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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة م�ستوى وعي طلبة اجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة 
باملخاطر البيئية وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب، واأثر كل 
من متغري: اجلن�ص، اجلامعة، التخ�س�ص، املعدل الرتاكمي، وامل�ستوى الدرا�سي على الطلبة 
البيئية  باملخاطر  للوعي  مقيا�سًا  الباحثان  �سمم  الهدف  هذا  ولتحقيق  املخاطر.  بهذه 
وال�سحية وفق »طريقة كراتول«، وطبقاه على عينة قوامها )510( طالبًا وطالبة من طلبة 
كلية العلوم، والرتبية، والآداب يف كل من جامعة الأق�سى، والأزهر، والإ�سالمية بقطاع غزة 

وذلك يف الف�سل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي )2009- 2010( . 
وبعد جمع البيانات وحتليلها اإح�سائيًا ك�سفت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى وعي الطلبة 
وجاء  منخف�ص،  احلروب  يف  الأبي�ص  الفو�سفور  ل�ستخدام  وال�سحية  البيئية  باملخاطر 
بن�سبة )31.24%( ، كما بينت النتائج وجود فروق يف وعي الطلبة ُتعزى اإىل كل من متغري: 
التخ�س�ص، واملعدل الرتاكمي. بينما مل توجد فروق دالة اح�سائيًا يف وعي الطلبة ُتعزى اإىل 
كل من متغري: اجلن�ص، اجلامعة، وامل�ستوى الدرا�سي. ويف �سوء هذه النتائج اأو�ست الدرا�سة 
 ب�رشورة ت�سمني بع�ص املتطلبات اجلامعية للمخاطر البيئية وال�سحية للفو�سفور الأبي�ص، 

وكيفية التعامل مع هذه املخاطر. 
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Abstract:  
The study aimed to recognize the level of awareness of the Palestinian 

university students in Gaza strip regarding the environmental and health risks 
caused by using the white phosphorus in wars, and the effect of the variables 
releated to: gender, university, specialization, GPA, and student’s studying 
level. To achieve this goal, the two researchers designed awareness scale 
of the environmental and health risks by using “Krathwohl method”, and 
applied it to a random sample of (510) students from science, education and 
arts faculties at Al- Aqsa, Al- Azhar and Islamic Universities in the Gaza Strip 
in the second term of the academic year (2009- 2010) . After collecting and 
analyzing the data, the results showed that the Level of students’ awareness 
of environmental and health risks caused by using the white phosphorus in 
wars is low, (31.24%) . The results also revealed that there are significant 
differences among the student in awareness attributed to specialization and 
(GPA) , but there are no significant differences among the students’ awareness 
due to each of the variables: gender, university and study level. 

In the light of these results, the study recommended to include some 
universities requirements about the environmental and health risks of white 
phosphorus and how to deal with these risks. 
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مقدمة: 
اإىل  اأ�سبابها  ُتعزى  متعددة  بيئية  ملخاطر  العامل  مناطق  معظم  يف  البيئة  تتعر�ص 
عوامل معظمها ب�رشية، فقد بلغ الإن�سان يف تاأثريه على بيئته وقدرته على تغيريها، واإحداث 
اخللل يف عالقاتها الطبيعية مراحل تنذر باملخاطر، وتهدد وجوده، ووجود بقية الكائنات 
احلية على �سطح الأر�ص، مثل اأخطار التلوث البيئي، وتهتك طبقة الأوزون، وتغري املناخ، 
والنفايات النووية والكيميائية وغريها من امل�سكالت التي دفعت العديد من علماء العامل 

املتخ�س�سني بالبيئة اإىل منا�سدة الأمم املتحدة باإنقاذ احلياة على �سطح الأر�ص. 
اأمام هذه املخاطر البيئية وال�سحية القائمة، عقدت كثري من املوؤمترات والندوات حتت 
من  التقليل  اأو  املخاطر  هذه  من  احلد  بهدف  الدويل،  امل�ستوى  على  املتحدة  الأمم  رعاية 
اآثارها، ففي �ستوكهومل بال�سويد عقد عام )1972( موؤمتر اأكد على حماية البيئة واحلفاظ 
لي�سع   )1982( عام  بكينيا  نريوبي  موؤمتر  وجاء  للبيئة،  عاملية  �سيا�سة  واإيجاد  عليها، 
اآليات لتنفيذ مقررات موؤمتر )ا�ستوكهومل(، ويف الربازيل عقد موؤمتر )ريو دي جانريو( عام 
)1992( ، حيث وّقعت فيه )150( دولة على اتفاقية لإنقاذ كوكب الأر�ص وما عليه من 
اأنواع احليوانات من املخاطر البيئية وال�سحية. )مو�سى حل�ص: 2010، 4( . وحتت عنوان: 
باملجر  )بوداب�ست(  موؤمتر  عقد  الثقيلة«  للمعادن  امل�ساحبة  والبيئية  ال�سحية  »املخاوف 
يف )23( �سبتمرب )2006( والذي خل�ص اإىل �رشورة دعم الدول النامية ملواجهة املخاطر 
والكادميوم،  والر�سا�ص،  الزئبق،  مثل:  الثقيلة،  املعادن  ت�سببها  التي  وال�سحية  البيئية 
وخل�ص املوؤمترون يف )كوبنهاجن( بالدينمارك الذي عقد يف الفرتة من )7- 9( دي�سمرب 
الأر�ص.  �سطح  على  احلياة  ا�ستمرار  على  فعليًا  خطراً  ي�سكل  املناخ  تغري  اأن  اإىل   )2009(

 )http:// www. almandar. co. il/ news. aspx?cid :موقع اإلكرتوين(
الدولية  البيئية  واملخاطر  امل�سكالت  عن  مبعزل  لي�ست  الفل�سطينية  البيئة  اإن  وحيث 
والإقليمية، بل اإن هذه البيئة- اإ�سافة ملا تتعر�ص له من م�سكالت بيئية متعددة من تلوث 
وا�ستنزاف للموارد، وت�سحر، وانفجار �سكاين، وت�سويه بيئي، وغريها من امل�سكالت- ُتعاين 
ال�رشائيلي،  الحتالل  قوات  ممار�سات  عن  ناجتة  و�سحية  بيئية  وخماطر  م�سكالت  من 
فمن املعروف اأن الحتالل ال�رشائيلي مُيار�ص �سيا�سة ممنهجة يف تدمري البيئة والإن�سان 
اللقاء  مثل  املحلية،  والندوات  املوؤمترات  من  العديد  عقدت  احلالة  هذه  اأمام  الفل�سطيني. 
العربي  البنك  مع  بالتعاون  العامة  لل�سحة  الفل�سطينية  اجلمعية  نظمته  الذي  اجلماهريي 
وال�سحة  البيئية  الق�سايا  حول  الوطنية  النجاح  بجامعة   )1995( فرباير   )22( بتاريخ 
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عقدتها  التي  العمل  وور�سة   .)6  ،1995 العامة:  لل�سحة  الفل�سطينية  )اجلمعية  العامة. 
جامعة بري زيت يف )17( حزيران )1996( بعنوان »املخطط الطارئ حلماية الطبيعة يف 
حمافظات ال�سفة الغربية وغزة«، وعقد املركز الفل�سطيني لأبحاث الطاقة والبيئة ونقابة 
املهند�سني – مركز القد�ص – موؤمتر »الطاقة والتنمية« يف الفرتة الواقعة بني )19- 20( 
دي�سمرب )1996( بهدف تقومي الو�سع البيئي الفل�سطيني ومالحمه الرئي�سة، وكذلك الأخطار 
الناجتة عن التدهور البيئي، وو�سع ا�سرتاتيجية حلماية البيئة الفل�سطينية لالأجيال القادمة. 
)تي�سري ن�سوان: 2000، 6( ، كما عقدت جامعة البوليتيكنيك باخلليل موؤمتراً يف الفرتة من 
)8- 9( مايو )2007( بهدف معاجلة ق�سايا الطاقة، وامل�سكالت البيئية التي تهدد البيئة 

 )http:// arabic. pm. ps :الفل�سطينية. )موقع الكرتوين
يف  البيئية  واملخاطر  بالق�سايا  اهتمت  التي  الندوات  من  للعديد  بالإ�سافة  هذا 
فل�سطني، مثل: ندوة مركز العمل التنموي »معا« بتاريخ )22/ 8/ 2009( والتي عقدت 
البيئية  وتاأثرياتها  اخللوي  اأبراج  من  املنبعثة  »الإ�سعاعات  بعنوان:  اهلل  رام  مدينة  يف 
اإىل  بالإ�سافة  هذا   .  )http:// www. maan. ctr. org الكرتوين:  )موقع  وال�سحية«. 
التعرف  اإىل  2007( هدفت   /11  /28( بتاريخ  بغزة  الإ�سالمية  باجلامعة  ندوة عقدت 
)موقع  بفل�سطني.  وال�سحية  البيئية  املخاطر  من  للحد  البيئية  التوعية  ن�رش  كيفية  اإىل 

 )www. iugaza. edu. ps :الكرتوين
امل�ستويات  على  عقدت  التي  والندوات  املوؤمترات  لبع�ص  ال�سابق  العر�ص  �سوء  يف 
ال�سارة  الآثار  من  للتقليل  وحثيثة  جادة  حماولت  هناك  اأن  يت�سح  واملحلية،  الدولية 
من  ذلك  على  يرتتب  وما  ق�سد،  بدون  اأو  بق�سد  الإن�سان  يحدثها  التي  البيئية  للتغريات 

خماطر بيئية و�سحية، يقودنا ذلك لطرح الت�ساوؤل االآتي: 

ما املق�سود باملخاطر البيئية؟ ، وما اأنواعها؟ 
تعرف املخاطر باأنها: »كل تغيري كمي اأو كيفي يلحق باأحد املوارد الطبيعية يف البيئة 
اأو اأحد العوامل البيئية الفيزيقية، فينتق�سه اأو يغري من خ�سائ�سه اأو يخل  بفعل الإن�سان، 
بتوازنه بدرجة توؤثر على الأحياء التي تعي�ص يف هذه البيئة، ويف مقدمتها الإن�سان، تاأثرياً غري 
مرغوب« )حممد عبد املوجود، وفيليب ا�سكارو�ص: 2005، 129( ، وتعرف اأي�سًا باأنها: »اأي 
تغري كمي اأو كيفي يطراأ على مكونات البيئة احلية وغري احلية وُي�سبب اأ�رشاراً بيئية و�سحية«. 

 

 )مها ح�سني: 2004، 131( 
اأو  يف �سوء ما تقدم من مفهوم للمخاطر، يت�سح باأن املخاطر البيئية تعني الأزمة 
املحنة التي تن�ساأ عن التغري املفاجئ ال�رشيع لالأو�ساع البيئية امل�ستقرة، وتوؤدي اإىل اأ�رشار 
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غري مرغوب فيها. يف �سوء ذلك يرى )عبد امل�سيح عبد امل�سيح، وحم�سن عبد العال: 2002، 
15( اأن املخاطر البيئية وال�سحية هي »اأفعال ميار�سها الإن�سان يف مواقف حياته اليومية، 
مما ُيعرِّ�ص �سحته و�سحة الكائنات الأخرى والبيئة لل�رشر، وينتج عنها اأخطار ذات من�ساأ 

كيميائي اأو بيولوجي اأو فيزيائي يف البيئة املحيطة«. 
ويف �سوء ما تقدم من تعريفات للمخاطر البيئية وال�سحية، ُيعرِّف الباحثان املخاطر 
البيئية يف هذه الدرا�سة باأنها: »اأن�سطة ب�رشية يرتتب عليها نواجت كيميائية اأو بيولوجية اأو 
فيزيائية قد توؤدي اإىل اأ�رشار اآنية، وتهديدات م�ستقبلية لالإن�سان والكائنات احلية الأخرى 

والبيئة«. 
يت�سح مما �سبق اأن هناك اأ�سباباً حلدوث املخاطر البيئية وال�سحية، وهي: 

اأو ظواهر طبيعية حتدث يف املحيط  وهي عمليات  الطبيعية:  ● البيئية  املخاطر 
والأعا�سري،  والرباكني،  )الزلزل،  مثل:  �ساراً،  حدثًا  ومتثل  عزوجل،  اهلل  بقدرة  احليوي 

وموجات املد »ت�سونامي«، والعوا�سف، وانت�سار الأوبئة، .. اإلـخ( 
ن�ساطه  الإن�سان، ومن خالل  ب�سبب  التي حتدث  هي  الب�رضية:  ● البيئية  املخاطر 
التي  الأخرى  والأعمال  اقت�سادي،  ترفيهي،  زراعي،  تعديني، �سناعي،  )عمراين،  املختلف 

يزاولها مثل احلروب( . 
وحيث اإن اهلل �سبحانه وتعاىل حبا فل�سطني مبوقع جغرايف اأبعدها عن املخاطر البيئية 
الطبيعية، لكن الإن�سان الفل�سطيني اأبى اإل اأن يعيث فيها تخريبًا بوعي اأو بدون وعي باأنها 
�سرتتد عليه بالتخريب، وعلى الأجيال من بعده، هذا بالإ�سافة ملمار�سات قوات الحتالل 

من تدمري ممنهج للبيئة الفل�سطينية وبو�سائل خمتلفة. 
يف �سوء ذلك مُيكن حتديد م�سكالت البيئة الفل�سطينية الناجتة عن �سلوك االأفراد، 

وتلك الناجتة عن ممار�سات االحتالل اال�رضائيلي فيما ياأتي: 
اأوالً- امل�سكالت واملخاطر البيئية الناجتة عن �سلوك الفرد الفل�سطيني: 

ويتم من خالل �سخ مياه ال�رشف ال�سناعي والزراعي وال�سحي  تلوث مياه البحر:  ♦
يف البحر، كما هو احلال يف منطقتي وادي غزة وحو�ص ال�رشف ال�سحي مبحافظة �سمال 

غزة، حيث يرتتب على ذلك املخاطر البيئية وال�سحية الآتية: 
انتقال بع�ص املركبات الكيميائية ال�سامة لبع�ص الكائنات البحرية مثل الأ�سماك،  - 
الأمر الذي ُي�سبب الت�سمم والأمرا�ص لالإن�سان الذي يتغذى عليها، وهذا ما اأكدته نتائج درا�سة 
)ا�سماعيل عبد ربه: 2003( ، باأن هناك تلوثًا عاليًا يف الأ�سماك التي ُت�سطاد من البحر يف 
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قطاع غزة، هذا بالإ�سافة اإىل التغري يف التنوع البيولوجي يف هذه املناطق، وتلوث الرتبة 
وما عليها من مزروعات. )حممود �سلويلم: 1999، 99( ، ناهيك عن ت�رشب مياه ال�رشف 
ال�سحي للمياه اجلوفية وتلويثها. )يو�سف اأبو مايلة: 2001، 267( ، وهذا ما تو�سلت اإليه 
اأثر كبري يف  لها  بقطاع غزة  امل�سامية  الرتبة  نوعية  باأن  ال�رشدي: 2003(  )ح�سن  درا�سة 
ت�رشب مياه ال�رشف ال�سحي وتلويثها للخزان املائي اجلويف، ومن املخاطر ال�سحية التي 
ترتتب على هذا الت�رشب تو�سلت درا�سة )م�سفر ال�سمراين: 2007( اأن ملياه ال�رشف ال�سحي 

ال�سائلة تاأثرياأً �ُسّميًا جينيًا، واأن معاجلتها مل ُتفلح يف اإلغاء هذا التاأثري ال�سام. 
ا�ستخدام املزارعني الفل�سطينيني للمبيدات احل�رضية واملخ�سبات الكيميائية  ♦ 
عليه  يرتتب  الذي  الأمر  واملزروعات،  والرتبة  واملاء  الهواء  تلوث  اإىل  يوؤدي  مما  بكرثة؛ 
م�سكالت بيئية و�سحية، مثل اإ�سابة الإن�سان باأمرا�ص اجلهاز اله�سمي واجلهاز التنف�سي 

واأورام �رشطانية وغريها من امل�سكالت ال�سحية. 
تراكم املخلفات ال�سلبة يف قطاع غزة من بقايا طعام واأوراق ومواد بال�ستيكية  ♦ 
وزجاجية وغريها: حيث ُقدِّر معدل اإنتاج الفرد الفل�سطيني بحوايل )700( غم يوميًا من 
النفايات ال�سلبة. )زينب عودة: 2008، 4( ، مع عدم القدرة على التعامل مع هذه النفايات 
بطريقة �سحيحة، فالبع�ص يقوم بحرقها بالقرب من املناطق ال�سكنية م�سببًا بذلك خماطر 
يرتتب  النفايات  حرق  باأن   )2006 مليباري:  )حممد  درا�سة  تو�سلت  فقد  و�سحية،  بيئية 
والكروميوم،  الكادميوم  مثل  الهواء  يف  وال�سامة  الثقيلة  العنا�رش  تركيز  يف  ازدياد  عليه 
اأن  اإىل   ).Altman, et. al,2008 اأو�سحت نتائج درا�سة )األتمان واآخرين:  والر�سا�ص. وقد 
وعملية  الب�رشي  اجلهاز  وظائف  يف  تغيريات  اإىل  توؤدي  الدم  يف  الر�سا�ص  تركيز  زيادة 
ال�سلبة  املخلفات  ترك  حالة  يف  اأما  الوظائف.،  هذه  اأداء  من  ُيقلل  مبا  الب�رشي  الإدراك 
مرتاكمة على �سطح الأر�ص، فاإن �سمومها تت�رشب ب�سكل اأو باآخر للمياه اجلوفية وتلوثها، 
الأمر الذي يوؤدي ملخاطر �سحية وبيئية ب�سكل كبري. )نور الهدى عبد الغفار: 2010، موقع 

 )http// yhttp. geography. com/ vb/ t2. html :اإلكرتوين
ثانياً- امل�سكالت واملخاطر البيئية الناجتة عن ممار�سات االحتالل اال�رضائيلي: 

مار�ست قوات الحتالل ال�رشائيلي منذ احتاللها فل�سطني حربًا ل هوادة فيها بهدف 
تدمري البيئة الفل�سطينية، وذلك من خالل خمطط مدرو�ص، ومن اأمثلة هذه املمار�سات: 

هذه  م�ساحة  بلغت  فقد  باحلم�سيات:  ♦ املزروعة  االأرا�سي  م�ساحة  تقلي�س 
الأرا�سي يف قطاع غزة مع بداية الحتالل عام )1967( ت�سعون األف دومنًا، وقد تقل�ست 
هذه امل�ساحة اإىل )43( األف دومن بعد فك الرتباط عن قطاع غزة عام )2005( . )م�سطفى 

قاعود: 2008، 3( 
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( وحتى  �رضقة الرمال والرتبة الطينية: فمنذ التوقيع على اتفاقية اأو�سلو )1993 ♦
فك ارتباط الحتالل بقطاع غزة )2005( ، قامت قوات الحتالل ب�رشقة )25( مليون مرت 
مكعب من الرمال ال�سفراء من م�ساحة تقدر بـ )5212( دومنًا من قطاع غزة، هذا بالإ�سافة 
ل�رشقتها حوايل مائتي األف كوب من اأرا�سي قطاع غزة الطينية ال�ساحلة للزراعة. )معهد 

الأبحاث التطبيقية: 9/ 3/ 2005( . 
%( من املوارد املائية الفل�سطينية تتحكم  �رضقة املياه الفل�سطينية: حيث اإن )85 ♦

بها قوات الحتالل ال�رشائيلي. )اجلهاز املركزي لالح�ساء: 2010( 
الفل�سطينيني  �سد  املتكررة  حروبها  يف  دولياً  حمرمة  اأ�سلحة  ا�ستخدامها  ♦ 
الُعزَّل مثل قذائف اليورانيوم املن�سب وقذائف الفو�سفور الأبي�ص وغريها مما ُي�سبب التلوث 

الإ�سعاعي وانت�سار الأمرا�ص اخلطرية بني ال�سكان الفل�سطينيني. 

الفوسفور األبيض، مفهومه، وخماطره على اإلنسان والبيئة: 
اأو�سحنا  كما  الفل�سطينية-  بالبيئة  اأحلقه  مبا  الإ�رشائيلي  الحتالل  يكتف  مل 
الآن  حتى  التاريخ  عرفه  ما  كل  بهمجيته  جتاوز  بل  ممنهج،  وتدمري  ت�سويه  من  �سابقًا- 
يف تعامله مع املدنيني الُعزَّل يف حربه الأخرية على قطاع غزة، وقذفهم بقنابل الفو�سفور 
الفو�سفور  اإىل املادة امل�سنوعة منها، وهي مادة  التي �سميت ن�سبة  القنابل  الأبي�ص. هذه 
اجلوي،  الهواء  لأك�سجني  الأبي�ص  الفو�سفور  يتعر�ص  القنابل  هذه  وبانفجار  الأبي�ص. 
والتي  الحرتاق،  �سديدة  الفو�سفور«  اأك�سيد  »خام�ص  مادة  اإىل  ليتحول  معه  ويتفاعل 
�سخامة  وتظهر  �سيء.  اأي  حرق  على  القدرة  لديها  جداً  كبرية  حرارة  احرتاقها  عن  ينتج 
�سخمة  حرارية  بقعة  �سكل  على  ُت�ساهد  بحيث  الليل  يف  خا�سة  احلرارة  هذه  وهول 

 

 http:// :تنق�سم اإىل جزئيات �سديدة احلرارة. )�سحيفة الفاحت الليبية، 2010، موقع اإلكرتوين
 )www. alfatehjournal,ly/ index. php?option=com

الفو�سفور   )www. paldf. net الكرتوين:  موقع  �ساهني2010،  )ماأمون  ويعرِّف  هذا 
مية  الأبي�ص باأنه: »فلز �سمعي ذو لون اأبي�ص ي�سدر �سوءاً ذاتيًا ذا لون اأخ�رش، وهو �سديد ال�سُّ
طبيًا  ُيعرف  والذي  للعظام،  انحالًل  فُي�سبب  ال�ستن�ساق  اأو  باللم�ص  الأج�سام  اإىل  ويت�رشب 
ت�سببه  اإىل  بالإ�سافة  �سديدة،  اآلم  مع  ببطء  الوفاة  اإىل  يوؤدي  وهو  الفو�سفوري«،  »الفك  بـ 
باحلروق واجلروح املتقيحة والنزيف اخلارجي والداخلي، كما اأنه ُي�سبب احلرائق يف حال 

�سقوطه على اأو بقرب مواد قابلة لال�ستعال كاخل�سب اأو الورق اأو الأع�ساب وما اإىل ذلك«. 
بي�ساء  �سمعية  »مادة  باأنه:  الأبي�ص  الفو�سفور  الباحثان  ُيعرف  تقدم  ما  �سوء  يف 
مية، لها رائحة ت�سبه رائحة الثوم تتفاعل مع الأك�سجني ب�رشعة  مائلة لال�سفرار �سديدة ال�سُّ
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كبرية، وينتج عن هذا التفاعل غازات حارقة ذات حرارة عالية و�ُسحب من الدخان الأبي�ص 
الكثيف«. 

mwww. a 2010( ، وموقع قناة اجلزيرة الإخبارية )  هذا وقد تطرق )ماأمون �ساهني:
jazeera. net( و )�سحيفة الفاحت الليبية: 2010( وغريها من املراجع والتحقيقات ال�سحفية 

اإىل املخاطر البيئية وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب، والتي 
يلخ�سها الباحثان يف النقاط االآتية: 

حيث اإن الفو�سفور الأبي�ص يذوب يف الدهون؛ لذا يف حال مالم�سته للب�رش ينفذ اإىل  ● 
اجللد ب�رشعة ويحرق حلم الإن�سان، ول يبقى منه اإل العظم، كما ُي�سبب اأ�رشاراً بالغة للكبد 

والقلب والكلى. 
الهوائية  الق�سة  وتهيج  عال  ال�سُّ ُي�سبب  لفرتة ق�سرية  الأبي�ص  الفو�سفور  ا�ستن�ساق  ● 

والرئة، اأما ا�ستن�ساقه لفرتة طويلة فُي�سبب جروحًا يف الفم ويك�رش عظمة الفك. 
اأو قاع  يف حال تعر�ص منطقة ما للتلوث بالفو�سفور الأبي�ص يرت�سب يف الرتبة  ● 
لل�رشر  الإن�سان  يتعر�ص  قد  لذلك  ونتيجة  الأ�سماك.  اأج�سام  اأو حتى على  والبحار  الأنهار 
نتيجة اأكله اأ�سماك مرت�سبة عليها الفو�سفور الأبي�ص، اأو العوم يف املياه امللوثة به، اأو مل�ص 

ب عليها الفو�سفور الأبي�ص.  تربة تر�سَّ
يف �سوء ما تقدم من خماطر ل�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب على الإن�سان 
ال�سكان  الأبي�ص �سد  الفو�سفور  ا�ستخدام  اتفاقية جنيف عام )1980(  والبيئة فقد حرَّمت 
التفاقية  هذه  وتعدُّ  مدنيون،  بها  يقطن  التي  املناطق  يف  الأعداء  �سد  حتى  اأو  املدنيني، 

ا�ستخدامه جرمية حرب. 

الدراسات السابقة: 
بالرغم من اأهمية املعرفة والوعي باملخاطر البيئية وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام 
البحوث  من  اأيًا  اأن  اإل  الأبي�ص،  الفو�سفور  وبالذات  احلروب،  يف  الكيميائية  الأ�سلحة 
كذلك وجود  امل�سكلة،  اإىل هذه  تتطرق  الباحثني- مل  علم  –يف حدود  ال�سابقة  والدرا�سات 
الوعي  تناولت  التي  والعربية  املحلية  وبالذات  ال�سباقة،  والدرا�سات  البحوث  يف  ندرة 
يف  منها  لالإفادة  ا�ستعرا�سها  اأهمية  الباحثان  يرى  والتي  ال�سحية.  اأو  البيئية  باملخاطر 
حتديد م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها الفرعية واأهميتها وحدودها، وكيفية اإعداد قائمة املخاطر 
حل�ص:  )مو�سى  درا�سة  هدفت  فقد  املخاطر،  بهذه  الوعي  مقيا�ص  وبناء  وال�سحية،  البيئية 
املخاطر  ملواجهة  الُعليا  الأ�سا�سية  للمرحلة  والبيئة  ال�سحة  مناهج  تطوير  اإىل   )2010
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بيئيًا  خطراً   )65( بـ  قائمة  اأعد  الهدف  هذا  ولتحقيق  فل�سطني  يف  والبيئية  ال�سحية 
وتلوث  املاء،  وتلوث  الهواء،  )تلوث  فل�سطني  املختلفة يف  التلوث  اأنواع  تنتج عن  و�سحيًا 
العلوم  مناهج  حمتوى  بتحليل  وقام   ، الإ�سعاعي(  والتلوث  ال�سو�سائي،  والتلوث  الرتبة، 
اإليه  تو�سلت  ما  بني  ومن  القائمة،  هذه  �سوء  يف  بفل�سطني  العليا  الأ�سا�سية  للمرحلة 
توفر  املناهج حيث  وال�سحية يف حمتوى هذه  البيئية  املخاطر  ن�سبة  تدين  الدرا�سة،  هذه 
العلوم. ويف  مناهج  القائمة يف حمتوى  تت�سمنها  التي  املخاطر  من  فقط   )%3 .5( ن�سبة 
 )2002 العال:  بعد  وحم�سن  امل�سيح،  عبد  امل�سيح  )عبد  درا�سة  جاءت  نف�سه   املجال 
والتي هدفت اإىل التعرف على الوعي باملخاطر البيئية لدى بع�ص فئات املجتمع امل�رشي 
املخاطر،  لتلك  الإعدادية  للمرحلة  العلوم  كتب  تناول  ومدى  الإعدادية،  املرحلة  وتالميذ 
ولتحقيق هذا الهدف َحدَّد الباحثان املخاطر البيئية التي ميار�سها اأو يتعر�ص لها الأفراد، 
احلياة  مواقف  يف  الأفراد  ت�رشفات  عن  والناجتة  امل�رشي  املجتمع  يف  �سيوعًا  والأكرث 
ثم قاما بتحليل حمتوى  بيئيًا،  والتي حدداها يف قائمة مكونة من )32( خطراً  اليومية، 
كتب العلوم باملرحلة الإعدادية مب�رش يف �سوء هذه القائمة واأعدا بعد ذلك مقيا�سني للوعي 
باملخاطر البيئية اأحدهما لفئات خمتلفة من املجتمع، والثاين لتالميذ املرحلة الإعدادية، 
وطبقا املقيا�ص الأول على عينة قوامها )150( فرداً من الفئات املختلفة من املجتمع ذوي 
م�ستويات تعليمية خمتلفة )عليا ومتو�سطة ودون املتو�سط( ، واملقيا�ص الثاين طبقاه على 
عينة من التالميذ قوامها )326( تلميذاً وتلميذة بال�سفني الأول والثاين والثالث الإعدادي. 

ومن بني ما اأ�سارت اإليه نتائج الدرا�سة: 
�سعف تاأكيد حمتوى كتب العلوم للمرحلة الإعدادية على املخاطر التي تت�سمنها  - 

القائمة. 
تدين م�ستوى الوعي باملخاطر البيئية لدى فئات املجتمع املختلفة مب�ستوى يقل  - 
م�ستوياتهم  باختالف  بينهم  فروق  وجود  وعدم  للمعيارية،  بالن�سبة  موازنة   )%20( عن 

التعليمية. 
تدين م�ستوى الوعي باملخاطر البيئية لطلبة املرحلة الإعدادية مب�ستوى يقل عن  - 
)25%( موازٍنة بالن�سبة املعيارية وعدم وجود فروق يف الوعي باملخاطر البيئية بني تالميذ 

ال�سف الثالث الإعدادي وال�سف الأول الإعدادي. 
هذا وقد هدفت عدد من البحوث والدرا�سات ال�سابقة الأجنبية اإىل التعرف اإىل م�ستوى 
 Pooritinga: البيئية وال�سحية املختلفة، مثل درا�سة )بورتينجا  الأفراد للمخاطر  اإدراك 
2002( التي هدفت اإىل معرفة م�ستوى اإدراك الأفراد للمخاطر البيئية املرتتبة على الغذاء 
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الهاتف  وا�ستخدام  املختلفة،  والنفايات  الإ�سعاعي،  والن�ساط  املناخ،  الآمن، وتغريات  غري 
املحمول، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اإدراك الأفراد للمخاطر البيئية يزداد بزيادة املكانة 

الجتماعية لالأفراد. 
للمخاطر  الأفراد  اإدراك  تقومي  اإىل  هدفت  فقد   ،  )Cox: 2000 )كوك�س  درا�سة  اأما 
املقيا�ص  خالل  ومن  الكهرومغناطي�سي،  واملجال  املوؤين  الإ�سعاع  على  املرتتبة  ال�سحية 
يدركون  الأفراد  هوؤلء  اأن  تبني  الأفراد،  من  عينة  على  وطبقه  الباحث  �سممه  الذي 
الكهرومغناطي�سي  املجال  ملخاطر  اإدراكهم  من  اأكرث  املوؤين،  لالإ�سعاع  ال�سحية   املخاطر 

على �سحتهم. 
ويف املجال نف�سه قام )ويرب واآخرون Weber & et. al, 2000( بدرا�سة هدفت اإىل 

م�ساعدة املعلمني يف التعرف اإىل م�ستوى اإدراك طلبتهم للمخاطر البيئية الآتية: 
خماطر املياه امللوثة، وتخزين املواد الكيميائية يف موا�سري تلوث مياه الأمطار، وحرق 
املخلفات اخلطرة، وتاأثر ال�سحة بالتدخني، وبناء املنازل مكان الأ�سجار، ونق�ص الأرا�سي 
الرطبة، والأدخنة املت�ساعدة من ال�سيارات، وال�سباب الدُّخاين وغريها من املخاطر، وقد 
و�سع الباحثون هذه املخاطر يف مقيا�ص يبني مدى اإدراك امل�ستجيب لكل خطر بيئي بدرجة 

ب�سيطة اأو متو�سطة اأو كبرية. 
Richard & Paterson: 1998( ملعرفة مدى  وباتر�سون  ويف درا�سة )لريت�سارد، 
اإدراك طلبة بع�ص املدار�ص لع�رشين خطراً بيئيًا وهي: تلوث املياه، ونق�ص اإمدادات الطعام، 
والأمطار  العاملي،  والدفء  ال�ستوائية،  الغابات  ونق�ص  والأ�سب�ستو�ص،  الرادون،  وغاز 
احلام�سية، واملبيدات، وعوادم ال�سيارات، وجتريف الرتبة، وتلوث الهواء، والإ�سعاع النووي، 
ونق�ص الأرا�سي الرطبة، وتزايد ال�سكان، واملواد احلافظة لالأغذية، ونق�ص اإمدادات البرتول، 
والزلزل، وتهتك طبقة الأوزون، واإلقاء الزيوت على الرتبة اأو على امل�سطحات املائية، وقد 

اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل: 
اإدراك املخاطر البيئية لالإناث اأف�سل من الذكور، وبفروق دالة اإح�سائيًا.  - 

الطلبة الذين لديهم وجهة �سبط داخلية كانوا اأكرث اإدراكًا للمخاطر البيئية من  - 
الطلبة الذين لديهم وجهة �سبط خارجية. 

اأما )بلومبلرج Blumblerg: 1994( فقد اأجرى درا�سة ا�ستهدفت معرفة وعي الأفراد 
امللوثة  الغازات  مثل  الكيميائية  املواد  عن  الناجتة  البيئية  لالأخطار  خمتلفة  فئات  من 
للهواء اجلوي كالهيدروكربونات، والأوزون، واأكا�سيد الكربون، واأكا�سيد الكربيت، واأكا�سيد 
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الثقيلة، ومياه ال�رشف  البيئية الناجتة عن العنا�رش  النيرتوجني، كذلك وعيهم بالأخطار 
ال�سحي غري املعاجلة. وحتقيقًا لذلك قابل الباحث فئات خمتلفة من الأفراد، وقد تو�سلت 
الدرا�سة اإىل اأن )86%( من الأفراد الذين قوبلوا لي�ص لديهم وعي باأن هذه املواد الكيميائية 
اإىل  توؤدي  اأن  اأو حتى من املمكن  وال�رشطان  التنف�سي  اأمرا�ص اجلهاز  اأمرا�سًا مثل  ت�سبب 

الوفاة. 
الأفراد  اإدارك  لتنمية  برامج  باإعداد  اهتمت  التي  الأجنبية  الدرا�سات  بع�ص  وهناك 
 )Stewart & Andrews: 2001 باملخاطر البيئية، نذكر منها درا�سة )�ستيوارت واندروز
البيئية،  للمخاطر  املدار�ص  بع�ص  يف  الطلبة  اإدراك  لتنمية  برنامج  اإعداد  اإىل  هدفت  التي 
ويقوم هذا الربنامج على ا�ستخدام الطالب لنظم املعلومات اجلغرافية، حيث يقوم الطالب 
النتائج،  واأ�سارت  املخاطر.  لهذه  تعر�سهم  واإمكانية  اخلرائط  املخاطر على  بتحديد موقع 
اإىل اأن اإدراك الطالب للمخاطر البيئية قد حت�سن وبفروق دالة اإح�سائيًا عن اأقرانهم الذين مل 

ي�ستخدموا هذا الربنامج. 
 Nous: وانطالقًا من حت�سني اإدراك طلبة املدار�ص الثانوية للمخاطر البيئية اأعد )نوز
2000( برناجمًا مكونًا من )20( ن�ساطًا موزعًا على �سبعة درو�ص تت�سمن معلومات عن 
الأخطار البيئية مثل اإلقاء املخلفات وتركها لفرتة معر�سة للهواء وغريها من املعلومات، 
وطبق الباحث هذا الربنامج على بع�ص املدار�ص. وقد اأ�سارت النتائج اإىل اأن الطالب اأ�سبحوا 
الربنامج من ذي  التي ت�سمنها  البيئية  للمخاطر  اإدراكًا  اأكرث  الربنامج عليهم  بعد تطبيق 

قبل. 
يف �سوء العر�س ال�سابق لالأدبيات والدرا�سات ال�سابقة ميكن القول باأن: 

بع�ص املخاطر البيئية هي من �سنع الطبيعة ومعظمها ناجتة عن ال�سلوك الإن�ساين  1 .
يف احلياة اليومية. 

املخاطر البيئية التي حتدث ب�سبب الإن�سان من خالل اأن�سطته املختلفة تكون يف  2 .
واملمتلكات  املختلفة  احلية  الكائنات  وحياة  حياته  تهدد  جداً  خطرة  الأحيان  من  كثري 

العامة واخلا�سة. 
يف  الأبي�ص  الفو�سفور  ل�ستخدام  وال�سحية  البيئية  املخاطر  من  كثري  هناك  3 .

احلروب. 
لهذا  ُيعد  مقيا�ص  خالل  من  وال�سحية  البيئية  بالأخطار  الوعي  قيا�ص  ميكن  4 .

الغر�ص. 
ة وعي الإن�سان باملخاطر البيئية من خالل برامج متخ�س�سة.  ميكن حت�سني معرف. 5
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اأجنبية  اأو حتى  اأو عربية  اأي درا�سة حملية  الباحثني-  وملا مل جُتَر- يف حدود علم 
ت�ستهدف حتديد الوعي البيئي املرتتب على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب وقيا�سه، 
كما   – احلروب  يف  ا�ستخدامه  على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية  املخاطر  كرثة  من  بالرغم 

ح �سابقًا – من هنا تكت�سب هذه اأهمية اإجرائها:  و�سَّ

اإلحساس مبشكلة الدراسة: 
غزة  قطاع  على  تدمريية  حربًا   )2008  /12  /27( بتاريخ  ال�سهيوين  الكيان  �سن 
لديه  املتوافرة  املتطورة  الأ�سلحة  غالبية  خاللها  ا�ستخدم  يومًا،   )22( مدة  ا�ستمرت 
وبتكنولوجيا ع�سكرية حديثة، فمن �سمن احلمم التي قذف بها على ال�سكان الآمنني الُعّزل 
لأول  ال�سهيوين  الكيان  ا�ستخدمه  ال�سالح  من  النوع  وهذا  الأبي�ص،  الفو�سفور  غزة  بقطاع 
و�سائل  من  كثري  خالل  من  ذلك  وثق  حيث   ،  )1967( عام  غزة  لقطاع  احتالله  منذ  مرة 
اأوزارها بتاريخ )18/ 1/ 2009( قام  اأن و�سعت احلرب  الإعالم العربية والدولية. وبعد 
والتعرف  النا�ص،  اأو�ساع  لتفقد  احلرب  جراء  املنكوبة  املناطق  لغالبية  بجولة  الباحثان 
اأن  املفاجاأة  فكانت  امل�سعورة،  احلرب  هذه  دمار وخراب جراء  من  بهم  قرب مبا حل  عن 
كثرياً من �سكان قطاع غزة يلعبون بقطع الفو�سفور الأبي�ص املتناثرة على الأر�ص بدرجة 
البيئة  وعلى  خا�ص،  ب�سكل  الإن�سان  �سحة  على  ال�سلبية  باآثارها  معرفتهم  عدم  على  تدل 
بثالثة  احلرب  توقف  بعد  باجلامعة  للدرا�سة  العودة  حني  حتى  عام،  ب�سكل  الفل�سطينية 
يقومون  وهم  الطلبة  من  وكثري  والإداريني  املحا�رشين  بع�ص  الباحثني  اأحد  لحظ  اأيام، 
وعند  واأرجلهم،  باأيديهم  اجلامعة  �ساحة  يف  املتناثرة  الأبي�ص  الفو�سفور  قطع  بتقليب 
ال�سحية  مبخاطره  معرفتهم  اأو  ذلك  قبل  الأبي�ص  الفو�سفور  مع  تعاملهم  حول  �سوؤالهم 
ال�سحية  املخاطر  يعرفون  ول  ذلك،  قبل  يروه  مل  باأنهم  غالبيتهم  اإجابة  جاءت   عليهم 

اأو البيئية املرتتبة عليه. 
الآن وقد م�سى حوايل عامني على انتهاء احلرب لحظ الباحثان ازدياد عدد الأمرا�ص 
احلياة  يفارقون  املر�سى  بع�ص  اأن  لدرجة  غزة،  قطاع  �سكان  بحياة  تفتك  التي  اخلطرية 
دون معرفة الأطباء لأ�سباب هذه الوفاة املفاجئة، بالرغم من ذلك مل تقم و�سائل الإعالم 
باملخاطر  الفل�سطينيني  بتوعية  براجمها  خالل  من  ال�سوء  بت�سليط  الفل�سطينية  وبالذات 
واأن  وبخا�سة  احلروب  يف  الفو�سفورية  القنابل  ا�ستخدام  على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية 
اأي وقت لجتياح القوات الإ�رشائيلية لهم، وا�ستخدامهم لهذه  هوؤلء ال�سكان معر�سون يف 

القنابل �سدهم. 
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وحيث اأن طلبة اجلامعات من اأكرث فئات املجتمع الفل�سطيني الذين يبادرون اإىل اإغاثة 
وحيث  املدنيني،  ال�سكان  �سد  الإ�رشائيلية  واحلروب  الجتياحات  يف  واإ�سعافهم  املدنيني 
الإ�رشائيلي �سد  ا�ستخدمها الحتالل  التي  الأ�سلحة  اأخطر  الأبي�ص من  الفو�سفور  اإن قنابل 
الفل�سطينيني يف قطاع غزة، فهو من الأ�سلحة املحرمة دوليًا، وميكن اأن ي�ستخدم مرة اأخرى 
الطلبة باملخاطر  اإىل م�ستوى وعي هوؤلء  التعرف  ال�رشوري  لذا من  اأي وقت،  �سدهم يف 
البيئية وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب، لأن هذا الوعي قد 
يكون هو ال�سبيل لوقاية ال�سكان من هذه املخاطر. من هنا تبلورت م�سكلة هذه الدرا�سة، 

والتي مُيكن حتديدها يف ال�سوؤال الرئي�س االآتي: 

ما م�ستوى وعي طلبة اجلامعات الفل�سطينية مبحافظات غزة باملخاطر 
البيئية وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور االأبي�س يف احلروب؟ 

ويتفرع من هذا ال�سوؤال الت�ساوؤالت االآتية: 
يف  الأبي�ص  الفو�سفور  ا�ستخدام  على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية  املخاطر  ما  - 

احلروب؟. 
ما م�ستوى وعي طلبة جامعات قطاع غزة باملخاطر البيئية وال�سحية ل�ستخدام  - 
الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب؟ وهل يقل عن املتو�سط احل�سابي ملقيا�ص الوعي باملخاطر 

البيئية وال�سحية؟ . 
البيئية  الفل�سطينية باملخاطر  اأي مدى يختلف م�ستوى وعي طلبة اجلامعات  اإىل  - 

وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب باختالف نوع اجلن�ص؟ . 
البيئية  الفل�سطينية باملخاطر  اأي مدى يختلف م�ستوى وعي طلبة اجلامعات  اإىل  - 

وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب باختالف اجلامعات؟ . 
البيئية  الفل�سطينية باملخاطر  اأي مدى يختلف م�ستوى وعي طلبة اجلامعات  اإىل  - 

وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب باختالف التخ�س�ص؟ . 
البيئية  الفل�سطينية باملخاطر  اأي مدى يختلف م�ستوى وعي طلبة اجلامعات  اإىل  - 
وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب باختالف املعدل الرتاكمي 

للطالب؟ . 
البيئية  الفل�سطينية باملخاطر  اأي مدى يختلف م�ستوى وعي طلبة اجلامعات  اإىل  - 
امل�ستوى  باختالف  احلروب  يف  الأبي�ص  الفو�سفور  ا�ستخدام  على  املرتتبة  وال�سحية 

الدرا�سي؟ . 
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فرضيات الدراسة: 

يحاول هذا البحث التحقق من �سحة الفر�سيات االآتية: 
يقل م�ستوى وعي طلبة اجلامعات الفل�سطينية باملخاطر البيئية وال�سحية ل�ستخدام  1 .
دالة  وبفروق  لذلك،  املعد  للمقيا�ص  احل�سابي  املتو�سط  عن  احلروب  الأبي�ص يف  الفو�سفور 

 )α ≥ 0.05( اإح�سائيًا عن م�ستوى الدللة
( بني متو�سطي  2 .α ≥ 0.05( ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة
على  املرتبة  وال�سحية  البيئية  للمخاطر  وعيهم  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  درجات 

ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب ُتعزى ملتغري نوع اجلن�ص )ذكر – اأنثى( . 
( بني متو�سطات  3 .α ≥ 0.05( ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة
على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية  للمخاطر  وعيهم  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  درجات 
 – – والإ�سالمية  ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب ُتعزى ملتغري اجلامعة )الأق�سى 

والأزهر( 
( بني متو�سطات  4 .α ≥ 0.05( ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة
ا�ستخدام  على  املرتتبة  البيئية  للمخاطر  وعيهم  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  درجات 

الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب ُتعزى ملتغري التخ�س�ص )علوم – واآداب – وتربية( . 
( بني متو�سطات  5 .α ≥ 0.05( ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة
على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية  للمخاطر  وعيهم  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  درجات 
ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب، ُتعزى ملتغري املعدل الرتاكمي )اأقل من %70، %70 

اإىل اأقل من 80%، 80% اإىل اأقل من 90%، 90% فما فوق( . 
( بني متو�سطات  6 .α ≥ 0.05( ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة
على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية  للمخاطر  وعيهم  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  درجات 
ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب، ُتعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي )الأول – الثاين – 

الثالث – الرابع( . 

أهداف الدراسة: 

ي�سعى البحث لتحقيق االأهداف االآتية: 
الفو�سفور الأبي�ص  ا�ستخدام  البيئية وال�سحية املرتتبة على  اإىل املخاطر  التعرف  1 .

يف احلروب. 
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التعرف اإىل م�ستوى وعي طلبة اجلامعات الفل�سطينية باملخاطر البيئية وال�سحية  2 .
ل�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب. 

اجلامعات  طلبة  وعي  م�ستوى  على  امل�ستقلة  املتغريات  بع�ص  اأثر  اإىل  التعرف  3 .
وهذه  احلروب،  يف  الأبي�ص  الفو�سفور  ل�ستخدام  وال�سحية  البيئية  باملخاطر  الفل�سطينية 

املتغريات هي: 
اأنثى(  نوع جن�ص الطالب اجلامعي )ذكر – أ. 

الأزهر(  اختالف اجلامعة )الأق�سى – الإ�سالمية – 	. 
تربية(  تخ�س�ص الطالب اجلامعي )علوم – اآداب – ت. 

 ،%  .	80 من  اأقل  اإىل   %70  ،%70 من  )اأقل  اجلامعي  للطالب  الرتاكمي   املعدل 
 80% اإىل اأقل من 90%، 90% فما فوق( . 

الرابع(  امل�ستوى الدرا�سي )الأول – الثاين – الثالث – ج. 

أهمية الدراسة: 

ترجع اأهمية الدرا�سة اإىل ما ياأتي: 
قد تفيد قائمة املخاطر البيئية وال�سحية الناجتة عن ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص  1 .

يف احلروب يف جمال توعية �سكان قطاع غزة بهذه املخاطر للحد منها. 
التعرف باملخاطر البيئية وال�سحية ل�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب متكن  2 .

القائمني على و�سائل الإعالم، وكذلك التعليم على توعية ال�سكان بهذه املخاطر. 
كذلك قد تفيد نتائج الدرا�سة القائمني على التعليم العايل الفل�سطيني يف توعية طلبة  3 .
اجلامعات والكليات اجلامعية باملخاطر البيئية وال�سحية ل�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف 
احلروب، وذلك من خالل عقد دورات وور�ص عمل لتنمية وعي هوؤلء الطلبة بتلك املخاطر 

اأو حتى كيفية معاجلتها. 

حدود الدراسة: 

تقت�رض الدرا�سة احلالية على ما ياأتي: 
 – )الأق�سى  ♦ طالباتها  غزة  قطاع  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  طالب  من  عينة 
والإ�سالمية – والأزهر( يف امل�ستويات الدرا�سية كافة، ومبعدلت تراكمية خمتلفة لكليات 
العلوم والآداب والرتبية وذلك يف الف�سل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي )2009- 2010(. 
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 ♦ قيا�ص وعي طلبة اجلامعات الفل�سطينية باملخاطر البيئية املتمثلة باملخاطر على 
 )ال�سحة، والرتبة، واملاء، والهواء( املرتتبة على ا�ستخدم الفو�سفور الأبي�ص يف احلرب على 

قطاع غزة. 

أدوات الدراسة: 

اأعدت االأدوات االآتية: 
الأبي�ص يف  الفو�سفور  ا�ستخدام  البيئية وال�سحية املرتتبة على  قائمة باملخاطر  ♦ 

احلروب. 
يف  الأبي�ص  الفو�سفور  ل�ستخدام  وال�سحية  البيئية  باملخاطر  الوعي  مقيا�ص  ♦ 
اإجابة  اأف�سل  احلروب، وهو على �سورة مواقف �سلوكية يطلب من امل�ستجيب عليه اختيار 
�سحيحة، من وجهة نظره من بني ثالث اإجابات �سحيحة تعرب كل منها عن درجة الوعي 

باملخاطر تاأخذ الدرجات )1، 2، 3( بح�سب درجة الوعي. 

خطوات الدراسة: 

االإجراءات  اتبعت  فرو�سها  �سحة  من  والتحقق  الدرا�سة  اأ�سئلة  عن  لالإجابة 
االآتية: 

جمال  يف  ال�سابقة  والدرا�سات  والبحوث  واملراجع  الكتب  بع�ص  على  الطالع  1 .
املخاطر البيئية، وكذلك يف جمال ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب. 

مراجعة بع�ص امل�رشوعات والربامج العاملية يف جمال املخاطر البيئية.  2 .
حتديد قائمة باملخاطر البيئية وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص  3 .
يف احلروب والتحقق من �سدقها من خالل عر�سها على جمموعة من املحكمني يف املناهج 

وطرق تدري�ص العلوم والعلوم البيئية. 
اإعداد مقيا�ص للوعي باملخاطر البيئية وال�سحية الناجتة عن ا�ستخدام الفو�سفور  4 .

الأبي�ص يف احلروب يف �سوء قائمة املخاطر البيئية والتاأكد من �سدقه وثباته. 
تطبيق املقيا�ص على عينة من طلبة اجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة.  5 .

ر�سد النتائج، واإجراء العمليات الإح�سائية املنا�سبة، ومناق�ستها وتف�سريها.  6 .
تقدمي التو�سيات واملقرتحات يف �سوء ما ُت�سفر عنه الدرا�سة من نتائج.  7 .
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مصطلحات الدراسة: 

يق�سد بها يف الدرا�سة احلالية: اأن�سطة ب�رشية يرتتب  املخاطر البيئية وال�سحية:  ◄
عليها نواجت كيميائية اأو بيولوجية اأو فيزيائية قد توؤدي اإىل اأ�رشار اآنية، وتهديدات م�ستقبلية 

لالإن�سان والكائنات احلية الأخرى والبيئة. 
مية، لها رائحة  مادة �سمعية بي�ساء مائلة لال�سفرار �سديدة ال�سُّ الفو�سفور االأبي�س:  ◄
غازات  التفاعل  هذا  عن  وينتج  كبرية،  ب�رشعة  الأك�سجني  مع  تتفاعل  الثوم  رائحة  ت�سبه 

حارقة ذات حرارة عالية و�ُسحب من الدخان الأبي�ص الكثيف
يعرفها  املخاطر البيئية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور االأبي�س يف احلروب:  ◄
الباحثان باأنها: الأ�رشار الكيميائية اأو البيولوجية اأو الفيزيائية الآنية اأو امل�ستقبلية التي 
ت�سيب الإن�سان والكائنات احلية والرتبة والهواء واملاء نتيجة ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص 

يف احلروب. 
الوعي باملخاطر البيئية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور االأبي�س يف احلروب:  ◄ 
يق�سد بها يف هذه الدرا�سة باأنه »موقف الفرد من نف�سه ومن الكائنات احلية الأخرى وباقي 
تاأثره وجدانيًا مبعلومات ومعارف حول  وماء وهواء من خالل  تربة  البيئة من  مكونات 
املخاطر البيئية ل�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب ودوره يف احلد منها ومعاجلتها، 
 ويظهر هذا املوقف من خالل ا�ستجابته على مقيا�ص الوعي بهذه املخاطر الذي اأعده الباحثان 

يف هذه الدرا�سة لهذا الغر�ص. 

إجراءات الدراسة: 

لالإجابة على ت�ساوؤالت الدرا�سة وللتحقق من �سحة فرو�سها اتبعت االإجراءات 
االآتية: 

اأوالً- اإعداد قائمة باملخاطر البيئية وال�سحية الناجتة عن ا�ستخدام الفو�سفور 
االأبي�س يف احلروب: 

لالإجابة عن ال�سوؤال الأول من اأ�سئلة الدرا�سة واخلا�ص بتحديد قائمة باملخاطر البيئية 
الباحثان قائمة بهذه  اأعد  الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب،  وال�سحية الناجتة عن ا�ستخدام 
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املخاطر وفقًا للخطوات الآتية: 
وال�سحية  البيئية  املخاطر  اأهم  ح�رش  يف  القائمة  هدف  حتديد  القائمة:  ♦ هدف 

الناجتة عن ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب. 
ا�ستقت هذه القائمة يف �سوء ما ياأتي:  م�سادر ا�ستقاق القائمة:  ♦

اإعداد قائمة باملخاطر  اأهدافها  التي جاء من �سمن  ال�سابقة  والبحوث  الدرا�سات  - 

ال�سحية والبيئية الناجتة عن بع�ص الق�سايا وامل�سكالت البيئية مثل: )درا�سة مو�سى حل�ص: 
2010( و )درا�سة عبد امل�سيح عبد امل�سيح، وحم�سن عبد العال: 2002( و )درا�سة بورتينجا: 
Poortinga,2002( و )درا�سة ويربواآخرون: Weber & et. al 2000. ,( و )درا�سة ريت�سارد، 

 . ),Blumblerg 1994 :ودرا�سة بلومربج )Richard & Paterson 1998 :وباتر�سون
ما ُوثِّق اإعالميًا من �سور ومقاطع فيديو حول الآثار البيئية وال�سحية التي ترتبت  - 

على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب. 
الإن�سان  على  الأبي�ص  الفو�سفور  خماطر  حول  الدرا�سة  هذه  خالل  من  ُعر�ص  ما  - 

والبيئة. 
من خالل م�سادر ال�ستقاق ال�سابقة يت�سح اأن ل�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب 

خماطر على �سحة الإن�سان، والرتبة، واملاء، والهواء. 
يف �سوء املخاطر الرئي�سية التي ي�سببها ا�ستخدام الفو�سفور  ال�سور االأولية للقائمة:  ♦
الأبي�ص يف احلروب على )الإن�سان والكائنات احلية الأخرى، والرتبة، واملاء، والهواء( مت 
ا�ستملت على )37( خطراً  والتي  وال�سحية،  البيئية  لقائمة املخاطر  الأولية  ال�سورة  اإعداد 
يف  القائمة  بعدها  عر�ست  الرئي�سية.  الأربعة  القائمة  حماور  على  موزعة  و�سحيًا  بيئيًا 
 �سورتها الأولية على جمموعة من املحكمني يف تدري�ص العلوم، والعلوم البيئية لالإ�سافة 

اأو التعديل اأو احلذف ح�سب راأي املحكم. 
يف �سوء ما اأبداه املحكمون من اآراء، وتعديلهم ل�سياغة  ال�سورة النهائية للقائمة:  ♦
بع�ص الفقرات، واإجماع غالبيتهم على حذف اأربعة خماطر بيئية و�سحية، اأ�سبحت القائمة 
القائمة  حماور  على  توزعت  و�سحيًا  بيئيًا  خطراً   )33( من  مكونة  النهائية  �سورتها  يف 

الأربعة، كما هو مو�سح يف اجلدول الآتي: 
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الجدول )1( 
يوضح المخاطر البيئية والصحية الرئيسية والمترتبة على استخدام الفوسفور األبيض في الحرو	 

وما تضمنته من مخاطر بيئية وصحية فرعية، والثقل النسبي لكل من هذه المخاطر الرئيسية

عدد املخاطر البيئية وال�سحية والفرعيةاملخاطر الرئي�سيةم
املخاطر

الثقل 
الن�سبي

خماطر �سحية1- 

الدخان  ا�ستن�ساق  احليوان،  اأو  الإن�سان  بجلد  الأبي�ص  الفو�سفور  الت�ساق 
بالفو�سفور  ملوثة  اأ�سماك  اأكل  الأبي�ص،  الفو�سفور  احرتاق  من  املت�ساعد 
لقطع  الأفراد  ركل  الأبي�ص،  بالفو�سفور  ملوثة  مياه  يف  ال�سباحة  الأبي�ص، 
من  بيوت  على  الأبي�ص  الفو�سفور  �سقوط  باأرجلهم،  الأبي�ص  الفو�سفور 
ال�سكانية، مل�ص  التجمعات  بكثافة على  الأبي�ص  الفو�سفور  �سقوط  الأ�سب�ست، 
دهن  يف  الأبي�ص  الفو�سفور  ذوبان  الأبي�ص،  الفو�سفور  من  ل�سظايا  الأفراد 
الفو�سفور  و�سول  الإن�سان،  وفم  لعني  الأبي�ص  الفو�سفور  و�سول  الإن�سان، 
الأبي�ص لأع�ساء اجل�سم الداخلية )القلب، الكبد، الكلى، .. الـخ( ، �رشب الأفراد 
اأو  اخل�رشوات  اأو  اللحوم  الأفراد  اأكل  الأبي�ص،  بالفو�سفور  امللوثة  للمياه 

الفواكه امل�سممة بالفو�سفور الأبي�ص. 

13%39.4

خماطر على الرتبة2- 

تر�سب الفو�سفور الأبي�ص فرتة طويلة على الرتبة، زراعة تربة ملوثة بالفو�سفور 
الأبي�ص، احرتاق �سطح الرتبة ب�سبب ا�ستعال الفو�سفور الأبي�ص عليها، انتقال 
توفر  عدم  واملزروعات،  للنباتات  الرتبة  من  الأبي�ص  بالفو�سفور  التلوث 
الإمكانات للتخل�ص من اآثار الفو�سفور الأبي�ص على الرتبة، و�سول الفو�سفور 
الأبي�ص لطبقات عميقة يف الرتبة، اجنراف الرتبة امللوثة بالفو�سفور الأبي�ص 

ملناطق اأخرى غري ملوثة. 

7%21.2

خماطر على املاء3- 

و�سول التلوث مبركبات الفو�سفور الأبي�ص للمياه اجلوفية، جرف مياه الأمطار 
ملخلفات الفو�سفور الأبي�ص ملياه البحر، قلة الأك�سجني املذاب باملاء ب�سبب 
تفاعل الفو�سفور الأبي�ص معه، و�سول الفو�سفور الأبي�ص لأج�سام الأ�سماك، 
اأو الأحوا�ص املائية ل�سنوات، حتلل  تر�سب الفو�سفور الأبي�ص يف قاع البحر 
الغازات  ذوبان  ال�سمية،  �سديد  الفو�سفني  اإىل  املاء  يف  الأبي�ص  الفو�سفور 

ال�سامة الناجتة عن انفجار القنابل الفو�سفورية يف مياه الأمطار. 

7%21.2

خماطر على الهواء4- 

القنابل  انفجار  نتيجة  اجلوي  للهواء  الكثيف  الأبي�ص  الدخان  ت�ساعد 
انفجار  مناطق  يف  النيرتوجني  فلوريد  ثالثي  غاز  ت�ساعد  الفو�سفورية، 
القنابل الفو�سفورية، اختالط الغازات ال�سامة الناجتة عن احرتاق الفو�سفور 
انفجار  عن  الناجتة  بالغازات  امل�سمم  اجلوي  الهواء  انتقال  اجلوي،  بالهواء 
القنابل الفو�سفورية ملناطق اأخرى، تغري مكونات الهواء اجلوي بفعل النواجت 
احلرائق  الناجتة عن  الغازات  ت�ساعد  الفو�سفورية،  القنابل  الغازية لنفجار 

التي ت�سببها انفجار القنابل الفو�سفورية للهواء اجلوي. 

6%18.2

100%33املجمــــوع
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ال�سوؤال  اأجابا عن  قد  الباحثان  النهائية يكون  القائمة يف �سورتها  يف �سوء حتديد 
الناجتة عن  وال�سحية  البيئية  قائمة باملخاطر  باإعداد  الدرا�سة واملتعلق  اأ�سئلة  الأول من 

ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب. 
ثانياً- اإعداد مقيا�س الوعي باملخاطر البيئية وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام 

الفو�سفور االأبي�س يف احلروب: 
مر اإعداد املقيا�س باخلطوات االآتية: 

حتديد الهدف من املقيا�س:  ♦ 

باملخاطر  غزة  بقطاع  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  وعي  قيا�ص  اإىل  املقيا�ص  يهدف 
البيئية وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلرب على قطاع غزة. 

اأبعاد املقيا�س:  ♦ 

ُحددت الأبعاد الأ�سا�سية ملقيا�ص الوعي باأبعاد قائمة املخاطر البيئية نف�سها )املعدة 
من خالل هذه الدرا�سة( ، وذلك يف �سوء اآراء ال�سادة املحكمني، وبذلك يتكون املقيا�ص من 
اأربعة اأبعاد هي: )املخاطر ال�سحية – وخماطر على الرتبة – وخماطر على املاء – وخماطر 

على الهواء( 
�سياغة مفردات املقيا�س:  ♦ 

)كراثول،  لطريقة  طبقًا  �سلوكية  مواقف  �سكل  على  املقيا�ص  مفردات  �سيغت 
ثالثة  املقدمة  ويلي  �سلوكيًا،  موقفًا  متثل  مقدمة  املفردة  تت�سمن  حيث   )Krathwohl

ياأتي:  ال�سلوكي كما  املوقف  الفرد جتاه  تدرجًا ل�ستجابات  بدائل متثل 
ا�ستجابة تدل على اأن الفرد لي�ص لديه وعي بامل�سكلة.  - 

ا�ستجابة تدل على اأن الفرد لديه وعي متو�سط بامل�سكلة.  - 

ا�ستجابة تدل على اأن الفرد لديه وعي بامل�سكلة.  - 

وقد وزعت ال�ستجابات توزيعًا ع�سوائيًا يف جميع املواقف ال�سلوكية. 
ال�سورة االأولية للمقيا�س:  ♦ 

�سمل املقيا�ص يف �سورته الأولية )31( مفردة موزعة على اأبعاده الأربعة الأ�سا�سية، 
وذلك كما ياأتي: 

تقي�ص  �سلوكية  مواقف   ) - 10( املجال  هذا  �سمل  ال�سحية:  املخاطر  الأول:  البعد 
املخاطر على الإن�سان نتيجة ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب. 

تقي�ص  �سلوكية  مواقف   ) - 6( املجال  هذا  �سمل  الرتبة:  على  خماطر  الثاين:  البعد 
املخاطر املرتتبة على الرتبة نتيجة ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب. 
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( مواقف �سلوكية تقي�ص  البعد الثالث: خماطر على املاء: وقد �سمل هذا املجال )9 -
الفو�سفور  ا�ستخدام  نتيجة  غزة  بقطاع  واجلوفية  ال�سطحية  املياه  على  املرتتبة  املخاطر 

الأبي�ص يف احلرب. 
تقي�ص  �سلوكية  مواقف   ) - 6( املجال  هذا  و�سمل  الهواء:  على  خماطر  الرابع:  البعد 

املخاطر املرتتبة على الهواء نتيجة ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب. 
�سبط املقيا�ص يف جانبني، هما:  �سبط املقيا�س:  ♦

�سورته  يف  ُعر�ص  املقيا�ص  �سدق  من  للتحقق  املقيا�ص:  �سدق  الأول:  اجلانب  - 
تعرف  بهدف  نف�سها،  وال�سحية  البيئية  املخاطر  لقائمة  املحكمني  جمموعة  على  الأولية 
ال�سياغة  �سالمة  ومدى  منه،  الهدف  لتحقيق  املقيا�ص  مفردات  مالءمة  مدى  حول  اآرائهم 
اللغوية للمواقف، ومدى انتماء املوقف للمجال الذي يندرج حتته. يف �سوء اآراء املحكمني 
عدد  و�سل  وقد  منها،  املنا�سب  غري  وحذف  املفردات  بع�ص  �سياغة  ُعدلت  ومالحظاتهم 
مفردات املقيا�ص بعد الأخذ باآراء املحكمني اإىل )29( مفردة، وبالتايل ُيعد املقيا�ص �سادقًا 

من وجهة النظر هذه. 
اإىل جانب �سدق املحكمني َح�َسَب الباحثان �سدق الت�ساق الداخلي ملجالت املقيا�ص، 
وذلك بعد تطبيقه على عينة ا�ستطالعية »من خارج عينة الدرا�سة«: مكونة من )30( طالبة 
من طالبات تعليم املرحلة الأ�سا�سية )معلم �سف( امل�ستوى الرابع وامل�سجالت للف�سل الثاين 
للعام اجلامعي )2009- 2010( بكلية الرتبية – جامعة الأق�سى، ومن ثم ح�سب معامل 
تنتمي  الذي  للمجال  الكلية  والدرجة  املقيا�ص  فقرات  من  فقرة  كل  بني  بري�سون  ارتباط 
اإليه هذه الفقرة واجلدول الآتي يو�سح نتائج ا�ستجابات العينة ال�ستطالعية على مقيا�ص 

املخاطر البيئية. 
الجدول )2( 

معامات االتساق الداخلي للمقياس )ن = 30( 

م�ستوى الداللةمعامل االرتباط اأبعاد املقيا�سم
0.6320.01املخاطر ال�سحية1
0.7110.01خماطر على الرتبة2
0.6440.01خماطر على املاء3
0.6870.01خماطر على الهواء4

 )ر( الجدولية عند درجات حرية )29( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.361
 )ر( الجدولية عند درجات حرية )29( وعند مستوى داللة )0.01( = 0.463
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يت�سح من جدول )2( ال�سابق اأن ا�ستجابات طالبات العينة ال�ستطالعية على كل حمور 
من حماور املقيا�ص ترتبط با�ستجاباتهم على املقيا�ص ككل ارتباطًا ذا دللة اإح�سائية عند 

م�ستوى دللة )0. 01( ، وهذا يوؤكد اأن املقيا�ص على درجة عالية من الت�ساق الداخلي. 
اجلانب الثاين: ثبات املقيا�ص: ُح�سب معامل ثبات املقيا�ص با�ستخدام معادلة »األفا  - 

كرونباخ« وذلك ملنا�سبتها حل�ساب ثبات مقايي�ص الوعي والقيم والجتاهات )ال�سيد خريي: 
1997، 459( ، وقد بلغ معامل ثبات املقيا�ص املح�سوب )0. 85( ، وهو معامل مقبول يف 

مثل هذا النوع من البحوث. )رودي دوران: 1985، 42( 
طريقة تقدير الدرجات: ُوزِّعت الدرجات على مقيا�ص الوعي على النحو الآتي:  Ú 

( درجات على املوقف الذي يعرب عن الوعي باملخاطر البيئية.  - 3( 
 - )درجتان( على املوقف الذي يعرب عن وعي متو�سط باملخاطر البيئية. 

 - )درجة واحدة( على املوقف الذي يعرب عن عدم وعي باملخاطر البيئية. 

ال�سورة النهائية للمقيا�س:  ♦ 

النهائية  اأ�سبح يف �سورته  وثباته  التاأكد من �سدقه  املقيا�ص من خالل  بعد �سبط 
يت�سمن )29( مفردة )1( ، و�ساحلًا للتطبيق امليداين، واجلدول )3( يو�سح اأبعاد املقيا�ص، 
النهائية،  اأبعاد املقيا�ص يف �سورته  التي يت�سمنه كل بعد من  ال�سلوكية  واأرقام املواقف 

وعدد املواقف لكل بعد وثقلها الن�سبي. 
الجدول )3( 

أبعاد المقياس وأرقام المواقف السلوكية لكل بعد، والثقل النسبي لكل بعد من أبعاد المقياس

الثقل الن�سبي لكل بعدعدد املواقفاأرقام املواقف ال�سلوكيةاأبعاد املقيا�سم

31.03%19، 6، 7، 11، 12، 16، 21، 22، 26املخاطر ال�سحية1

20.7%26، 8، 17، 18، 23، 27خماطر على الرتبة2

31.03%39، 9، 13، 14، 19، 20، 24، 25، 28خماطر على املاء3

17.24%45، 5، 10، 15، 29خماطر على الهواء4

100%29املجمــــوع

1 )( ملحق )1( : ال�سورة النهائية ملقيا�ص الوعي باملخاطر البيئية وال�سحية املرتتبة على 
ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب.
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جمتمع الدراسة: 

والرتبية  والآداب  العلوم  كليات  وطالبات  طالب  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
باجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة )الإ�سالمية، والأزهر، والأق�سى( يف الن�سف الثاين من 
العام اجلامعي )2009- 2010( ، والبالغ عددهم )38105( )2( موزعني بني طلبة اجلامعة 
الإ�سالمية والبالغ عددهم يف امل�ستويات الدرا�سية كافة يف الكليات الثالثة )8916( طالبًا 
وطالبة بواقع )1018( طالبًا وطالبة لكلية العلوم، و )1854( طالبًا وطالبة لكلية الآداب، 
)6044( طالبًا وطالبة لكلية الرتبية، وكذلك طلبة جامعة الأق�سى والبالغ عددهم يف كليات 
الكليات  هذه  يف  التوايل  على  موزعني  وطالبة  طالبًا   )13511( والرتبية  والآداب  العلوم 
الكليات  يف  طالبها  عدد  والبالغ  الأزهر  جامعة  واأخرياً   ،  )7131(  ،  )4628(  ،  )1752(
 )4873( و  العلوم،  بكلية  وطالبة  طالبًا   )1488( بواقع  وطالبة  طالبًا   )15678( الثالث 

طالبًا وطالبة بكلية الآداب، و )9317( طالبًا وطالبة بكلية الرتبية.

عينة الدراسة: 

والأزهر،  )الإ�سالمية،  الثالث  اجلامعات  طلبة  على  وعي  مقيا�ص   )600( وزع 
بواقع  طبقية  ع�سوائية  بطريقة  وذلك  الدرا�سة،  جمتمع  من   )%1.57( بواقع  والأق�سى( 
مائتي مقيا�ص لكل جامعة يف امل�ستويات الدرا�سية كافة من الأول حتى الرابع من ذكور 
وزعت  حيث  خمتلفة،  تراكمية  ومبعدلت  والرتبية  والآداب،  العلوم،  كليات  يف  واإناث 
حما�رشات  خالل  والثاين،  الأول  امل�ستويني  يف  والطالبات  الطالب  على  املقايي�ص  هذه 
عليهم  املقايي�ص  هذه  وزعت  فقد  والرابع  الثالث  امل�ستويني  يف  اأما  اجلامعة،  متطلبات 
هذه  على  ال�ستجابة  ليتم  والعلوم  والآداب  الرتبية  كلية  يف  التخ�س�ص  حما�رشات  خالل 
الكايف  الوقت  الطلبة  اأعطي  وقد  مبا�رشة،  املحا�رشة  درا�سة  من  النتهاء  بعد   املقايي�ص 

لالإجابة عن هذه املقايي�ص.
من  عدداً  هناك  اأن  فوجدا  الطلبة،  ا�ستجابات  يف  بالتدقيق  ذلك  بعد  الباحثان  وقام 
كاأن  ع�سوائي،  ب�سكل  عليها  اأجيب  اأو  كاملة  غري  عليها  الطلبة  ا�ستجابة  كانت  املقايي�ص 
ي�سع الطالب كل الإجابات )اأ، اأو ب، اأو ج( ، هذه املقايي�ص مت ا�ستبعادها وقد بلغ عددها 
)90( مقيا�سًا، ليتبقى عدد اأفراد العينة )510( طالبًا وطالبة، ومتثل هذه العينة ما ن�سبته 
)1.34%( من جمتمع الدرا�سة، وقد جاء توزيع اأفراد عينة الدرا�سة تبعًا ملتغرياتها امل�ستقلة 

كما هو مو�سع يف اجلدول )4( الآتي: 
بغزة  الأزهر  جامعة  من  بكل  والت�سجيل  القبول  عمادة  من  الإح�سائيات  هذه  اأخذت   )(  2

واجلامعة الإ�سالمية وال�سئون الأكادميية بجامعة الأق�سى.
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الجدول )4( 
توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغيراتها المستقلة

اجلامعة 
اجلن�سوالكلية

N1 = 127
امل�ستوى االأول

N2 = 127
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نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها: 
اأوالً- النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة الدرا�سة: 

ين�ص ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة الدرا�سة على: 

ما م�ستوى وعي طلبة جامعات قطاع غزة باملخاطر البيئية وال�سحية 
ال�ستخدام الفو�سفور االأبي�س يف احلروب؟ وهل يقل عن املتو�سط احل�سابي 

ملقيا�س الوعي باملخاطر البيئية وال�سحية؟ 
طلبة  عينة  ا�ستجابات  بيانات  ُر�سدت  الدرا�سة  اأ�سئلة  من  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 
اجلامعات على فقرات مقيا�ص الوعي وحتليلها با�ستخدام نظام )SPSS( ، وُح�سب كل من 
املتو�سط احل�سابي، والن�سبة املئوية، واختبار )ت( لعينة واحدة )One – sample test( كما 

يت�سح من اجلدول الآتي )5( 
الجدول )5( 

المتوسط الحسابي والنسبة المئوية واختبار )ت( لعينة واحدة، ومستوى الداللة اإلحصائية لمستوى وعي 
طلبة الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة بالمخاطر البيئية والصحية الستخدام الفوسفور األبيض في الحرو	

م

�س
قيا

امل
اد 

بع
اأ

عدد 
الطلبة

عدد 
الفقرات

النهاية 
العظمى 
للمقيا�س 
ولكل بعد

املتو�سط 
احل�سابي 
للمقيا�س 
ولكل بعد

متو�سط وعي 
الطلبة باملخاطر

االنحراف 
املعياري

الفروق 
بني 
الن�سب

قيمة )ت( 
املح�سوبة

م�ستوى 
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و�

ملت
ا

ية
ملئو

ة ا
�سب

الن
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و�

ملت
ا

ية
ملئو

ة ا
�سب

الن

1

حية
ل�س

طر ا
خا

امل

51092713.5%507.75%28.73.32%21.339.12 -
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م�ستوى 

0.01

2

رتبة
ى ال

 عل
طر

خا
امل

5106189%505.32%29.563.98%20.4420.91 -
دالة عند 
م�ستوى 

0.01
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م
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قيا

امل
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عدد 
الطلبة

عدد 
الفقرات

النهاية 
العظمى 
للمقيا�س 
ولكل بعد

املتو�سط 
احل�سابي 
للمقيا�س 
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متو�سط وعي 
الطلبة باملخاطر

االنحراف 
املعياري

الفروق 
بني 
الن�سب

قيمة )ت( 
املح�سوبة

م�ستوى 
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ة ا
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0.01
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5105157.5%504.67%31.132.55%18.8725.04 -
دالة عند 
م�ستوى 

0.01

املجموع 
- 18.7656.08%31.246.57%5027.18%510298743.5الكلي

دالة عند 
م�ستوى 

0.01

يت�سح من اجلدول )5( ما ياأتي: 
غزة  بقطاع  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  وعي  درجات  ملتو�سط  املئوية  الن�سبة  - 
باملخاطر البيئية وال�سحية ل�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب يف كل بعد من اأبعاد 
من  بعد  لكل  احل�سابي  للمتو�سط  املئوية  الن�سبة  من  اأقل  البيئية  باملخاطر  الوعي  مقيا�ص 
اأبعاد املقيا�ص، حيث جاءت اأكرب الفروق يف الن�سب يف بعد »املخاطر ال�سحية« )%21.3( ، 
يليها الفرق يف بعد »املخاطر على الرتبة« بن�سبة )20.44%( ويف املرتبة الثالثة الفرق يف 
ن�سبة بعد »املخاطر على الهواء بن�سبة )18.87%( ، اأما الفرق بني ن�سبة متو�سط ا�ستجابات 
الطلبة على بعد املخاطر على املاء، ون�سبة املتو�سط احل�سابي لهذا البعد جاءت يف املرتبة 

الرابعة وبن�سبة )%15.04( .
»املخاطر  فبعد  �سالبة،  بقيمة  املقيا�ص  اأبعاد  من  بعد  لكل  )ت(  قيمة  جاءت  وبذلك 
ال�سحية« جاءت قيمة )ت( له )- 39.12( ، وبعد »املخاطر على الرتبة« جاءت قيمة )ت( 
له )- 20.91( وبعد »املخاطر على املاء« جاءت قيمة )ت( له )- 15.98( والبعد الرابع 
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وهو »املخاطر على الهواء« جاءت قيمة )ت( له )- 25.04( ، وهذا يدل على اأن معدل وعي 
طلبة اجلامعات )عينة الدرا�سة( باملخاطر البيئية وال�سحية على كل بعد من اأبعاد املقيا�ص 
اأقل من )50%( ، وكما هو وا�سح من اجلدول )5( باأنه توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى الدللة )0.05( بني م�ستوى وعي طلبة اجلامعات الفل�سطينية يف املخاطر البيئية 
وال�سحية، وبني م�ستوى الوعي املتو�سط )50%( ، ول�سالح م�ستوى متو�سط الوعي يف كل 

من اأبعاد املقيا�ص.
على  الدرا�سة(  )عينة  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  وعي  مل�ستوى  املئوية  الن�سبة  - 
مقيا�ص املخاطر البيئية وال�سحية ككل ت�ساوي )31.24%( ، وهو م�ستوى يقل عن م�ستوى 
اأن قيمة )ت( املح�سوبة التي  الوعي املتو�سط، وهو )50%( مبقدار )18.76%( ، كا يت�سح 
اأقل من  املقيا�ص ككل  الطلبة على  فاإن معدل وعي  �سالبة، وبالتايل  ت�ساوي )- 56.08( 

. )%50(
البيئية  باملخاطر  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  وعي  م�ستوى  اأن  توؤكد  النتيجة  هذه 
للمقيا�ص  احل�سابي  املتو�سط  عن  يقل  احلروب  يف  الأبي�ص  الفو�سفور  ل�ستخدام  وال�سحية 

 )α ≥ 0.05( املعد لذلك، وبفروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة
ومن هنا يتم التاأكد من �سحة الفر�ص الأول من فرو�ص الدرا�سة الذي ين�ص على: يقل 
م�ستوى وعي طلبة اجلامعات الفل�سطينية باملخاطر البيئية وال�سحية ل�ستخدام الفو�سفور 
الأبي�ص يف احلروب عن املتو�سط احل�سابي للمقيا�ص املعد لذلك، وبفروق دالة اإح�سائيًا عند 

. )α ≥ 0.05( م�ستوى الدللة
الفل�سطينية بقطاع غزة  انخفا�ص م�ستوى وعي طلبة اجلامعات  اأن  الباحثان  ويرى 
باملخاطر البيئية وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب يعود اإىل 

عوامل عدة منها: 
معلومات  لأي  اجلامعية  اأو  الثانوية  املرحلة  يف  الدرا�سية  املناهج  احتواء  عدم  - 

تتعلق باملخاطر البيئية وال�سحية على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب.
عدم قيام و�سائل الإعالم الفل�سطينية املختلفة بالدور املنوط بها يف التوعية مبثل  - 
الأ�سلحة  ل�ستخدام  مرة  من  اأكرث  تعر�ص  الفل�سطيني  ال�سعب  واأن  وبخا�سة  املخاطر،  هذه 

املحرمة دوليًا يف قمعه وحماولة ال�سيطرة عليه من قبل قوات الحتالل الإ�رشائيلي.
توزيع  اأو  عمل  ور�ص  اأو  ندوات  بعقد  املعنية  احلكومية  املوؤ�س�سات  قيام  عدم  - 
من�سورات تو�سح للمواطنني كيفية التعامل مع قنابل الفو�سفور الأبي�ص يف حال ا�ستخدامها 

يف احلروب.
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البيئية  للمخاطر  ال�سابقة  والدرا�سات  البحوث  من  اأي  تطرق  عدم  من  وبالرغم  - 
وال�سحية الناجتة عن ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب، اإل اأن هذه املخاطر وتدين 
الوعي بها بدرجة كبرية ت�ساف اإىل جمموعة املخاطر البيئية الأخرى التي ل يعيها الأفراد 
العال:  امل�سيح، وحم�سن عبد  امل�سيح عبد  )عبد  درا�سة كل من  نتائج  اإليه  اأ�سارت  ما  وهذا 
 Weber & et.al,( ودرا�سة ، )Cox: 2000( ودرا�سة ، )Poorting: 2002( ودرا�سة ، )2000
 Shichilisky:( درا�سة  واأخرياً   )Richard & Paterson: 1998( درا�سة  وكـذلك   ،  )2000

. )1998

ثانياً- النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�سوؤال الثالث من اأ�سئلة الدرا�سة: 
ين�ص ال�سوؤال الثالث من اأ�سئلة الدرا�سة على: 

اإىل اأي مدى يختلف م�ستوى وعي طلبة اجلامعات الفل�سطينية باملخاطر 
احلروب  يف  االأبي�س  الفو�سفور  ا�ستخدام  على  املرتبة  وال�سحية  البيئية 

باختالف نوع اجلن�س؟ .
والنحراف  احل�سابي،  املتو�سط  ُح�سب  الدرا�سة  اأ�سئلة  من  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 
للمقارنة   ،  )Independent Samples test( م�ستقلتني  لعينتني  )ت(  واختبار  املعياري، 
بني م�ستويْي وعي طالب وطالبات اجلامعات الفل�سطينية )عينة الدرا�سة( باملخاطر البيئية 

املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب، كما هو مو�سح يف جدول )6( .
الجدول )6( 

المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واختبار )ت( لعينتين مستقلتين ومستوى الداللة اإلحصائية 
لمستوى وعي الطا	 والطالبات بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة بالمخاطر البيئية والصحية 

المترتبة على استخدام الفوسفور األبيض في الحرو	

م�ستوى الداللةقيمة )ت( املح�سوبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددنوع اجلن�س

23117.624.81الطالب
غري دالة اإح�سائيًا1.25

27918.175.06الطالبات

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن متو�سط وعي الطالبات )18.17( ، وهو اأكرب من متو�سط 
وعي الطالب )17.62( مبقدار )0.55( ، واأن قيمة )ت( املح�سوبة ت�ساوي )1.25( ، وهي 
ال�سوؤال الثالث من  ≤ α( ، وبذلك يجاب عن  اإح�سائيًا عند م�ستوى )0.05  قيمة غري دالة 
ين�ص  والذي  الدرا�سة  فرو�ص  من  الثاين  الفر�ص  �سحة  من  التاأكد  وكذلك  الدرا�سة،  اأ�سئلة 
على: "ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطي 
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على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية  للمخاطر  وعيهم  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  درجات 
ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب ُتعزى ملتغري نوع اجلن�ص )ذكر – اأنثى( .

والطالبات  الطالب  اأن  النتيجة هو  وراء هذه  يكمن  الذي  العامل  اأن  الباحثان  ويرى 
يعي�سون الظروف نف�سها، ويتلقون املعلومات نف�سها �سواء اإذا كان ذلك باملدار�ص الثانوية 
اأو باجلامعات، اأو ما تن�رشه و�سائل الإعالم املحلية لذا جاء متو�سطي ا�ستجاباتهم متقاربني 
الأبي�ص  الفو�سفور  ا�ستخدام  عن  الناجتة  وال�سحية  البيئية  باملخاطر  الوعي  مقيا�ص   على 

يف احلروب.
ثالثاً- النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�سوؤال الرابع من اأ�سئلة الدرا�سة: 

ين�ص ال�سوؤال الرابع من اأ�سئلة الدرا�سة على: 

اإىل اأي مدى يختلف م�ستوى وعي طلبة اجلامعات الفل�سطينية باملخاطر 
احلروب  يف  االأبي�س  الفو�سفور  ا�ستخدام  على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية 

باختالف اجلامعة؟ .
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال من اأ�سئلة الدرا�سة، وللتحقق من الفر�ص الثالث من فرو�ص 
 )α ≥ 0.05( الدرا�سة الذي ين�ص على: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة
بني متو�سطات درجات طلبة اجلامعات الفل�سطينية يف وعيهم للمخاطر البيئية وال�سحية 
 – )الأق�سى  اجلامعة  ُتعزى ملتغري  احلروب  الأبي�ص يف  الفو�سفور  ا�ستخدام  املرتتبة على 
والإ�سالمية – والأزهر( ، ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي )One Way Anova( ، ملعرفة 
دللة الفروق بني متو�سطات درجات طلبة كل من جامعة الأق�سى، واجلامعة الإ�سالمية، 
ا�ستخدام  على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية  باملخاطر  الوعي  مقيا�ص  على  الأزهر،  وجامعة 

الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب، فجاءت النتائج كما هي مو�سحة يف اجلدول )7( الآتي: 
الجدول )7( 

نتائج تحليل التباين األحادي لوعي طلبة الجامعات الفلسطينية )األقصى– اإلسامية– األزهر( 
بالمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن استخدام الفوسفور األبيض في الحرو	. 

م�ستوى الداللةقيمة )ف( متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سادر التباين
1125.122562.56بني املجموعات

غري دالة اإح�سائيًا1.45 198904.61508391.54داخل املجموعات
200029.73510املجموع

 قيمة )ف( الجدولية = )1.96( عند مستوى الداللة )0.05( ودرجات حرية )508.2( .
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يت�سح من خالل النتائج الواردة يف اجلدول ال�سابق باأنه »ل توجد فروق ذات دللة 
اجلامعات  طلبة  درجات  متو�سطات  بني   )α  ≥  0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
الفل�سطينية يف وعيهم للمخاطر البيئية وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص 

يف احلروب تعزى ملتغري اجلامعة )الأق�سى – الإ�سالمية – الأزهر(«.
الباحث هذه  الدرا�سة وُيعلل  الثالث من فرو�ص  الفر�ص  التاأكد من �سحة  وبذلك يتم 
تقريبًا  ويتلقون  نف�سها  الظروف  يعي�سون  الفل�سطينية  اجلامعات  باأن جميع طلبة  النتيجة 
يف  املقررات  هذه  خلو  مع  اجلامعية،  الدرا�سية  املقررات  خالل  من  نف�سها  املعلومات 
على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية  املخاطر  معلومات حول  من  كافة  الفل�سطينية  اجلامعات 
ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب. من هنا جاءت متو�سطات درجاتهم على مقيا�ص 
احلروب  يف  الأبي�ص  الفو�سفور  ا�ستخدام  على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية  للمخاطر  الوعي 

متدنية ومتقاربة لطلبة اجلامعات )عينة الدرا�سة( . 
رابعاً- النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�سوؤال اخلام�س من اأ�سئلة الدرا�سة: 

ين�ص ال�سوؤال اخلام�ص من اأ�سئلة الدرا�سة على: 

اإىل اأي مدى يختلف م�ستوى وعي طلبة اجلامعات الفل�سطينية باملخاطر 
احلروب  يف  االأبي�س  الفو�سفور  ا�ستخدام  على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية 

باختالف التخ�س�س؟ . 
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي، ملعرفة دللة الفروق بني 
متو�سطات درجات طلبة كلية العلوم، وطلبة كلية الآداب، وطلبة كليات الرتبية باجلامعات 
على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية  باملخاطر  الوعي  مقيا�ص  على  غزة  بقطاع  الفل�سطينية 
ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب، فجاءت النتائج كما هي مو�سحة باجلدول الآتي: 

الجدول )8( 
نتائج تحليل التباين األحادي لوعي طلبة الكليات المختلفة بالجامعات الفلسطينية 

 )العلوم، واآلدا	، والتربية( بالمخاطر البيئية والصحية الناتجة 
عن استخدام الفوسفور األبيض في الحرو	

م�ستوى الداللةقيمة )ف( متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سادر التباين

1331.432665.72بني املجموعات
دالة اإح�سائيًا عن 2.06

م�ستوى )0.05(  163952.87508322.74داخل املجموعات
165284.3510املجموع
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 ،  )0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  الدالة  )ف(  قيمة  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يتبني 
بني   )α  ≥  0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  اأنه  اإىل  ي�سري  وهذا 
وال�سحية  البيئية  باملخاطر  وعيهم  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  درجات  متو�سطات 
التخ�س�ص  ملتغري  تعزى  احلروب  يف  الأبي�ص  الفو�سفور  ا�ستخدام  على   املرتتبة 
)علوم، اأو اآداب، اأو تربية( ، لذا يرف�ص الفر�ص ال�سفري الرابع ويقبل الفر�ص البديل، اأي اأنه 
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطات درجات 
طلبة اجلامعات الفل�سطينية يف وعيهم باملخاطر البيئية وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام 
الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب تبعًا ملتغري التخ�س�ص )علوم، اآداب، تربية( ، وللتعرف اإىل 
وال�سحية  البيئية  للمخاطر  الوعي  مقيا�ص  على  الثالثة  التخ�س�سات  بني  الفروق   دللة 

ا�ستخدم اختبار �سيفيه لإجراءات املقارنات الثنائية، واجلدول )9( يو�سح ذلك: 
الجدول )9( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية بين التخصصات المختلفة لطلبة الجامعات الفلسطينية

الرتبيةفروق املتو�سطاتالبيان
م1 = 13.36

االآداب
م2 = 14.05

العلوم
م3 = 37.52

الوعي باملخاطر البيئية ال�ستخدام 
الفو�سفور االأبي�س يف احلروب

الرتبية
24.16 0.69- م1 = 13.36

الآداب
23.47 - - م2 = 14.05

العلوم
- - - م3 = 37.52

 دالة إحصائية عند مستوى )0.05( 

وطلبة  الآداب  كلية  طلبة  متو�سطي  بني  الفرق  قيمة  اأن   )9( اجلدول  من  يت�سح 
العلوم  كلية  طلبة  متو�سطي  بني  الفرق  قيمة  اأما  اإح�سائيًا،  دالة  غري  الرتبية  كلية 
قيمة  كذلك   ،  )0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  فدالَّة  الرتبية  كلية  وطلبة 
اإح�سائيًا  دالة  اأي�سًا  الآداب  كلية  وطلبة  العلوم  كلية  طلبة  متو�سطي  بني  الفرق 

 

عند م�ستوى الدللة )0.05( .
وميكن تو�سيح دللة الفروق بني التخ�س�سات كما ياأتي: 

( بني متو�سطي درجات  - α ≥ 0.05( توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى
البيئية  للمخاطر  الوعي  مقيا�ص  يف  )م1(  الرتبية  كلية  وطلبة  )م3(  العلوم  كلية  طلبة 

وال�سحية ل�سالح طلبة كلية العلوم )م3( .
( بني متو�سطي درجات  - α ≥ 0.05( توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى
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طلبة كلية العلوم )م3( وطلبة كلية الآداب )م2( يف مقيا�ص الوعي للمخاطر البيئية وال�سحية 
ل�سالح طلبة كلية العلوم )م3( اأي�سًا.

متو�سطي  بني   ) - α  ≥  0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
درجات طلبة كلية الآداب )م2( وطلبة كلية الرتبية )م1( يف مقيا�ص الوعي للمخاطر البيئية 

وال�سحية.
وميكن تف�سري ذلك اإىل اأن طلبة كلية العلوم ومن خالل امل�ساقات التخ�س�سية البيولوجية 
الفو�سفور  مبركبات  تتعلق  ملو�سوعات  يتعر�سون  باجلامعة  يدر�سونها  التي  والكيميائية 
واآثارها البيولوجية كذلك لأنواع امللوثات البيولوجية والكيميائية للماء والهواء والرتبة، يف 
حني اإن طلبة كليتي الرتبية والآداب ل يدر�سون مثل هذه املو�سوعات، من هنا جاء متو�سطا 
 درجاتهم على مقيا�ص الوعي باملخاطر البيئية وال�سحية اأقل بكثري من متو�سط درجات طلبة 

كلية العلوم على املقيا�ص نف�سه.

خام�ساً- النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�سوؤال ال�ساد�س من اأ�سئلة الدرا�سة: 
ين�ص ال�سوؤال ال�ساد�ص من اأ�سئلة الدرا�سة على: 

اإىل اأي مدى يختلف م�ستوى وعي طلبة اجلامعات الفل�سطينية باملخاطر 
احلروب  يف  االأبي�س  الفو�سفور  ا�ستخدام  على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية 

باختالف املعدل الرتاكمي للطالب؟ 
التباين الأحادي، وذلك  ا�ستخدم حتليل  الدرا�سة  اأ�سئلة  ال�سوؤال من  ولالإجابة عن هذا 
بهدف معرفة دللة الفروق بني متو�سطات درجات طلبة اجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة 
على مقيا�ص الوعي باملخاطر البيئية وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص 
من  )اأقل  الآتية:  الفئات  يف  اجلامعي  للطالب  الرتاكمي  املعدل  متغري  بح�سب  احلروب  يف 
70%، 70% اإىل اأقل من 80%، 80% اإىل اأقل من 90%، 90% فما فوق( ، فجاءت النتائج كما 

هي مو�سحة يف اجلدول )10( الآتي: 
الجدول )10( 

نتائج تحليل التباين األحادي لوعي طلبة الجامعات الفلسطينية بمعدالت تراكمية مختلفة 
بالمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن استخدام الفوسفور األبيض في الحرو	

م�ستوى الداللةقيمة )ف( متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سادر التباين
3814.8621907.43بني املجموعات

دالة اإح�سائيًا عن 2.41
م�ستوى )0.05(  402730.35508792.78داخل املجموعات

406545.21510املجموع
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يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيمة )ف( دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0.05( ، وهذه 
النتيجة ت�سري اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني 
وال�سحية  البيئية  باملخاطر  وعيهم  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  درجات  متو�سطات 
املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي )اأقل 
يرف�ص  لذا   ، فوق(  فما   %90  ،%90 من  اأقل  اإىل   %80  ،%80 من  اأقل  اإىل   %70  ،%70 من 
الفر�ص ال�سفري اخلام�ص، ويقبل الفر�ص البديل، اأي اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني متو�سطات درجات طلبة اجلامعات الفل�سطينية يف 
البيئية وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب  وعيهم باملخاطر 
تعبًا ملتغري املعدل الرتاكمي للطالب )اأقل من 70%، 70% اإىل اأقل من 80%، 80% اإىل اأقل 

من 90%، 90% فما فوق( .
الوعي  مقيا�ص  يف  الأربع  الرتاكمي  املعدل  فئات  بني  الفروق  دللة  اإىل  وللتعرف 
واجلدول  الثنائية،  املقارنات  لإجراء  �سيفيه  اختبار  ا�ستخدم  وال�سحية  البيئية  للمخاطر 

)11( يو�سح ذلك: 
الجدول )11( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية بين المعدالت التراكمية المختلفة لطلبة الجامعات الفلسطينية

اأقل من 70%فروق املتو�سطاتالبيان
م1 = 12.51

70%- اأقل من %80
م2 = 13.11

80%- اأقل من %90
م3 = 25.53

90% فما فوق
م4 = 34.27

الوعي باملخاطر 
البيئية ال�ستخدام 
الفو�سفور االأبي�س 

يف احلروب

اأقل من %70
21.76 13.02 0.6- م1 = 12.51

70%- اأقل من %80
21.16 12.42 - - م2 = 13.11

80%- اأقل من %90
8.74 - - - م3 = 25.53

90% فما فوق
- - - - م4 = 34.27

 دالة إحصائية عند مستوى )0.05( 

يت�سح من النتائج الواردة يف اجلدول ال�سابق ما ياأتي: 
( بني متو�سطات  Ú α ≥ 0.05( توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة
درجات الطلبة ذوي املعدل الرتاكمي )80%- اأقل من 90%( )م3( ، وكل من الطالبة ذوي 
املعدل الرتاكمي )اأقل من 70%( )م1( ، والطلبة ذوي املعدل الرتاكمي )70%- اأقل من %80( 
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الرتاكمي  الطلبة ذوي املعدل  البيئية وال�سحية ل�سالح  للمخاطر  الوعي  )م2( يف مقيا�ص 
)80 – اأقل من 90%( )م3( .

( بني متو�سطات  Ú α ≥ 0.05( توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة
درجات الطلبة ذوي املعدل الرتاكمي )90% فما فوق( )م4( ، وكل من الطلبة ذوي املعدل 

الرتاكمي: 
. )  )اأقل من 70%( )م1 -

. )  )70 – اقل من 80%( )م2 -

. )  )80 – اأقل من 90%( )م3 -
 يف مقيا�ص الوعي للمخاطر البيئية وال�سحية، وذلك ل�سالح الطلبة ذوي املعدل الرتاكمي 

 )90% فما فوق( )م4( .
بني   ) Ú α  ≥  0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
ذوي  والطلبة   ، )م1(   )%70 من  )اأقل  الرتاكمي  املعدل  ذوي  الطلبة  درجات  متو�سطات 
املعدل الرتاكمي )70%- اأقل من 80%( )م2( يف مقيا�ص الوعي للمخاطر البيئية وال�سحية 
ل�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص، وميكن تف�سري النتيجة التي مت التو�سل اإليها اأن طلبة اجلامعات 
الفل�سطينية ذوي املعدلت الرتاكمية املمتازة واجليدة جداً يكون لديهم اهتمام بتو�سيع دائرة 
معلومات،  من  الدرا�سية  املقررات  تت�سمنه  ما  خارج  املختلفة  املو�سوعات  يف  معارفهم 
كذلك وجود جزء من هذه العينة من الطلبة من طلبة كلية العلوم، وت�سري معدلتهم الرتاكمية 
املرتفعة اإىل متيزهم يف امل�ساقات العلمية، وبالذات البيولوجية والكيميائية، هذه الأ�سباب 
اأدت اإىل زيادة متو�سطاتهم احل�سابية يف الوعي باملخاطر البيئية وال�سحية عن زمالئهم 

ذوي املعدلت الرتاكمية املنخف�سة. 
�ساد�ساً- النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�سوؤال ال�سابع من اأ�سئلة الدرا�سة: 

ين�ص ال�سوؤال ال�سابع من اأ�سئلة الدرا�سة: 

اإىل اأي مدى يختلف م�ستوى وعي طلبة اجلامعات الفل�سطينية باملخاطر 
احلروب  يف  االأبي�س  الفو�سفور  ا�ستخدام  على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية 

باختالف امل�ستوى الدرا�سي؟ 
الأحادي،  التباين  حتليل  ُح�سب  الدرا�سة،  اأ�سئلة  من  ال�سابع  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  درجات  متو�سطات  بني  الفروق  دللة  معرفة  بهدف  وذلك 
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ا�ستخدام  على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية  باملخاطر  الوعي  مقيا�ص  على  غزة  بقطاع 
اجلامعي  للطالب  الدرا�سي  امل�ستوى  متغري  بح�سب  احلروب  يف  الأبي�ص   الفو�سفور 

 )الأول، اأو الثاين، اأو الثالث، اأو الرابع( ، فجاءت النتائج يف اجلدول )12( كما ياأتي: 
الجدول )12( 

نتائج تحليل التباين األحادي لوعي طلبة الجامعات الفلسطينية في المستويات الدراسية المختلفة 
بالمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن استخدام الفوسفور األبيض في الحرو	

م�ستوى الداللةقيمة )ف( متو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سادر التباين

3110.1721555.09بني املجموعات
غري دالة اإح�سائيًا1.91 413002.55508813داخل املجموعات

416112.72510املجموع

دللة  ذات  عالقة  توجد  ل  اأنه   )12( ال�سابق  باجلدول  الواردة  النتائج  من  يت�سح 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )0.05( بني متو�سطات درجات طلبة اجلامعات الفل�سطينية 
يف وعيهم للمخاطر البيئية وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب، 
تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي )الأول، الثاين، الثالث، الرابع( ، وبذلك يتم التاأكد من �سحة 

الفر�ص ال�سابع من فرو�ص الدرا�سة. 
هذه النتيجة توؤكد ما ذهب اإليه الباحثان �سابقًا من اأن املقررات الدرا�سية للجامعات 
ا�ستخدام  على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية  املخاطر  حمتواها  يف  تت�سمن  ل  الفل�سطينية 
الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب، هذا بالإ�سافة اإىل اأنهم يعي�سون يف الظروف نف�سها خارج 
اأ�سوار اجلامعة، وعدم تلقيهم لأي دورات اأو ور�ص عمل اأو ندوات تثقيفية حول املخاطر البيئية 
 املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب اإذا كان ذلك من املوؤ�س�سات احلكومية 

اأو غري احلكومية. 

توصيات الدراسة ومقرتحاتها: 

أوالً- توصيات الدراسة: 

الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  وعي  تدين  من  الدرا�سة  نتائج  اإليه  اأ�سارت  ما  �سوء  يف 
باملخاطر البيئية وال�سحية املرتتبة على ا�ستخدم الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب، وكذلك 
يف �سوء ا�ستخدام قوات الحتالل الإ�رشائيلي لقذائف الفو�سفور الأبي�ص يف حربها الأخرية 
على قطاع غزة، واحتمال ا�ستخدامه مرة اأخرى يف اأي حرب جديدة، وبخا�سة يف ظل عدم 
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ا�ستقرار الأو�ساع الأمنية يف قطاع غزة ب�سكل خا�ص يف اأرا�سي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
ب�سكل عام، من هنا يو�سي الباحثان مبا ياأتي: 

من  وذلك  اإثرائها،  اأو  اجلامعة  متطلبات  م�ساقات  بع�ص  حمتوى  تطوير  �رشورة  1 .
خالل ت�سمينها املخاطر البيئية املرتتبة على ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب. 

غري  اأو  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  عمل  وور�ص  تدريبية  دورات  بتنظيم  الهتمام  2 .
يف  الأبي�ص  الفو�سفور  ا�ستخدام  على  املرتتبة  وال�سحية  البيئية  املخاطر  حول  احلكومية 

احلروب، وكيفية التعامل مع هذه املخاطر واحلد منها. 
مناق�سة  على  واملرئية  واملقروءة  امل�سموعة  الإعالم  و�سائل  خالل  من  الرتكيز  3 .
املخاطر البيئية وال�سحية املرتتبة ل�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلروب، وكيفية جتنيب 

ال�سكان هذه املخاطر واآثارها ال�سلبية. 

ثانياً- مقرتحات الدراسة: 

ا�ستكماالً للدرا�سة احلالية، يقرتح الباحثان اإجراء البحوث والدرا�سات االآتية: 
اأو  الثانوية،  للمرحلة  اأو  الأ�سا�سية،  للمرحلة  العلوم  ملناهج  تقوميية  درا�سة  1 .
�سوء  يف  الفل�سطينية  باجلامعات  والأحياء  الكيمياء  بق�سمي  التخ�س�ص  مل�ساقات 
احلروب  يف  الأبي�ص  الفو�سفور  ا�ستخدام  عن  تنتج  التي  وال�سحية  البيئية  املخاطر 
املقررات  لهذه  مقرتح  ت�سّور  وو�سع  الدرا�سة،  هذه  يف  الواردة  القائمة  تت�سمنها  التي 

 

يف �سوء هذه املخاطر. 
ت�سّور مقرتح لتنمية م�ستوى وعي طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا، اأو الثانوية، اأو  2 .
�رشائح من املجتمع الفل�سطيني باملخاطر البيئية وال�سحية ل�ستخدام الفو�سفور والأبي�ص 

يف احلروب. 
يف  ا�ستخدامه  وخماطر  الأبي�ص،  الفو�سفور  يف  مقرتحة  درا�سية  وحدة  فعالية  3 .

احلروب للوقاية واحلد منها. 
فعالية ا�ستخدام تكنولوجيا الو�سائل املتعددة يف تنمية مهارات الوقاية، واحلد من  4 .

املخاطر البيئية وال�سحية للقنابل الفو�سفورية لدى طلبة جامعة الأق�سى. 
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املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية: 
( : »تطور من�سوب وملوحة وا�ستهالك املياه اجلوفية يف قطاع  اأبو مايلة، يو�سف )2001. 1

غزة«، )جامعة الأزهر بغزة: مركز البحوث املائية. 
الثاين،  العدد  العامة«،  ال�سحة  : »ر�سالة   ) العامة )1995. 2 لل�سحة  الفل�سطينية  اجلمعية 

ال�سنة الأوىل، ني�سان )1995( . 
 . ) اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني: نتائج م�سح البيئة املنزلية ل�سنة )2009. 3

( : »الإح�ساء يف البحوث النف�سية والرتبوية والجتماعية«،  خريي، ال�سيد حممد )1977. 4
)القاهرة: دار الفكر العربي( . 

( : »اجتاهات طالب كليات الرتبية النوعية نحو حماية  ح�سني، مها �سالح الدين )2004. 5
البيئة من التلوث«، جملة م�ستقبل الرتبية العربية، املجلد العا�رش، العدد )35( ، اأكتوبر 

 . )2004(
( : »تطوير مناهج العلوم وال�سحة للمرحلة الأ�سا�سية العليا  حل�ص، مو�سى �سقر )2010. 6
ملواجهة املخاطر ال�سحية والبيئية يف فل�سطني«، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، برنامج 

الدرا�سات العليا امل�سرتك بني جامعتي عني �سم�ص والأق�سى. 
( : »اأ�سا�سيات القيا�ص والتقومي يف تدري�ص العلوم«، ترجمة حممد  دوران، رودين )1985. 7
�سعيد �سباريتي، وخليل يو�سف اخلليلي، وفتحي ح�سن ملكاوي، )الأردن: اإربد، مكتبة 

دار الأمل( . 
امليكانيكيني،  املهند�سني  جملة  ونحن«،  »البيئة   :  ) 8 .1996( حممد  م�سطفى  رم�سان، 

القاهرة، جملة الأهرام العدد )55( . 
درا�سة  9 . – غزة  بقطاع  ال�سحي  لل�رشف  البيئية  »الآثار   :  )2003( ح�سن  ال�رشدي، 
جغرافية«، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، برنامج الدرا�سات العليا امل�سرتك بني جامعتي 

عني �سم�ص والأق�سى. 
الهيئة  )القاهرة:  مواجهته«،  و�سبل  البيئي  »التلوث   :  ) 10 .1999( نبهان  حممد  �سويلم، 

امل�رشية العامة للكتاب( . 
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ال�سناعي ال�سائلة«، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، )جامعة امللك عبد العزيز بال�سعودية: 
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( : »تاأثري مياه البحر امللوثة على الأ�سماك وال�ساطئ  عبد ربه، اإ�سماعيل حممد )2003. 14
و�سحة الإن�سان يف قطاع غزة«، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، )جامعة القد�ص: كلية 

ال�سحة العامة بغزة( . 
الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  البيئية  املوارد  »ا�ستنزاف   :  ) 15 .2008( خليل  زينب  عودة، 
وتدمريها ناجم عن ال�ستيطان ال�رشائيلي واأعمال م�سادرة الأرا�سي ومنع املواطنني 

الفل�سطينيني من دخولها«، )فل�سطني: اجلهاز املركزي لالإح�ساء( . 
)دم�سق:  الأوىل،  الطبعة  الفل�سطينية«،  البيئة  »اغتيال   :  ) 16 .2008( م�سطفى  قاعود، 

�سفحات للدرا�سات والن�رش( . 
( : »ال�ستيطان و�رشقة امل�سادر الطبيعية يف قطاع  معهد الأبحاث التطبيقية )2005. 17

غزة«، )القد�ص: تقرير املعهد بتاريخ 9/ 3/ 2005( . 
اخلطرة«،  النفايات  حلرق  البيئية  »التاأثريات   :  ) 18 .2006( عثمان  بن  حممد  مليباري، 
الأر�ساد  كلية  بال�سعودية:  العزيز،  عبد  امللك  )جامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة 

والبيئة وزراعة املناطق اجلافة( . 
الإعدادية  املرحلة  طالب  لدى  البيئية  »الجتاهات   :  ) 19 .2000( حممود  تي�سري  ن�سوان، 
العليا امل�سرتك  الدرا�سات  مبدار�ص قطع غزة«، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، برنامج 

بني جامعتي عني �سم�ص والأق�سى. 
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ثانياً- املراجع األجنبية: 
Alt1. mann,l. & et. al. , (2008) : «Uisual Functions in year old children in 
Relation to Lead and mercury levels», Neurotoxical, Teratol, Vol. (20) , 
No. (1) , pp (9- 16) . 
Blumberg. A. (1994) : «Risks and chemical substances», journal of 2. 
chemical Education, Vol. (71) . No (11) , pp (912- 918) . 
Cox, P. (2000) : «Evaluating expert and public risk perception of the 3. 
health effects of ionizing radiation and electromagnetic fields», center of 
environmental risk, university of East Angela. 
Poortinga, W. (2002) : «Puplic perception of the risk science and 4. 
governance», university of Groningen. 
Richard,D. & Peterson, S. (1998) : «Perception of environmental  5. 
risk related to gender, community socioeconomic setting, age and focus of 
control», journal of environmental education,vol (30) , No (1) , pp (11- 19) 
Szaqgun, G. & Pavlov, V. (1995) : «Environmental awareness: 6. 
Acomparative study of german and Russian adolescents», journal of youth 
and society», vol. (27) no (1) , pp (93- 112) 
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Chichilnisky, C. )1998( : “the economics of environmental risks”, Com
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ملحق )1( 

مقيا�س الوعي باملخاطر البيئية املرتتبة 
على ا�ستخدام الفو�سفور االأبي�س يف احلروب

عزيز الطالب/ الطالبة/ حتية طيبة وبعد،،، 

الفل�سطينية  اجلامعات  طلبة  وعي  »م�ستوى  بعنوان  بحث  باإعداد  الباحثان  يقوم 
باملخاطر البيئية ل�ستخدام الفو�سفور الأبي�ص يف احلرب«

جمموعة  املقيا�ص  وت�سمن  املخاطر  بهذه  للوعي  مقيا�ص  اإعداد  ذلك  تطلب  وقد 
ثالث  يتلوها  تقريرية  عبارة  فقره  كل  تت�سمن  حيث  فقره   )29( وعددها  الفقرات  من 

مواقف )اأ، ب، ج( 
وذلك  عنه،  انطباعك  مدى  حُتدد  ثم  موقف  كل  تقراأ  اأن  منك  واملطلوب 

 

بو�سع عالمة )ü( يف اخلانة املنا�سبة لذلك، واإليك مثال يو�سح طريقة الإجابة: 
عند انفجار قنبلة فو�سفور اأبي�ص بالقرب منك وت�ساعد منها دخان فاإنك

أ. تبقى يف مكانك دون حراك حتى ينق�سع الدخان. 

	. ُت�سارع لإطفائها با�ستخدام الرمل. 
ت. تهرب بعيداً عن مكان الدخان. 

ونفرت�ص انك اخرتت املوقف )ب( ، لذا يجب و�سع عالمة )ü( يف مقابل رقم ال�سوؤال 
�ست�ستخدم  بها  �ستديل  التي  املعلومات  جميع  اأن  التاأكد  مع  املنف�سلة،  الإجابة  ورقة  يف 

لأغرا�ص البحث العلمي فقط. 

مع خال�س ال�سكر والتقدير حُل�سن تعاونكم

الباحثــــان         

د. تي�سري حممود ن�سوان

اأ. هالـة احلـرازيـن
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املعلومات االأ�سا�سية: 
الأزهر الإ�سالمية   الأق�سى   اجلامعة:    ♦ 

اأنثـى ذكـر    نوع اجلن�ص:    ♦ 

الرابع الثالث   الثاين   الأول   امل�ستوى:   ♦ 

تربية اآداب   علوم   التخ�س�ص:   ♦ 

  % %70- اأقل من 80 ♦ اأقل من %70   املعدل الرتاكمي:   
90% فما فــوق 80%- اأقل من %90      

اإذا وقعت قطعة من الفو�سفور االأبي�س على �سخ�س بالقرب من، فاإنك:  1 .
أ. تقوم باإزاحتها ب�رشعة عن ال�سخ�ص بيدك. 

	. ت�سع عليها ماء لإطفائها. 
ت. ت�ستخدم اأداة حادة لك�سطها عن ج�سم ال�سخ�ص امل�ساب. 

اأر�سه التي تلوث جزء منها بالفو�سفور  اأحد املزارعني يف زراعة  ا�ست�سارك  2 .
االأبي�س، فاإنك تن�سح املزارع: 

أ. بعدم زراعة الأر�ص نهائيًا. 

	. بزراعة الأر�ص بعد اإزالة الفو�سفور الأبي�ص عنها. 
ت. زراعة اأجزاء الأر�ص التي مل يت�ساقط الفو�سفور الأبي�ص عليها. 

يف الكثري من االأحيان ت�ستخدم القوات البحرية لغالبية دول العامل الفو�سفور  3 .
االأبي�س لتحديد خطوط املالحة لهذه القوات، لذا فاإنك ترى: 

مبركبات  واملحيطات  البحار  مياه  لتلويثها  املواد  هذه  ا�ستخدام  أ. خطورة 
الفو�سفور. 

	. �رشورة ا�ستخدام هذه املواد خوفًا من فقدان بع�ص ال�سفن والقطع البحرية. 

البحار  مياه  على  املركبات  هذه  من  قليلة  كميات  ا�ستخدام  خطورة  ت. عدم 
واملحيطات. 

االأبي�س الإنتاج  الفو�سفور  خالل احلرب على غزة ا�ستخدمت قوات االحتالل  4 .
هذا  اأن  ترى  فاإنك  الآخر،  مكان  من  قواتها  ان�سحاب  على  للتغطية  كثيف  دخان 
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الدخان: 
أ. ملوث خطري للهواء اجلوي. 

	. ل يلوث الهواء اجلوي. 

ت. يلوث فقط الهواء اجلوي املحيط بهذه القوات. 
عند تعر�س الفو�سفور االأبي�س للهواء اجلوي، فاإنه بح�سب معلوماتك:  5 .

أ. ل ي�ستعل يف الهواء اجلوي. 

	. ي�ستعل بدخان ابي�ص كثيف. 
ت. لي�ست لديك معلومات حول ذلك. 

عند انفجار قنبلة فو�سفور اأبي�س بالقرب منك، وت�ساعد دخان ابي�س منها،  6 .
فاإنك: 

أ. تبقى يف مكانك دون حراك حتى ينق�سع الدخان. 

	. ت�سارع باإطفائها با�ستخدام الرمل. 

ت. تهرب بعيداً عن مكان الدخان. 

بعد احلرب على غزة وا�ستخدام الفو�سفور االأبي�س خاللها، فاإنك:  7 .
بالفو�سفور  تلوثها  من  خوفًا  تاأكلها  التي  والأ�سماك  اللحوم  م�سدر  يف  أ. تدقق 

الأبي�ص. 
	. ل تعتقد باأن التلوث بالفو�سفور الأبي�ص ي�سل اإىل حلوم احليوانات والأ�سماك. 

ت. ت�سك يف تلوث الأ�سماك بالفو�سفور الأبي�ص اما احلوم فال ت�سك يف تلوثها. 
ترى يف تر�سب الفو�سفور االأبي�س لفرتات طويلة على الرتبة الزراعية اأنه:  8 .

أ. يفقدها خ�سوبتها. 

	. ل يوؤثر على خ�سوبتها. 

ت. يفقدها جزء من خ�سوبتها. 
اإىل املياه اجلوفية يف  االأبي�س ميكن ان يت�رضب  الفو�سفور  اأن  يرى البع�س  9 .

باطن االأر�س، واأنت ترى: 
الأبي�ص  الفو�سفور  ة تتكون من عدة طبقات متنع ت�رشب  الق�رشأ.  ا�ستحالة ذلك لن 

للمياه اجلوفية. 
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فور الأبي�ص للمياه اجلوفية.  تتفق متامًا مع هوؤلء يف اإمكانية ت�رشب الفو�سأ. 
أ. توؤيد اإىل حد ما راأي هوؤلء. 

ن�رضت اإحدى ال�سحف خرباً مفاده »اأنه عند انفجار القنابل الفو�سفورية ينتج  10 .
عنها غاز يعمل على ت�سخني الغالف اجلوي للمنطقة التي تنفجر فيها القنابل«، فاإنك 

ترى اأن هذا اخلرب: 
أ. غري �سحيح على الإطالق. 

	. �سحيح اإىل حد ما. 

ت. �سحيح متامًا من الناحية العلمية. 

خالل احلرب على غزة �سقطت كمية ال باأ�س بها من الفو�سفور االأبي�س يف  11 .
مياه البحر لذا فاإنك: 

أ. ل متانع ال�سباحة بالبحر مبا�رشة لأن مياه البحر تبطل ال�رشر الناجت عن 

الفو�سفور الأبي�ص. 
	. ت�سبح يف منطقة بعيدة عن املناطق التي �سقط فيها الفو�سفور الأبي�ص. 

ت. ل ت�سبح نهائيًا يف مياه البحر اإل بعد ا�ست�سارة اجلهات املخت�سة يف ذلك. 

يف حالة �سقوط قطعة من الفو�سفور االأبي�س يف �ساحة منزلك، فاإنك:  12 .
أ. تلتقطها مبا�رشة بيدك وترميها يف ال�سارع املجاور. 

	. تراقبها حتى تنطفئ ثم تلتقطها بيدك وترميها. 
ت. تنقلها بوا�سطة اأداة معدنية لإناء به ماء. 

يتخوف الكثري من �سكان قطاع غزة من تلوث مياه البحر بالفو�سفور االأبي�س  13 .
جراء ق�سف قوات االحتالل االإ�رضائيلي ملواقع بحرية اأو قوارب به، لذا فاإنك ترى اأنه: 

أ. من ال�رشوري الأخذ بهذا التخوف. 

	. ل داعي له لأن البحر وا�سع ومياهه متجددة. 

ت. يكون التخوف فقط يف املنطقة التي ق�سفت بالفو�سفور الأبي�ص. 
ت�ساقط  االأبي�س  بالفو�سفور  غزة  بقطاع  لل�سكان  االإ�رضائيلي  الق�سف  اأثناء  14 .

بع�س منه يف خزانات املياه ال�ساحلة لل�رضب، فاإنك ترى اأنه: 
أ. ل خوف من �رشب هذه املياه، لن الفو�سفور الأبي�ص ي�سبب فقط حروق باجل�سم اإذا 

�سقط عليه. 
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اأم  عاجاًل  الإن�سان  على  يظهر  الداخلية  الإن�سان  ج�سم  باأجهزة  كبري  �رشر 	.  يلحق 
اآجاًل. 

ت. ميكن اأن يلحق �رشر ببع�ص اأجزاء ج�سم الإن�سان الداخلية. 

بح�سب  اجلوي  الهواء  على  االأبي�س  الفو�سفور  قنابل  انفجار  خطورة  تكمن  15 .
اعتقادك يف: 

أ. كمية الدخان الناجتة عن انفجار هذه القنابل. 

	. دخان القنابل بالإ�سافة لدخان احلرائق التي ي�سببها انفجار هذه القنابل. 

ت. ينتج دخان بكميات ل تلوث الهواء اجلوي. 
عند ق�سف مناطق �سكنية بالفو�سفور االأبي�س، فاإنك تن�سح باإزالة الفو�سفور  16 .

االأبي�س اأوالً عن: 
أ. املباين امل�سنوعة من مادة الأ�سب�ست. 

	. املباين امل�سنوعة من ال�سمنت. 
ت. ال�سوارع وامل�ساحات الفارغة يف هذه املناطق. 

عر�س عليك �رضاء خ�رضوات وفواكه كانت مزروعة يف اأر�س ق�سفت بقنابل  17 .
الفو�سفور االأبي�س، باأ�سعار رخي�سة، فاإنك: 

أ. ل ت�سرتي هذه اخل�رشوات والفواكه حتى لو كانت رخي�سة. 

	. تقوم ب�رشاء هذه اخل�رشوات والفواكه بهدف املتاجرة بها فقط. 
ت. ت�سرتي هذه اخل�رشوات والفواكه بغر�ص التغذية عليها. 

ُيقال باأن تر�سب الفو�سفور االأبي�س على الرتبة الزراعية يفقدها خ�سوبتها،  18 .
فاإنك ترى اأن ال�سبب يف ذلك يعود اإىل: 

أ. اإعدام الفو�سفور الأبي�ص للن�ساط احليوي يف الرتبة. 

	. حرق الفو�سفور الأبي�ص جلذور النباتات. 

ت. يعمل الفو�سفور الأبي�ص كعازل بني املاء والرتبة. 
�سقوط  �ساعة  االأبي�س  بالفو�سفور  ما ميكن هوالق�سف  اأخطر  من  باأنه  يقال  19 .
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باخملاطر  غزة  بقطاع  الفلسطينية  اجلامعات  طلبة  وعي  د. تيسير محمود حسني نشوانمستوى 

االأمطار الأن ال�سيول ميكن اأن حتمل قطع الفو�سفور االأبي�س هذه ملياه البحر فتلوثه، 
لذا فاإنك: 

أ. تتفق متامًا مع القول. 

	. تتفق اإىل حد ما مع هذا القول. 
ت. ل تتفق مع هذا القول. 

عند �سقوط الفو�سفور االأبي�س يف اأحوا�س تربية االأ�سماك، فاإنك ترى، اأن املياه  20 .
املوجودة يف هذه االأحوا�س: 

لتفاعله  املاء  يف  املذاب  الأك�سجني  قلة  ب�سبب  ذلك  بعد  الأ�سماك  فيها  تعي�ص  أ.  ل 
مع الفو�سفور الأبي�ص

الفو�سفور  مع  يتفاعل  ل  املاء  يف  الذائب  الأك�سجني  لأن  الأ�سماك  فيها  	. تعي�ص 
الأبي�ص. 

ت. ميكن اأن تعي�ص فيها بع�ص الأ�سماك. 

اإذا علمت اأن احلروق الناجتة عن الفو�سفور االأبي�س اأ�سد خطورة على االإن�سان  21 .
من احلروق العادية، فاإنك ترى اأن ال�سبب يف ذلك يعود اإىل: 

أ. �سدة توهج مادة الفو�سفور الأبي�ص

	. ذوبان الفو�سفور الأبي�ص يف دهن الإن�سان ب�سهولة. 

ت. ا�سطدام قطع الفو�سفور الأبي�ص بقوة بجلد الإن�سان. 
قراأت يف اإحدى ال�سحف اأن االإ�سابة بالفو�سفور االأبي�س ميكن يوؤدي اإىل نزيف  22 .

داخلي، اأو هبوط يف القلب، اأو ف�سل كلوي، فاإنك ترى ذلك: 
أ. ممكن اأن يحدث. 

	. تهويل لالأمور ب�سكل غري �سحيح. 
ت. ممكن اأن ينطبق فقط على النزيف الداخلي. 

جاء يف اإحدى ن�رضات وزارة البيئة انه ملعاجلة الرتبة من التلوث بالفو�سفور  23 .
وغ�سيل   ، )75�سم(  بعمق  الرتبة  من  ال�سامة  البقايا  جميع  من  »التخل�س  االأبي�س 

الرتبة بكميات وفرية من املاء« فاإنك ترى: 
أ. تهويل مبالغ فيه حول خماطر الفو�سفور الأبي�ص على الرتبة. 
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	. �رشورة اللتزام مبا جاء يف الن�رشة بالرغم من �سعوبة تطبيقها. 

ت. تنقية الرتبة من الفو�سفور الأبي�ص ول حاجة لغ�سيل الرتبة. 
اأن الق�سف بقنابل الفو�سفور االأبي�س لقطاع  يعتقد بع�س �سكان قطاع غزة  24 .
غزة ُي�سبب تلوث كل املناطق التي ق�سفت من اأ�سجار وحيوانات وح�سائ�س، وحتى 

الطيور، فاإنك ترى: 
أ. اأن هذا العتقاد غري �سحيح. 

	. عدم �سحة هذا العتقاد. 

ت. اأنه ميكن اأن يلوث النباتات واحليوانات ما عدا الطيور. 
بح�سب معلوماتك عند �سقوط الفو�سفور االأبي�س يف املاء فاإنه:  25 .

أ. يذوب ب�رشعة يف املاء. 

	. يرت�سب يف املاء لعدة �سنوات. 
ت. يذوب يف املاء بعد عدة اأيام. 

امل�ساب  باالإن�سان  تلحق  �سيئة  نف�سية  اآثار  هناك  اأن  الباحثني  بع�س  يرى  26 .
بحروق الفو�سفور االأبي�س، لذا فاإنك: 

أ. توؤيد هذا الراأي. 

	. تعار�ص هذا الراأي. 
ت. لي�ص لديك معلومات حول ذلك. 

حلل م�سكلة �سعوبة توفر االإمكانيات التكنولوجية الالزمة لقيا�س املخاطر  27 .
املرتتبة على الزراعة يف الرتبة املرت�سبة عليها الفو�سفور االأبي�س، فاإنك ترى: 

أ. �رشورة توفري هذه الإمكانات مهما كانت تكلفتها. 

	. عدم وجود �رشورة لتوفري هذه الإمكانات طاملا اأزيلت خملفات الفو�سفور الأبي�ص 
عن �سطح الرتبة. 

ت. توفري بع�ص الإمكانات ال�رشورية. 
اأكد علماء الكيمياء اأنه عند حتلل الفو�سفور االأبي�س يف املاء فاإنه ينتج عنه  28 .

غاز »الفو�سفني«، بح�سب اعتقادك فاإن هذا الغاز: 
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أ. هالة احلرازينالبيئية والصحية املترتبة على استخدام الفوسفور األبيض في احلروب 
باخملاطر  غزة  بقطاع  الفلسطينية  اجلامعات  طلبة  وعي  د. تيسير محمود حسني نشوانمستوى 

مية.  أ. �سديد ال�سُّ

	. غري �سام. 

ت. ل تعرف عنه �سيئًا. 

ُيقال باأن انفجار القنابل الفو�سفورية يرتتب عليه التغري يف مكونات وتركيب  29 .
الهواء اجلوي لذا فاإنك: 
أ. توؤيد هذا القول. 

	. ُتعار�ص هذا القول. 
ت. لي�ص لديك دراية بذلك. 


