربية وعلم النفس )

 . عّمان، دار الثقافة.4الحديثة، ط.( اإلدارة املدرسية 2010) ،عطوي، جودت عزت .10

 ( املعجم الوسيط. الطبعة الخامسة، القاهرة.2011) ،مجمع اللغة العربية .11

 ( مسابقة املحافظة على النظافة والصحة في البيئة املدرسية. مسقطإ سلطنة عمان.1991) ،وزارة التربية والتعليم .12

 ( الئحة شؤون الطالب ملدارس التعليم العام والتعليم الحكومي. مسقطإ سلطنة عمان.2008) ،وزارة التربية والتعليم .13

 
ً
 :املراجع اَلجنبية: ثانيا

[1] Berry. M. A., Healthy schools are clean, dry, and productive, Paper prepared for The Carpet and Rug 

Institute, Dalton, Georgia, (2002) 

[2] Blum. A., Students knowledge and beliefs concerning environmental issues in four countries, Journal of 

Environmental Education, 18(3)(1987),7-13, https://doi.org/10.1080/00958964.1987.9942734 

[3] Campbell. J. L. & Bigger. A. S., Cleanliness & learning in higher education, Facilities Manager, 24(4) 

(2008), 28-36. 

[4] Liou. c., Environmental knowledge attitudes, behavioural Intention, and behaviour of preserve elementary 

teachers in Taiwan. The republic of china. University of Florid. Dissertation Abstracts service, (No 

AAC931464), (1993) 

[5] May. D, How clean a school is can have an impact on student success, (2013) Retrieved from 

https://www.johnston.biz/school-cleanliness-affects-student-performance/1l5l2018 

[6] Morgan. R & Richmond. J, A national survey of the environmental knowledge and attitudes of the fifth 

years pupils in England, (1977) (Eric, Columbus, Ohio University, (No. ED134478). 

[7] Romay. Carlos Alberto, In Japan School Janitors Simply Don't Exist, Here's Why, (2018) 

www.lifehack.org, Retrieved 15-5-2018. Edited. 

 

https://www.nok6a.net/author/khaledghali/


 ياسر الشهومي وآخرون                                                                          .....حمسن النبهانيفاعلية برنامج توعوي يف تعديل تصورات طلبة مدرسة فالح بن  

 2019 -1، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
46 

 

 

 التربوية والنفسيةاملجلة الدولية للدراسات 

      رفاد للدراسات واألبحاث                                                                                                        47ص – 36ص ،2019 -1العدد  -5جلدملا
 e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130                                                                           www.refaad.com  

 

The effectiveness of a proposed program in the perceptions of students of 

Falah bin Mohsen Al-Nabhani School for Basic Education (5-12) Towards 

the Phenomena of Throwing Garbage 

1 
Yasir Juma Al-Shuhoomi, 

2
 Sameer Khalifa Al-Mamari, 

3
 Bader Salim Al-Ghafri, and 

 4 
Abdullah Khamis Ambusaidi 

1
 principal school- Ministry of Education - Sultanate of Oman 

2,3
 Teacher- Ministry of Education - Sultanate of Oman 

4
 Director of the Center for Humanitarian Research - Sultan Qaboos University  

1
 yasser.guma@gmail.com , 

4
 ambusaidi@hotmail.com 

 

Abstract:   The current research aimed to identify the efficiency of a proposed program in the 

perceptions of students of Falah school towards the phenomena of throwing garbage. The population of the 

study was (729) students. The research sample consisted of (125) students. In order to achieve the aim of the 

study, a proposed program has been designed. A questionnaire and interviews also have been implemented .

The results of the study showed that there were statistically significant differences at the level of (α=0.05) 

between the first and the second implementation of the program in favor of the second implementation. This 

indicates that the proposed program was effective to solve the problem of throwing garbage in the school .The 

study proposed several recommendations. The study recommends continuing implementing the proposed 

program in the coming years. The study also recommends implementing the proposed program again with a 

large number of students and more schools. 

Keywords: awareness program, alternative scenarios, waste disposal. 
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