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مستوى الوعي بالكوارث الطبيعية وتأثيراتها لدى طلبة الصف
الحادي عشر في سلطنة عمان.

أ .د.عبد اهلل بن مخيس أمبوسعيدي*
فاطمة املقبالية**
الملخص
هدفت الدراسة إلى تعرف مستوى الوعي بالكوارث الطبيعية ،وتأثيراتها لدى طلبة الصف

الحادي عشر في سلطنة عمان في ضوء متغيري النوع االجتماعي ،والمحافظة التعليمية ،وبلغت

عينة الدراسة ( )774طالبا وطالبة تم اختيارهم عشوائيا من خمس محافظات تعليمية مختلفة،
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي من خالل بناء مقياس مكون من ثالثة

مجاالت؛ وهي :المكون المعرفي؛ وقد تكون من ( )20عبارة من نوع الصح والخطأ ،والمكون

تكون من ( )18عبارة ،ومكون سلوكي؛ اشتمل على ( )15عبارة ،تم استخالص
الوجداني؛ وقد َّ
دالالت الصدق للمقياس عن طريق عرضه على مجموعة من المحكمين ،كما تم حساب الثبات
بتطبيقه على عينة مشابهة لعينة الدراسة ،وبلغ معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام

معادلة كرونباخ ألفا ()0.89؛ وهي قيمة تدل على أن األداة مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة.

كشفت نتائج الدراسة عن أن مستوى وعي الطلبة بالكوارث الطبيعية وتأثيراتها في المكون

المعرفي كان منخفضا حيث بلغ ( ،)%55.25وفي المقابل كان الوعي في المكونين الوجداني

والسلوكي مرتفعا ،كما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى وعي الطلبة

بالكوارث الطبيعية وتأثيراتها في جميع المكونات تعزى لمتغير النوع االجتماعي؛ لصالح اإلناث،

وإلى فروق تعزى للمحافظة التعليمية ،كما بينت نتائج الدراسة اعتماد الطلبة بشكل كبير على
األسرة كمصدر للحصول على المعلومات الموثوقة في حال حدوث الكوارث الطبيعية.
الكلمات المفتاحية :الوعي ،الكوارث الطبيعية ،طلبة الصف الحادي عشر.

* أستاذ يف مركز البحوث اإلنسانية  -جامعة السطان قابوس  -سلطنة عمان..
** معلمة  -وزارة الرتبية والتعليم – سلطنة عمان.
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 .1مقدمة الدراسة:
تعد الكوارث الطبيعية من املتغريات املستمرة اليت تعاين منها اجملتمعات البشرية ،ملا يرتتب عليها من
تأثريات مباشرة وغري مباشرة على مقومات حياة اإلنسان ،فقد حُتدث هذه الكوارث دمارا شامال ،فينتج

عنها إزهاق األرواح وإصابات ونزوح للسكان ،ومما ال خيفى على أحد ما تلقيه هذه الكوارث على عاتق
احلكومات والدول من متطلبات اقتصادية واجتماعية ،مما يستدعي تعزيز الوعي هبا على كافة األصعدة.
وقد شهدت العقود األخرية العديد من الكوارث الطبيعية اليت نتج عنها حدوث خسائر مادية
وبشرية جسيمة ،نظرا لعدم استقرار البيئة ،وبسبب التطورات يف العصر الذي نعيشه ،ويالحظ أن الكوارث
آخذة باالزدياد ،وأصبحت أكثر تدمريا بسبب أنشطة اإلنسان اليت أثرت سلبا على البيئة ،وعلى سبيل
املثال دوره يف رفع مستوى االحتباس احلراري (حريز وعبوي ،)2008 ،الذي ارتبط به التأثري على املناخ،
ويتنبأ العلماء يف حالة استمرار االزدياد يف ارتفاع درجة حرارة سطح األرض انصهار أجزاء كبرية من
اجلليد ،مما سيسبب حدوث الفيضانات وارتفاع منسوب البحر ،وحدوث العواصف واألعاصري ،وانتشار
األوبئة ،وحدوث كوارث زراعية ،واهنيار أنظمة بيئية كاملة ،وحدوث اجملاعات ،ونقص املياه ،وظهور
املشاكل االقتصادية واالجتماعية (عقيالن ،)2015 ،فسعي اإلنسان وتسخريه للموارد الطبيعية بطريقة
غري مقننة يف األرض ،تسبب يف حدوث خماطر وكوارث كالتلوث واالهنيارات واحلرائق واإلشعاعات النووية
وتدمري املوارد وحنوها (الزبري ،)2016 ،وقد شهدت الكرة األرضية جمموعة من الكوارث يف عام ،2017
فمنها على سبيل املثال الزالزل اليت تعرضت هلا إيران واليابان واملكسيك وإيطاليا ،كما حدثت جمموعة من
األعاصري ،مثل :إعصار إرما يف احمليط األطلسي ،وهو أقوى إعصار استوائي عاملي يف عام  ،2017كما
نشبت حرائق الغابات يف مشال كاليفورنيا ،والربازيل ،وأسبانيا والربتغال ،كما شهدت جزيرة "بايل"
األندونيسية انفجار بركان جبل "أغونغ" والذي كان آخر ثوران له يف عام  ،1963وترتب على هذه
عرف (عبد احلميد،2014 ،
الكوارث خسائر جسيمة ونزوح للسكان من املناطق اليت حدثت فيهاَّ ،
 )20الكارثة بأهنا "عبارة عن نكبة مفاجئة وضخمة حدثت فعال ،وأدت إىل تدمري وخسائر كبرية يف
املوارد البشرية واملادية أو كالمها" ،وتؤدي الكارثة إىل حدوث شلل يف األنشطة االجتماعية واالقتصادية
مع وجود احتمال لتدمري النظام ككل.
ال دخل لإلنسان بالكوارث الطبيعية هبا ،وإمنا تتحكم فيها الطبيعة (بركات2012 ،؛ حريز
وعبوي2008 ،؛ حممد ،)2005 ،وهي ثالثة أنواع :الكوارث املناخية واجليولوجية (الفيضانات،
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واألعاصري ،والتصحر ،والزالزل والرباكني) ،والكوارث الكونية (الصواعق ،والشهب ،والنيازك) ،والكوارث
البيولوجية (األمراض ،واحلشرات البيئية ،واآلفات الزراعية).
هذا وتتسم الكارثة جبملة من اخلصائص وهي :املفاجأة ،والسرعة ،وجسامة التهديد ،وضيق
الوقت ،والتوتر والضغط العصيب ،ونقص البيانات ،وقلة اإلمكانات ،والكفاءة (بركات2012 ،؛ خليل،
2016؛ حممد.)2005 ،
متر عملية إدارة الكارثة مبجموعة من املراحل ،ولذا جيدر مبتخذي القرار والقائمني على حل الكارثة
التعرف عليها ،وتتضمن ثالث مراحل ( :)Kaewkitipong, Chen & Ractham, 2016
 .1ما قبل الكارثة :وتتضمن التدابري واالحرتازات الوقائية للعمل على جتنب حدوث الكارثة من خالل
التنبؤ بالكوارث احملتمل حدوثها ،وإعداد اخلطط واالستعداد ملواجهتها.
 .2مرحلة التعامل مع الكارثة :وتتضمن مواجهة الكارثة بتنفيذ اخلطط اليت ت إعدادها والتدرب عليها،
ومتابعة املستجدات حول املوقف لتحديد اإلجراءات املطلوبة.
 .3مرحلة ما بعد الكارثة :وتتضمن مجيع اإلجراءات اخلاصة لعودة الوضع الطبيعي من خالل حصر
اخلسائر وتقييم اخلطط لالستفادة منها وتاليف السلبيات يف املستقبل ،وتوثيق هذه الكارثة يف نظام إدارة
الكوارث.
إن املدرسة جزء من اجملتمع ،تتعرض مثل غريها من املؤسسات إىل مجلة من الكوارث واألزمات،
فهي ُتدث يف أي وقت وأي مكان ،وقد يسبقها أو ال يسبقها إنذار ،وختتلف الكوارث اليت قد تقع يف
املدارس على سبيل املثال ال احلصر يف انسكاب املواد الكيميائية ،واحلرائق ،والكوارث الطبيعية ،واحلاالت
اجلوية الطارئة ،وصنف "ماتوك والش وتاماشكي" ( Matook, Lasch & Tamaschke,
 )2009املخاطر اليت تتعرض هلا أي مؤسسة إىل عشرة أنواع بعد مراجعته للدراسات يف هذا املوضوع
وكان من ضمنها املخاطر البيئية املتعلقة بالبيئة الطبيعية والسياسية واالجتماعية.
ومن أجل التقليل من خماطر الكوارث والسيما الطبيعية منها كان البد من إكساب القائمني على
إدارة املخاطر والكوارث منهجية تشخيص األزمات ،والتعرف إىل كيفية احتوائها واختاذ القرارات املناسبة
إزائها ،وال يتأتى ذلك إال باخلربة واملمارسة ،ووفرة املعلومات واملعطيات لديهم ،لئال تكون عملية معاجلة
األزمة ارجتالية وانفعالية (هاليل ودبوس ،)2011 ،فقد جيد القائمون على الكارثة صعوبة يف التعامل معها
عندما ال تتوافر لديهم املعلومات الدقيقة ،مما يوقعهم يف حرية وارتباك شديدين ،وخترج األمور عن السيطرة
نظرا الختاذهم القرارات غري السليمة ،ولذا فإن التعرف إىل الكوارث مبكرا ،والوعي الكامل هلا وفهمها
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يؤدي إىل السيطرة عليها قبل أن تتفاقم (حممد ،)2008 ،والرتبية بكل مستوياهتا من أهم األدوات
والوسائل لنقل التوعية وترسيخ مبدأ الوقاية خري من العالج وباألخص الرتبية يف التعليم املدرسي .لذلك
بدأت املدارس منذ حوايل عقدين من الزمن باالهتمام باسرتاتيجيات التعامل مع املخاطر وُتمل مسؤولية
ختفيف وطأهتا أو القضاء على آثارها ( ،)Starr, 2012وكانت البداية مع توظيف بعض اجلامعات
األوروبية واالسرتالية والنيوزلندية واألمريكية خربات شركات التأمني والبنوك يف اجملال التعليمي (الفقهاء،
.)2012
تؤدي الرتبية دورا بارزا يف تنمية الوعي مبخاطر الكوارث ،ويتجسد ذلك يف املعارف والقيم
والسلوكيات اليت تنميها لدى الطلبة من خالل املناهج الدراسية ،فتزويد الطلبة باملعارف الكافية عن
الكوارث كفيل مبنحهم فرص التعامل الصحيح والواعي مع الكوارث ،فكتب العلوم واجلغرافيا تتناول
مواضيع متعلقة بالظواهر الطبيعية املؤثرة على تشكيل األرض ،وما يتبع ذلك تأثريات قد ينتج عنه كوارث
طبيعية ،كالزالزل والرباكني واألعاصري وغريها ،كما جاءت توصيات الندوة الدولية للحد من الكوارث
الطبيعية يف سلطنة عمان ترمجة للدور املتأمل من العملية التعليمية ،فقد أوصت بضرورة غرس ثقافة التعامل
ح
مع الكوارث الطبيعية من خالل النظام التعليمي ،وتقدمي املعرفة والتوعية والتدريب على مواجهة الكوارث
الطبيعية حسب املستوى التعليمي للطلبة (الندوة الدولية للحد من الكوارث الطبيعية ،)2013 ،كما
أوصت العديد من الدراسات بضرورة تضمني مناهج التعليم مواضيع عن خماطر الكوارث الطبيعية والتأكيد
على ضرورة إعداد الطالب على كيفية مواجهة املخاطر واالستعداد هلا (التويب ،)2012 ،واقرتح
(العدواين )2017 ،قيام الرتبية بدورها يف التصدي للكوارث الطبيعية من خالل الرتبية الوقائية ،ويحقصد هبا
استباق احلدث ،والتخطيط له بطريقة إجرائية ،وكذلك عن طريق الرتبية البيئية واليت من خالهلا يتم دراسة
املخاطر البيئية واحلد من تأثريها ،وتعميق الوعي البيئي لدى الطلبة.
إن الطالب عندما يكون واعيا بكيفية التعامل مع الكوارث سيتمكن من مواجهتها والتقليل من
أخطارها ،سواء حدثت يف أثناء وجوده داخل أسوار املدرسة أم خارجها ،فالطلبة يقضون ما يقارب ثلث
يومهم يف املدرسة ،مما يستلزم وجودهم يف بيئة آمنة بعيدة عن املخاطر ،والسيما أن هذه املخاطر تؤثر
بشرحية كبرية من اجملتمع ،فهي تتعدى حدود املدرسة لتشمل أولياء األمور ،كما أن آثارها البشرية واملادية
واالجتماعية والنفسية تكون كبرية إذا مل يتم احتواؤها بالصورة املناسبة ،األمر الذي دفع الرابطة القومية
جملالس إدارات املدارس بالواليات املتحدة األمريكية للمطالبة بضرورة دعم سياسات السالمة واألمن يف
املدارس ،وتدريب العاملني لالستعداد ألي طارئ حيدث باملدرسة (أبو العال.)2012 ،
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إن سلطنة عمان ليست مبعزل عن الكوارث ،فموقع السلطنة على احمليط اهلندي الذي غالبا ما
تنشط فيه الظواهر البيئية املختلفة ،واحتمالية تعرض السلطنة للمخاطر الزلزالية وأمواج التسونامي؛ وذلك
لقرهبا من مكمين زاجروس ومكران وخط صدع دبا؛ مما جيعلها عرضة لبعض الكوارث مثل الزالزل
واألعاصري ،فقد تعرضت جملموعة من األعاصري املدارية ،كإعصار (جونو) الذي حدث يف ،2007
و(فيت) الذي حدث يف عام  ،2010و(مكونو) يف عام  ،2018وأخريا (هيكا) يف  ،2019وقد
خلف إعصار (جونو) على سبيل املثال ،أضرارا بالغة بالبنية التحتية ،وتشري اإلحصائيات اليت أعلنت
عليها وزارة االقتصاد الوطين سابقا بأن تكاليف األضرار اليت خلفها اإلعصار املداري (جونو) قدرت
حبوايل  1,25إىل  1,5مليار لاير عماين أي ما يعادل ( 3,25إىل  3,90مليار دوالر أمريكي) ،كما
واجهت السلطنة كارثة بيولوجية؛ وهي :فريوس انفلونزا اخلنازير ( )H1N1يف  ،2009إضافة إىل ذلك
تطالعنا الصحافة العمانية عن الكثري من املآسي النامجة عن وفاة أسر بأكملها جراء عبور األودية اليت
تعقب السيول ،إن ارتفاع اخلسائر املادية والبشرية الناتج عن الكوارث يستلزم توعية األفراد بكيفية التعامل
مع هذه الكوارث ،ففي عام  1989خصصت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليوم الثاين من أكتوبر من
كل عام يوما عامليا للحد من الكوارث الطبيعية ،كما أهنا أعلنت أن عقد التسعينات من القرن املاضي هو
العقد الدويل للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية.
وتسعى وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان جاهدة للعمل مع الوزارات واجلهات املعنية بوضع
خطط حمددة املهام واألدوار ملواجهة الكوارث ،وختصيص املدارس لتكون مراكز لإليواء يف أثناء حدوث
األعاصري ،حيث يتم اإلعالن عن املدارس اليت ت ختصيصها كمراكز لإليواء ،وتقوم الوزارة بالتنسيق مع
إدارة الدفاع املدين بتدريب الطلبة وكافة املوجودين داخل املدارس بتنفيذ اإلخالء الومهي ،وكيفية اخلروج
اآلمن من املدرسة ُتسبا حلصول أية كارثة ،كما حرصت الوزارة على توفري أجهزة وأدوات السالمة
باملدارس كطفايات احلريق ،واللوحات اإلرشادية ،وخمارج احلريق ،واهتمت الوزارة بتضمني مفاهيم
الكوارث ضمن املناهج من خالل إصدار وثيقة مفاهيم الكوارث الطبيعية ،واليت تحعىن بتزويد الطلبة
باملعارف واملهارات والقيم واالجتاهات املتعلقة بالكوارث الطبيعية ،وبناء جيل واع ألخطار الكوارث،
وكيفية التعامل معها ،وقد تشكل فريق إعداد الوثيقة من أعضاء كل من وزارة الرتبية والتعليم ،واهليئة العامة
للطريان املدين باملديرية العامة لألرصاد اجلوية.
لقد واجه الباحثان صعوبة يف احلصول على دراسات سابقة بسبب قلة ما انتج يف جمال الكوارث
الطبيعية عموما ،ويف جمال مستوى وعي طلبة املدارس بالكوارث الطبيعية بصفة خاصة ،مما يستدعي أن
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يكون موضوع الدراسة من اجملاالت البحثية اليت تتطلب مزيدا من الدراسات ،لذا ت إدراج الدراسات
املتعلقة مبوضوع الكوارث الطبيعية باإلضافة للدراسات حول الوعي البيئي والتأثريات املناخية الرتباطها
الوثيق مبوضوع الكوارث الطبيعية ،ويف هذا اخلصوص استقصت (الغريبية )2018 ،مستوى الوعي
بالكوارث الطبيعية لدى معلمي الدراسات االجتماعية يف سلطنة عمان وفقا للنوع االجتماعي،
والتخصص ،وسنوات اخلربة ،ت توزيع استبانة على عينة بلغ عددها ( )397معلما ومعلمة ،واشتملت
العينة على ثالثة أبعاد :هي اختبار معريف ،ومقياس للمكون الوجداين ،وأخريا مقياس للمكون السلوكي،
أشارت النتائج إىل أن مستوى الوعي العام بالكوارث الطبيعية كان متوسطا لدى معلمي الدراسات
االجتماعية ،وقد حصل املكون الوجداين على أعلى نسبة يف الوعي بالكوارث الطبيعية ،بينما حصل
املكون املعريف على أقل نسبة بني املكونات الثالثة ،كما أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا يف
املكون املعريف فقط حسب متغري النوع االجتماعي ولصاحل اإلناث ،يف حني مل تكن هناك فروق ذات
داللة إحصائية يف مستوى الوعي تحعزى ملتغريي التخصص واخلربة التدريسية.
كما هدفت دراسة "كاراكوس وأوجنري" ( )Karakus & Önger, 2017إىل تعرف
مستوى استيعاب طلبة الصف الثامن ملفاهيم الكوارث الطبيعية يف تركيا ،بلغت عينة الدراسة ()28
مدرسة يف مقاطعة سيماف الرتكية ،واعتمد الباحثان على البحث النوعي لتحقيق اهلدف من الدراسة من
خالل تطبيق استبانة ذات أسئلة مفتوحة ،أشارت نتائج ُتليل البيانات أن مفهوم الكوارث الطبيعية مرتبط
لدى الطلبة بالزالزل والتسونامي ،مما يدل على تأثري األحداث البيئية اجلارية احمليطة بالطلبة على إدراكهم
ومعارفهم ،والسيما وأن تركيا قد تعرضت يف عام 1999م لزلزال مرمرة ،ومل يكن هناك تأثري للنوع
االجتماعي على مفاهيم الطلبة للكوارث ،بينما كان مستوى الدخل ومستوى تعليم الوالدين كان له أثر
يف استجابات الطلبة.
وقام "مأمون وسوبا وسن" ( )Mamon , Suba & Son, 2017بدراسة تأثري تعليم
الكوارث يف املدارس الثانوية العليا يف الفلبني من خالل استقصاء معرفة طلبة الصف احلادي عشر للحد
من خماطر الكوارث الطبيعية ،وقد ت تطبيق استبانة ذات مقياس ليكريت مخاسي تقيس ما ميتلكه الطلبة من
معارف ،وجاهزية ملواجهة الكوارث ،وتكيف ،ووعي ،وإدراك حول الكوارث الطبيعية ،وبلغت عينة الدراسة
( )120من طلبة الصف احلادي عشر ،أظهرت النتائج امتالك نسبة كبرية من الطلبة للمعارف املتعلقة
بالكوارث ،كما أن نسبة كبرية كانت لديها الوعي واجلاهزية الكافيني ملواجهة الكوارث والتكيف معها،
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ولكنهم ميتلكون إدراكا منخفضا للمخاطر؛ ويرجع الباحثون هذه النتيجة للتأثري اإلجيايب لتعليم الطلبة
حول الكوارث يف الثانوية.
وهناك بعض الدراسات اليت أجريت حول درجة تضمني الكتب الدراسية ملواضيع تتعلق بالكوارث
الطبيعية كدراسة (عقيالن )2015 ،اليت حبثت يف مدى تضمني مفاهيم الكوارث يف كتب اجلغرافيا
ملرحلة التعليم األساسي باليمن ،ودراسة (التويب )2012 ،اليت هدفت تعرف درجة تضمني كتب
الدراسات االجتماعية للصفوف ( )10-5يف سلطنة عمان ألبعاد الرتبية الوقائية من الكوارث الطبيعية،
ودراسة (الربيكي )2011 ،اليت كان هدفها دراسة مدى تضمني أبعاد الرتبية الوقائية يف كتب العلوم يف
مرحلة التعليم األساسي بسلطنة عمان ،كما أن هناك دراسات اعتمدت على املنهج شبه التجرييب
كدراسة (أمحد )2010 ،حول أثر استخدام منوذج التعلم التوليدي يف تدريس اجلغرافيا يف تنمية الوعي
بالكوارث الطبيعية لدى طالبات الصف األول الثانوي.
وبعد استعراض الدراسات اليت ت احلصول عليها يوجد تفاوت يف نتائجها ،كما أن هذه
الدراسات حبثت يف مستوى الوعي بالكوارث لدى املعلمني ومل توجد دراسة عربية واحدة يف حدود علم
الباحثَ ْني استخدمت املنهج الوصفي للكشف عن مستوى الوعي لدى الطلبة ،يف املقابل تناولت جمموعة
من الدراسات األجنبية مستوى الوعي لدى الطلبة ( Karakus & Önger, 2017; Mamon,
 ،)Suba & Son, 2017يف حني تناولت بعض الدراسات املتعلقة الوعي البيئي ،وتنوعت عيناهتا ما
بني معلمني وطلبة وكتب دراسة ،وعلى الرغم من اتفاق الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف
كوهنا استخدمت املنهج الوصفي من خالل تطبيق استبانة اشتملت على ثالثة مكونات؛ إال أهنا تفردت
يف استهداف طلبة جمتمع الدراسة املتمثل يف سلطنة عمان ،وكذلك اشتملت أداة الدراسة على مصادر
املعلومات اليت يعتمد عليها الطلبة يف احلصول حول موضوع الكوارث الطبيعية.
 .2مشكلة الدراسة:
أصبحت احلياة العصرية حمفوفة مبخاطر الكوارث الطبيعية والبشرية ،وقد ت تنظيم املؤمترات
والندوات واملنتديات للحد من خماطر الكوارث ،ومنها على سبيل املثال قيام البنك الدويل بالتعاون مع
أمانة األمم املتحدة والوكالة السويدية للتنمية الدولية بتنظيم منتدى (ستوكهومل) للحد من الكوارث والتعايف
منها يف عام  ،2007ويف العام نفسه نظمت دول الكارييب يف (تاهييت) مؤمترا حول احلد من خماطر
وعقدت على املستوى
الكوارث الطبيعية يف منطقة البحر الكارييب الكربى (األمم املتحدة ،)2009 ،ح
احمللي يف سلطنة عمان (الندوة الدولية للحد من خماطر الكوارث الطبيعيةُ )2013 ،تت إشراف جامعة
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السلطان قابوس واللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ،وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للربنامج
اهليدرولوجي الدويل ،ووزارة البيئة والشؤون املناخية ،واهليئة العامة للطريان املدين ،وجملس البحث العلمي،
وملواجهة هذه الكوارث البد من بناء وعي لتحفيز ثقافة القدرة على مواجهتها من خالل تربية إجيابية
وفاعلة لتحمل مسؤولية املشاركة يف ختفيف وطأة اخلسائر املرتتبة على حدوث الكوارث ،فالطلبة يف
املدارس هم شباب الغد الذي سيتوىل زمام األمور ،ويتحمل مسؤولية خدمة الوطن ،ولذا يتوجب معرفة
مستوى الوعي واإلدراك لديهم حول موضوع الكوارث الطبيعية أمال يف أن يتحول إىل قيم وسلوك يف
ساعة الكوارث ،وقد أوضح (عبد اللطيف )2001 ،أن الزلزال الذي حدث يف مصر عام 1992؛
والذي كانت شدته ( )5,3على مقياس "رخيرت" ،واستمر ( )59ثانية تسبب يف وفاة ( )541وإصابة
( ،)6512وأن هذه اخلسائر مل تكن نتيجة قوة الزلزال بل بسبب ذعر املواطنني الذي كان سببه املفاجأة
وافتقارهم للوعي بكيفية التعامل مع الوضع ،فقد كانت أكثر حاالت الوفاة من طلبة املدارس نتيجة
التدافع إىل سالمل املدرسة ،مما أدى إىل تساقطهم فوق بعضهم وموت الكثري منهم اختناقا ،مما يستدعي
ضرورة توعية الطلبة وإكساهبم املعارف واملهارات الالزمة للتصدي للكوارث؛ حىت ال يصابوا بالفزع عند
حدوثها ،ويف جمال البحوث الرتبوية وعلى حسب علم الباحثَ ْني فإنه ال توجد دراسة استقصت مستوى
وعي الطلبة بالكوارث وتأثرياهتا يف سلطنة عمان ،وبناء عليه تسعى الدراسة احلالية لإلجابة على السؤال
الرئيس اآليت:
ما مستوى وعي طلبة الصف احلادي عشر بالكوارث الطبيعية وتأثرياهتا يف سلطنة عمان؟
ويتفرع منه األسئلة اآلتية:
 .1 .2ما مستوى وعي طلبة الصف احلادي عشر يف سلطنة عمان بالكوارث وتأثرياهتا؟
 .2 .2هل خيتلف مستوى الوعي بالكوارث لدى طلبة الصف احلادي عشر باختالف النوع (ذكر ،أنثى،
واحملافظة التعليمية (مسقط ،جنوب الشرقية ،مشال الباطنة ،الظاهرة ،ظفار)؟
 .3 .2ما مصادر حصول طلبة الصف احلادي عشر على معلومات متعلقة بالكوارث؟
 .3أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إىل:
 .1 .3الكشف عن واقع مستوى وعي طلبة الصف احلادي عشر يف سلطنة عمان بالكوارث الطبيعية.
 .2 .3التعرف ما إذا كان مستوى الوعي خيتلف باختالف النوع االجتماعي للطالب (ذكر /أنثى)،
واحملافظة (مسقط ،جنوب الشرقية ،مشال الباطنة ،الظاهرة ،ظفار).
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 .3 .3التعرف على مصادر حصول طلبة الصف احلادي عشر على معلومات متعلقة بالكوارث
الطبيعية.
 .4أهمية الدراسة ومبرراتها:

 .1 .4تكمن أمهية الدراسة يف أهنا:
 .1 .1 .4قد تفيد هذه الدراسة املعلمني لتثقيف الطلبة وتنمية الوعي بالكوارث لديهم.
 .2 .1 .4من املمكن أن يستفيد منها خمططو املناهج وواضعوها بتضمني مواضيع الكوارث وآثارها
وإدارهتا يف املناهج الدراسية املختلفة.
 .2 .4أما مربراهتا فتتمثل يف:
 .1 .2 .4تعرض سلطنة عمان يف السنوات األخرية لكثري من الكوارث الطبيعية املتمثلة يف العواصف
واألعاصري واملنخفضات اجلوية الشديدة ،اليت تتطلب وعي أفراد اجملتمع ومنهم الطلبة يف كيفية التعامل
معا.
 .2 .2 .4قلة الدراسات العمانية والعربية اليت حبثت يف موضوع الكوارث الطبيعية ،مما قد يؤدي لفتح
اجملال أمام دراسات أخرى يف هذا اجملال يف مراحل تعليمية خمتلفة.
 .5مصطلحات الدراسة:
 .1 .5الوعي ( :)Awarenessورد يف املعجم الوسيط "وعى الشخص األمر :أدركه على حقيقته"
(أنيس ومنتصر والصواحلي وأمحد ،)1044 ،2004 ،وذكر (البستاين" )711 ،1980 ،وعي الشيء
واحلديث :يعيه وعيا حفظه وحواه" ،وعرفه (األشقر )11 ،2011 ،بأنه "اإلدراك القائم على املعرفة
واإلحساس الذي يساعد على اختاذ قرارات معينة جتاه قضية ما" ،ويحعرف الباحثان مستوى الوعي إجرائيا
بأنه :جمموعة املعارف والقيم واملمارسات واالجتاهات اليت ميتلكها الطالب واليت يقيسها مقياس الوعي
بالكوارث الطبيعية وتأثرياهتا.
 .2 .5الكارثة ( :)Disasterيحعرفها (مهنا" :)230 ،2008 ،حادثة حمددة زمانا ومكانا ينتج عنها
تعرض جمتمع بأكمله أو جزء منه إىل أخطار شديدة مادية وخسائر يف األرواح وتؤثر على البناء
االجتماعي بإرباك حياته وتوقف توفري املستلزمات الضرورية الستمرارها" ،أما تعريف الكارثة إجرائيا فهي:
األخطار وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية واليت ُتدث بفعل طبيعي أو بتدخل اإلنسان ،أما إجرائيا
فيعرف الباحثان وعي الطلبة بالكوارث بأنه :حمصلة استجابات الطلبة كما يقيسها مقياس الوعي
بالكوارث الطبيعية وتأثرياهتا ،واملتمثلة يف مستوى معرفتهم بالكوارث واجتاهاهتم والسلوك املتوقع منهم.
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 .3 .5طلبة الصف احلادي عشر :الطلبة املسجلني رمسيا بالصف احلادي عشر بالتعليم ما بعد األساسي
يف سجالت املدارس التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان للعام األكادميي 2019/2018م.
 .6الطريقة واإلجراءات:

 .1 .6جمتمع وعينة الدراسة:
َّ
تكون جمتمع الدراسة من ( )24827طالبا وطالبة من طلبة الصف احلادي عشر يف مخس
حمافظات تعليمية بسلطنة عمان؛ وهي :مسقط ،وجنوب الشرقية ،ومشال الباطنة ،والظاهرة ،وظفار
بسلطنة عمان يف العام الدراسي 2019/2018م (الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية،
 ،)2019/2018وبلغت عينة الدراسة من ( )774طالبا وطالبة من هذه احملافظات ،وقد ت اختيار هذه
احملافظات بطريقة قصدية دون غريها لتعرضها أكثر للكوارث الطبيعية املرتبطة باألعاصري واملنخفضات
اجلوية والسيول ،أما اختيار املدارس يف احملافظات فقد ت اختيارهم بطريقة عشوائية ،ويوضح اجلدول رقم
( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريي النوع االجتماعي واحملافظة التعليمية.
جدول 1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريي النوع االجتماعي واحملافظة
املتغري
النوع

احملافظة

العدد

النسبة املئوية

ذكر
أنثى
اجملموع

379
395
774

%48.97
%51.03
%100

ظفار
جنوب الشرقية
مسقط
مشال الباطنة
الظاهرة
اجملموع

150
124
193
219
88
774

%19.38
%16.02
%24.93
%28.29
%11.37
%100
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 .2 .6حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:
 .1 .2 .6احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على قياس مستوى الوعي بالكوارث الطبيعية تبعا
ملكونات الوعي من جوانب معرفية ،ووجدانية ،وسلوكية ،كما اقتصرت على ثالثة متغريات؛ وهي :مستوى
الوعي بالكوارث الطبيعية وتأثرياهتا ،والنوع االجتماعي ،واحملافظة.
 .2 .2 .6احلدود الزمانية :ت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام األكادميي
2019/2018م.
 .3 .2 .6احلدود املكانية :اقتصرت الدراسة على مدارس حكومية يف مرحلة ما بعد األساسي يف مخس
حمافظات؛ وهي :حمافظة ظفار ،وحمافظة جنوب الشرقية ،وحمافظة مسقط ،وحمافظة مشال الباطنة ،وحمافظة
الظاهرة.
 .3 .6أداة الدراسة:
قام الباحثان بالرجوع إىل جمموعة من األدبيات والدراسات السابقة (الزعيب 2015 ،؛ والشعيلي
والربعاين2010 ،؛ والعياصرة2017 ،؛ والغريبية )2018 ،اليت تناولت موضوع الكوارث والوعي البيئي
لوضع عبارات املقياس ،وقد متت مراعاة اجلوانب الثالثة للوعي وهي املعريف والوجداين والسلوكي يف توزيع
تكون املكون املعريف من ( )20عبارة من نوع الصح واخلطأ ،وقد استخدم
عبارات املقياس ،حبيث َّ
الباحثان هذا النوع من األسئلة لتعرف احلقائق والتعميمات لدى الطالب فليس هدف املقياس هو قياس
القدرات العقلية من جهة ،ومن جهة أخرى فهذا النوع من األسئلة أكثر مشولية من حيث حمتوى املادة
ويتطلب من الطالب وقت أقل لإلجابة مما يتيح الفرصة لإلجابة على العبارات اخلاصة باملكونني الوجداين
وتكون املكون الوجداين من ( )17عبارة ذات مقياس ليكريت
والسلوكي دون أن يصيبه املقياس باملللَّ ،
مخاسي ،ومتثله العبارات  17-1من عبارات االستبانة ،ومكون سلوكي اشتمل على ( )16عبارة ،ومتثله
العبارات من  ،33-18كانت الدرجة الكلية للمكون املعريف  20درجة ،وقد ت اعتماد نظام التقديرات
للمكونني الوجدانني والسلوكي وفق ما ورد يف الشعيلي والربعاين ( )2010كما ورد يف جدول (.)2
ولتحديد مستوى الوعي يف املكونني الوجداين والسلوكي ت حساب طول الفئة كما يف املعادلة اآلتية:
طول الفئة = (أعلى قيمة يف املقياس – أصغر قيمة يف املقياس)  /عدد فئات املقياس.
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مث إضافة طول الفئة إىل أصغر قيمة يف املقياس للحصول على الفئة األوىل ،ومن مث إضافة طول
الفئة إىل احلد األعلى من الفئة األوىل للحصول على الفئة الثانية ،وهكذا حىت يتم التوصل للفئة األخرية.
ويبني اجلدول رقم ( )2فئات تقدير الطلبة على مكونات املقياس وتقدير كل فئة.
جدول 2
فئات تقدير الطلبة على مكونات املقياس وتقدير كل فئة
املكون املعريف
فئات النسب املئوية*
دون %50
%64-50
%79-65
%89-80
%100-90

املكونان الوجداين والسلوكي

التقدير (مستوى الوعي)
منخفض جدا
منخفض
متوسط
مرتفع
مرتفع جدا

فئات قيم املتوسط احلسايب
1.80-1
2.60-1.81
3.40-2.61
4.20-3.41
5.00-4.21

التقدير (مستوى الوعي)
منخفض جدا
منخفض
متوسط
مرتفع
مرتفع جدا

* ت اعتماد نظام التقديرات املعمول به يف وزارة الرتبية والتعليم

 .1 .3 .6صدق املقياس وثباته:
ت التحقق من الصدق الظاهري للمقياس من خالل عرضه على ( )4حمكمني من املتخصصني يف
مالناهج وطرائ ق التدريس ،والقياس والتقومي ،واللغة العربية وآداهبا ،إلبداء آرائهم حول ارتباط عبارات
املقياس لكل مكون من مكونات املقياس ،ومدى مناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة ،وصحة املعلومات،
وسالمة الصياغة اللغوية ،وبناء على آراء احملكمني ت إجراء التعديالت حيث ت تعديل صياغة بعض
العبارات ،ومل يتم إضافة أو حذف أية عبارة ،كما ت التحقق من الصدق التمييزي لألداة باستخدام اختبار
مان وتين نظرا ألن العينة االستطالعية كان عددها ( )30طالب؛ ولذا نلجأ لالختبار الالمعلمي ،ويوضح
اجلدول رقم ( )3نتائج اختبار "مان وتين".
جدول 3
نتائج اختبار مان وتين
الفئة

العدد

متوسط الرتب

مستوى الداللة

القرار

العليا
الدنيا

15
15

23.000
8.000

0.000

دال عند مستوى
داللة 0.05
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يتضح من نتائج اختبار مان وتين وجود فرق دال إحصائيا بني الفئتني الدنيا والعليا ،ما يدل على
قدرة األداة على متييز طريف السمة وبالتايل ت التمييز بني أداء اجملموعتني.
وللتحقق من ثبات املقياس ت تطبيقه على عينة من خارج عينة الدراسة ،واليت بلغت ()30
طالبة ،وت حساب معامل الثبات لالتساق الداخلي بطريقة ألفا كرونباخ ،وقد بلغ معامل الثبات الكلي
للمقياس ()0.894؛ وهي قيمة تدل على أن األداة مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة ،ويوضح جدول رقم
( )4معامل الثبات ملكونات املقياس.
جدول 4
معامل الثبات حسب مكونات مقياس مستوى وعي الطلبة بالكوارث الطبيعية وتأثرياهتا
املكون

املعريف

الوجداين

السلوكي

املقياس ككل

معامل الثبات

0.702

0.710

0.939

0.894

يالحظ من اجلدول ( )4أن قيم معامالت الثبات جلميع مكونات املقياس تحعد مقبولة ومناسبة
ألغراض الدراسة ،ويشري امللحق ( )1إىل صورة املقياس بشكلها النهائي.
 .4 .6منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي ملالئمته موضوع البحث وأهدافه ،فقد ت وضع مقياس
للوعي بالكوارث الطبيعية واشتمل على اجلوانب املعرفية والوجدانية والسلوكية هبدف التعرف على مستوى
وعي طلبة الصف احلادي عشر يف سلطنة عمان بالكوارث الطبيعية.
 .5 .6متغريات الدراسة:
اشتملت الدراسة على املتغريات اآلتية:
 .1 .5 .6مستوى الوعي بالكوارث.
 .2 .5 .6النوع االجتماعي؛ وله مستويان (ذكور /إناث).
 .3 .5 .6احملافظة التعليمية؛ وهلا مخس مناطق (مسقط ،جنوب الشرقية ،مشال الباطنة ،الظاهرة ،ظفار).
 .6 .6املعاجلة اإلحصائية:
ت استخدام الربنامج اإلحصائي ) (SPSSلإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وت استخدام األساليب
اإلحصائية التالية ملعاجلة البيانات:
لإلجابة على السؤال األول عن مستوى وعي الطلبة بالكوارث الطبيعية وتأثرياهتا ت استخراج
املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية.
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لإلجابة على السؤال الثاين ت استخدام اختبار (ت) لعينتني مستقلتني للتعرف على الفروق اليت
تعزى ملتغري النوع االجتماعي ،وُتليل التباين املتعدد ) (MANOVAللتعرف على الفروق اليت تعزى
للمحافظة.
لإلجابة على السؤال الثالث ت استخراج التكرارات للتعرف على مصادر حصول طلبة الصف
احلادي عشر على معلومات متعلقة بالكوارث.

 .7نتائج الدراسة ومناقشتها:

 .1 .7نص السؤال األول :ما مستوى وعي طلبة الصف احلادي عشر يف سلطنة عمان بالكوارث
وتأثرياهتا؟
لإلجابة على السؤال ت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،ويوضح اجلدول رقم
( )5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل مكون من مكونات املقياس.
جدول 5
اإلحصاء الوصفي لكل مكون من مكونات املقياس
املكون

املتوسط احلسايب /النسبة املئوية

االحنراف املعياري

مستوى الوعي

املعريف
الوجداين
السلوكي

%55.254
3.749
3.761

2.484
0.514
0.772

منخفض
مرتفع
مرتفع

يتضح من النتائج يف اجلدول ( )5أن مستوى وعي الطلبة بالكوارث الطبيعية وتأثرياهتا يف اجلانب
املعريف كان منخفضا حيث بلغ ( )%55.254وهي نسبة تقل عن املستوى املقبول تربويا ()%80
حسب ما ورد يف (الشعيلي والربعاين ،)2010 ،األمر الذي قد يشري إىل حاجة الطلبة إىل إثراء اجلانب
املعريف لديهم ،وقد تحعزى هذه النتيجة إىل قلة تعرض املناهج الدراسية اليت يدرسها الطالب ملوضوع
الكوارث الطبيعية وتأثرياهتا ،فقد أوضحت دراسة (الربعاين )2009 ،أن كتب الدراسات االجتماعية قد
تضمنت ما مقداره ( )%23.73حول موضوع الكوارث الطبيعية ،ويحعد ذلك اهتماما جيدا باملوضوع،
ولكن يف املقابل مل يتم عرضه إال يف صفني دراسيني ومها السادس والعاشر ،فقد ت إفراد وحدة بعنوان
"أخطار بيئية" تناولت موضوع األعاصري والزالزل يف الصف العاشر ،وأوصت دراسة (الربعاين)2009 ،
إىل معاجلة موضوع الكوارث الطبيعية بشكل أكثر عمقا يف املناهج الدراسية بغاية تنمية وعي الطلبة هبذا
املوضوع ،ويدرس الطالب موضوع الزالزل والرباكني كذلك يف مادة العلوم للصف السابع بغية اكساب
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الطالب الوعي الالزم للتخفيف من حدة آثار الكوارث الطبيعية ،وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة
(الغريبية )2018 ،يف حصول املكون املعريف على أدىن نسبة يف عينة الدراسة.
يف حني حصل املكون السلوكي على متوسط حسايب مرتفع ( ،)3.761وقد يعود السبب يف
ذلك إىل تعرض السلطنة جملموعة من الكوارث الطبيعية كالسيول وجريان الوديان واألعاصري ،مما أكسب
الطلبة خربة يف كيفية التعامل مع الكوارث عند وقوعها ،واالعتماد على ذواهتم ملساعدة أنفسهم واآلخرين،
وحصل املكون الوجداين على متوسط مرتفع بلغ ( ،)3.749وهي نتيجة تتفق مع ارتفاع املتوسط احلسايب
وحيفز من االجتاه الوجداين ،ويحعزي الباحثان هذه
للمكون السلوكي ،فاجلانب السلوكي هو الذي يتأثر ح
النتيجة للدور احليوي والنشط الذي تقوم به وسائل اإلعالم (اجلهورية2014 ،؛ Coombs,
 )Holladay, 2011يف حال وقوع الكوارث الطبيعية ،والتوعية بالتأثريات النامجة عنها (الشعيلي
والربعاين ،)2010 ،مع إعطاء التعليمات واإلجراءات الواضحة والصرحية لتفادي املخاطر مع تنوع اللغات
اليت تبث ليعي أفراد اجملتمع كلهم ما حيدث من حوهلم ،األمر الذي انعكس على الطلبة بشكل اجيايب،
ويرى الباحثان أن دور املناهج الدراسية يف هذا اجلانب ضئيل نظرا لعدم تطرق املناهج للدور اإلنساين يف
تقدمي املساعدة ومد يد العون لآلخرين عند حودث الكوارث ،كما يعكس ارتفاع املتوسط احلسايب
للمكون الوجداين االهتمام الكبري واملتزايد الذي توليه السلطنة جتاه الكوارث الطبيعية والذي جتسد يف
إنشاء وزارة للبيئة والشؤون املناخية يف  ،2007باإلضافة للربامج التوعوية اليت يتم تقدميها من اجلهات
املختصة ،والذي أسهم يف تشكيل الوعي بالكوارث الطبيعية ،ناهيك عن اخلربة املؤملة الذي تعرض هلا
العمانيون جراء التعرض لألنواء املناخية االستثنائية اليت حُتتم على الطلبة اختاذ املواقف االجيابية للتعامل

معها ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (الزعيب2015 ،؛ الشعيلي والربعاين2010 ،؛ الغريبية،
 ،)2018واختلفت مع دراسة (الزيادات.)2013 ،
وللتعرف على تفاصيل استجابات الطلبة لعبارات أداة الدراسة يف املكونات الثالثة ت استعراض
اإلحصاء الوصفي ألعلى ثالث عبارات ،وأدىن ثالث عبارات كما يلي:
 .1 .1 .7املكون املعريف :يبني اجلدول رقم ( )6اإلحصاء الوصفي ألعلى ثالث عبارات ،وأدىن ثالث
عبارات يف املكون املعريف.
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جدول 6
اإلحصاء الوصفي ألعلى ثالث عبارات وأدىن ثالث عبارات يف املكون املعريف
رقم

العبارة

العبارة
2
19
5
13
8
20

أعلى ثالث عبارات
سينتج عن ظاهرة االحتباس احلراري آثار كارثية يف املستقبل.
تقوم اللجنة الوطنية للدفاع املدين بإدارة األزمات والطوارئ يف السلطنة.
أكثر املناطق تأثرا باألعاصري املدارية يف السلطنة حمافظة ظفار والسواحل الشرقية.
أدىن ثالث عبارات
عند االستعداد ملواجهة اإلعصار البد من توفري إمدادات الطوارئ ملدة  24ساعة.
ترجع أسباب احلوادث للمرورية لسببني للعنصر البشري (السائق-املرافقني-املشاة)
والطريق.
دور املركز الوطين لإلنذار املبكر من املخاطر املتعددة هي مواجهة الكوارث اخلاصة
باألنواء املناخية مثل األعاصري.

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

0.334 0.872
0.337 0.870
0.355 0.853
0.325 0.120
0.361 0.154
0.392 0.192

يتبني من اجلدول ( ) 6أن مجيع اإلجابات كانت صحيحة ،وحصلت العبارة املتعلقة بظاهرة
االحتباس احلراري على أعلى متوسط وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن هذه الظاهرة عاملية وبالتايل ميتلك
الطالب هذه املعلومة بشكل كبري ،وبالنسبة لدور اللجنة الوطنية وأكثر املناطق تأثرا باألعاصري املدارية قد
يعود للخربة احلياتية اليت يعيشها الطالب يف الفرتة اليت تتأثر هبا السلطنة باألنواء املناخية ،ودور اإلعالم يف
إبراز دور اللجنة الوطنية للدفاع املدين ،أما أدىن ثالث عبارات فقد كانت مجيع اإلجابات خاطئة ،حيث
أنه جيب توفري اإلمدادات ملدة  72ساعة أو ثالثة أيام ،وتعود أسباب احلوادث للعنصر البشري والطريق
واملركبة ،ويتعدى دور املركز الوطين لإلنذار املبكر من املخاطر املتعددة هي مواجهة الكوارث اخلاصة
باألجواء املناخية ليشمل مجيع املخاطر كاحلرائق والتسربات النفطية وغريها.
 .2 .1 .7املكون الوجداين :يبني اجلدول رقم ( )7اإلحصاء الوصفي ألعلى ثالث عبارات ،وأدىن ثالث
عبارات يف املكون الوجداين.

32

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد الثامن عشر  -العدد األول 2020 -

جدول 7
اإلحصاء الوصفي ألعلى ثالث عبارات وأدىن ثالث عبارات يف املكون الوجداين
رقم العبارة
6
8
17
15
1
2

املتوسط احلسايب

العبارة
أعلى ثالث عبارات
أرى ضرورة معرفة كل فرد ألرقام الدفاع املدين.
أؤمن بضرورة نشر الوعي اجملتمعي لتفادي أخطار الكوارث.
أرى ضرورة تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع الكوارث.
أدىن ثالث عبارات
أرى أن املنهج يسهم يف تشكيل الوعي لدى الطلبة.
أؤمن بأن لإلنسان دور كبري يف زيادة حدوث الكوارث.
أشعر بالقلق إزاء حدوث الكوارث يف العامل.

االحنراف املعياري

4.391
4.21
4.133

1.036
2.045
1.059

3.164
3.514
3.723

1.270
1.231
1.142

يتبني من اجلدول ( )7أن مجيع املتوسطات احلسابية ألعلى ثالث عبارات جاءت يف فئة التقدير
املرتفع واملرتفع جدا ،وجاءت املتوسطات احلسابية ألدىن ثالث عبارات يف فئة التقدير املتوسط واملرتفع،
وهذه النتيجة تتوافق مع حصول املكون الوجداين على متوسط مرتفع بشكل عام.
 .3 .1 .7املكون السلوكي :يبني اجلدول رقم ( )8اإلحصاء الوصفي ألعلى ثالث عبارات ،وأدىن ثالث
عبارات يف املكون السلوكي.
جدول 8
اإلحصاء الوصفي ألعلى ثالث عبارات وأدىن ثالث عبارات يف املكون السلوكي
املتوسط
احلسايب

رقم العبارة

العبارة

20
33

أعلى ثالث عبارات
أتصل بالدفاع املدين عند حدوث كارثة.
ألتزم بإجراءات األمان اليت متنع حدوث الكوارث يف املنزل.

24
21
28
18

أساعد اآلخرين عند حدوث الكوارث.
أدىن ثالث عبارات
أحضر ندوات وفعاليات خاصة بالكوارث.
أشارك يف مجاعة هلا عالقة باملخاطر داخل املدرسة
أعمل على إعداد النشرات واملطبوعات املتعلقة بالكوارث.

33

االحنراف
املعياري

4.122
4.071

1.123
1.165

4.068

1.056

3.291
3.304
3.428

1.291
1.255
1.160
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يتبني من اجلدول ( ) 8أن مجيع املتوسطات احلسابية ألعلى ثالث عبارات جاءت يف فئة التقدير
املرتفع ،وجاءت املتوسطات احلسابية ألدىن ثالث عبارات يف فئة التقدير املتوسط واملرتفع ،وهذه النتيجة
تتوافق مع حصول املكون السلوكي على متوسط مرتفع بشكل عام ،ويالحظ أن العبارات اليت حصلت
على متوسط مرتفع تتعلق باألمور اليت تكون خارج أسوار املدرسة ،ويف املقابل فإن العبارات اليت متثل أدىن
متوسط يف املكون السلوكي تتعلق باألمور اليت تكون داخل أسوار املدرسة من حيث حضور الفعاليات،
واالشرتاك يف اجلماعات ،وإعداد النشرات واملطبوعات ،وعليه يقتضي األمر زيادة االهتمام باالستعداد
للكوارث الطبيعية داخل املدارس.
 .2 .7نص السؤال الثاين :هل خيتلف مستوى الوعي بالكوارث لدى طلبة الصف احلادي عشر
باختالف النوع (ذكر ،أنثى) ،واحملافظة التعليمية (مسقط ،جنوب الشرقية ،مشال الباطنة ،الظاهرة ،ظفار)؟
لإلجابة على السؤال ت استخدام اختبار (ت) لعينتني مستقلتني للتعرف على الفروق اليت تعزى
ملتغري النوع االجتماعي ،وُتليل التباين املتعدد ) (MANOVAللتعرف على الفروق اليت تعزى ملتغري
احملافظة.
 .1 .2 .7النوع االجتماعي :يبني اجلدول رقم ( )9املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،وقيمة
(ت) ملتغري النوع االجتماعي.
جدول 9
اإلحصاء الوصفي وقيمة (ت) ملتغري النوع االجتماعي
املكون
املعريف
الوجداين
السلوكي

النوع االجتماعي

درجة احلرية

املتوسط احلسايب االحنراف املعياري قيمة (ت)

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر

379
395
379
395
379

%54.024
%56.404
3.539
3.854
3.624

12.733
12.022
0.560
0.441
0.812

أنثى

395

3.900

0.701

* دال عند مستوى داللة .0.05

الداللة اإلحصائية

2.676

*0.008

8.734

*0.000

5.064

*0.000

تشري النتائج يف اجلدول ( )9إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى وعي الطلبة
بالكوارث الطبيعية وتأثرياهتا يف مجيع املكونات تعزى ملتغري النوع االجتماعي ولصاحل اإلناث ،فقد يعود
تفوق اإلناث يف املكون املعريف على الذكور بسبب طبيعة اإلناث اليت تتسم باحلرص على التميز يف
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التحصيل الدراسي ،واالهتمام باكتساب املعرفة والتنافس فيما بينهن ،ويف املقابل قد ال يكون هذا
االهتمام واحلرص موجودا لدى الذكور ،وقد كشفت الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم ) (TIMSSإىل
وجود فجوة بني أداء الذكور واإلناث للصف الثامن يف دوراهتا يف  ،2015 ،2011 ،2007حيث بلغ
الفارق بني أداء الذكور واإلناث يف هذه الدورات ( 61نقطة ،و 78نقطة ،و 45نقطة) على التوايل
لصاحل اإلناث ) ،(Martin, Mullis, Foy & Hooper, 2015أما بالنسبة لتميز اإلناث يف
املكون الوجداين فقد يحعزى إىل أن اإلناث بطبيعتهن األنثوية العاطفية أكثر تأثرا مبا من حوهلن ،وبشكل
خاص عند حدوث أزمات يف البيت كمرض أحد أفراد األسرة أو فقدان أحد أفرادها ،فنجد أن اإلناث
هن أكثر تفاعال وتأثرا من الذكور ،لذا قد تكون اإلناث تأثرت بشكل أكرب من الذكور بالكوارث اليت
َّ
حصلت يف السلطنة مثل إعصار (جونو) الذي حدث يف عام  ،2007وتسبب خبسائر كبرية يف البنية
التحتية باإلضافة لألعاصري األخرى اليت ضربت السلطنة بعد إعصار (جونو) ،عالوة على ذلك تتعرض
السلطنة ملنخفضات جوية؛ مما يرتتب عليه تعطل احلركة املرورية ،واخلسائر يف األرواح واملركبات واملناطق
السكنية وتعطل أنابيب نقل املياه ،وانقطاع الكهرباء ،وهذا يف جممله قد يؤثر على األنثى؛ فحىت وإن مل
تعايش اإلناث أحداث األعاصري فإن لوسائل اإلعالم دورا كبريا يف عرض مشاهد الدمار الذي أحدثته
األعاصري ،وتتماشى نتيجة تفوق اإلناث يف املكون السلوكي مع تأثر سلوك اإلنسان باالجتاهات واملشاعر
لديه ،وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة (الشعيلي والربعاين2010 ،؛ الغريبية )2018 ،يف تفوق
اإلناث يف املكون املعريف ،واختلفت معها يف املكونني الوجداين والسلوكي ،كما اختلفت النتيجة مع
دراسات كل من (الزعيب2015 ،؛ الزيادات2013 ،؛ عوض2019 ،؛ املوىل )2009 ،اليت مل تظهر
فيها فروق يف الوعي البيئي بني الذكور واإلناث.
 .2 .2 .7احملافظة التعليمية :ت استخدام ُتليل التباين املتعدد ) (MANOVAللتعرف على الفروق
اليت تعزى للمحافظة التعليمية ،يوضح اجلدول رقم ( )10املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعرفية ملتغري
احملافظة التعليمية.
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جدول 10
اإلحصاء الوصفي ملتغري احملافظة
املعريف

املكون
احملافظة

الوجداين

م

%55.880
مسقط
جنوب الشرقية %51.129
مشال الباطنة %56.164
%59.886
الظاهرة
%53.733
ظفار

السلوكي

ح

م

ح

م

ح

12.098
13.522
12.585
10.449
11.614

3.654
3.533
3.809
3.800
3.678

0.555
0.547
0.451
0.480
0.560

3.702
3.736
3.958
3.456
3.772

0.741
0.753
0.725
0.874
0.751

يشري اجلدول ( ) 10إىل وجود فروق بني املتوسطات احلسابية وفق متغري احملافظة ،وبناء عليه ت
حساب ويلكس ملبدا ملعرفة دالالت هذه الفروق حسب ما يوضحها اجلدول رقم ( ،)11ويتم استخدام
اختبار "ويلكس ملبدا" من بني االختبارات املعنوية األخرى عند جتانس عينة الدراسة (بشري)2003 ،
حيث كان مستوى الداللة الختبار التجانس بني اجملموعات هو ( )0.113مما يدل على وجود جتانس
بني جمموعات الدراسة.
جدول 11
قيمة ويلكس ملبدا
قيمة ويلكس قيمة "ف"
مصدر التباين
احملسوبة
ملبدا

درجات حرية
الفرضية

درجات حرية
اخلطأ

القيمة
االحتمالية

القرار

8,038

12.000

2029,583

0,000

دالة عند 0.05

احملافظة

0,884

يتضح من قيم "ف" احملسوبة على قيم "ويلكس المبدا" يف جدول ( )11إىل وجود فروق دالة
إحصائيا يف متغري احملافظة ،ولتحديد اجتاه الفروق ت ُتليل التباين املتعدد للتأثريات الدالة حسب قيمة
"ف" احملسوبة يف اجلدول رقم (.)12
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جدول 12
نتائج ُتليل التباين املتعدد للتأثريات الدالة طبقا لقيمة "ف" احملسوبة على ويلكس المبدا
مصدر التباين

املكون

احملافظة

املعريف
الوجداين
السلوكي

جمموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

القيمة

املربعات

احلرية

*املربعات

احملسوبة

االحتمالية

4602.308
7,420
17,410

4
4
4

1150.577
1,854
4,353

7,712
6,887
7,601

0,000
0,000
0,000

القرار
دالة عند
0.05

يشري اجلدول ( )12إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ،وعليه ت استخدام املقارنات البعدية
بطريقة شافييه للكشف عن الفروق يف مستوى الوعي بالكوارث الطبيعية لدى الطلبة تبعا ملتغري احملافظة يف
اجلدول رقم ( ،)13وت إدراج نتائج احملافظات اليت كان بينها فروق دالة إحصائيا فقط.
جدول 13
نتائج املقارنات البعدية بطريقة شا فييه للكشف عن مصدر الفروق يف مستوى الوعي بالكوارث الطبيعية
لدى الطلبة تبعا ملتغري احملافظة
املكون

املعريف

احملافظة 1

احملافظة 2

متوسط
الفروق

اخلطأ
املعياري

القيمة
االحتمالية

ظفار

الظاهرة
مسقط
مشال الباطنة

6.1534.7525.034-

1.6401
1.406
1.373

0.007
0.023
0.010

الظاهرة
مشال الباطنة
الظاهرة
الظاهرة
مشال الباطنة

8.7570.2760.2660.316
0.254-

1.702
0.583
0.072
0.102
0.074

0.000
0.000
0.009
0.047
0.021

الظاهرة

0.502

0.094

0.000

جنوب الشرقية

الوجداين

جنوب الشرقية

السلوكي

ظفار
مسقط
مشال الباطنة

القرار

دالة عند
0.05

تبني النتائج يف اجلدول ( )13أن مصدر الفروق الدالة إحصائيا يف مستوى الوعي يف املكون
املعريف كان بني حمافظيت "ظفار والظاهرة" لصاحل حمافظة الظاهرة من جهة ،وبني حمافظة "جنوب الشرقية
وحمافظات كل من مسقط ومشال الباطنة والظاهرة" من جهة أخرى لصاحل احملافظات األخرية ،وقد يحعزى
السبب يف ذلك إىل أن مادة اجلغرافيا هي املادة اليت تتناول مواضيع تتعلق بالكوارث الطبيعية ،وبالرجوع
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إىل احصائية اختيار طلبة الصف احلادي عشر ملادة اجلغرافيا حوجد أن نسبة الطلبة الذين اختاروا املادة بلغ
( )%34.86 ،%45.89 ،%37.61يف كل من حمافظات مسقط والظاهرة ومشال الباطنة ،يف حني
بلغت نسبة يف جنوب الشرقية ( ،)%25.41ويف ظفار (( )%5.16البوابة التعليمية ،)2019 ،وبالتايل
قد يكون اختيار اجلغرافيا سببا يف اكتساب الطلبة للمعارف يف هذا الصف الدراسي ،وقد يكون من
أسباب وجود فرق يف املكون املعريف لصاحل الظاهرة هو حصول ( )%45من طلبة الصف احلادي عشر
ملعدل (أ ،ب) يف املستوى العام ،يف حني أن ( )%26من طلبة حمافظة ظفار قد حصلوا على معدل (أ،
ب) ،وقد يكون السبب يف ظهور هذه النتيجة ومتيز حمافظيت الظاهرة ومشال الباطنة إىل حصول هاتني
احملافظتني على جائزة السلطان قابوس ملسابقة احملافظة على النظافة والصحة يف البيئة املدرسية ،واليت كان
من مجلة أهدافها إعداد الطلبة ملواجهة التحديات املستقبلية ومحاية البيئة من األخطار (وزارة الرتبية
والتعليم)2001 ،؛ فقد حصلت الظاهرة على املركز األول تسع مرات ،وحصلت مشال الباطنة ستة
مرات ،مما يدل على اهتمام هاتني احملافظتني بإقامة الورش والفعاليات واملسابقات اليت هلا دور بارز يف
إكساب الطلبة املعارف واملفاهيم واستيعاهبا حول ما حيدث من حوهلم ،مما انعكس إجيابا على معرفتهم
بالكوارث الطبيعية ،وما عدا ذلك ال توجد فروق دالة إحصائيا يف املكون املعريف بني احملافظات ،وقد يعود
السبب يف ذلك إىل تعرض الطلبة يف خمتلف احملافظات لنفس املناهج واخلربات ،كما أهنم استقوا معارفهم
من نفس املصدر.
أما فيما يتعلق باملكون الوجداين فإن مصدر الفروق الدالة إحصائيا كان بني حمافظة جنوب
الشرقية وحمافظيت مشال الباطنة والظاهرة ولصاحل حمافظيت مشال الباطنة والظاهرة ،وتتماشى هذه النتيجة مع
تفوق هاتني احملافظتني يف املكون املعريف الذي أسهم يف تعزيز املكون الوجداين وتكوين اجتاهات اجيابية حنو
كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية ،ومل يكن هناك فروق بني معظم احملافظات يف هذا املكون ،وقد يرجع
السبب يف ذلك إىل تعرض الطلبة لنفس التوعية اإلعالمية واليت أسهمت يف تشكيل مواقفهم إزاء الكوارث
الطبيعية .كما أشارت النتائج إىل أن مصدر الفروق الدالة إحصائيا يف املكون السلوكي كان بني حمافظيت
ظفار والظاهرة ولصاحل ظفار ،وبني حمافظة مشال الباطنة وحمافظيت مسقط وجنوب الشرقية لصاحل مشال
الباطنة ،وقد يكون السبب يف ظهور هذه النتيجة إىل تعرض حمافظة ظفار لألعاصري بصورة مستمرة مما
كان له دور ملموس يف اكتساب الطلبة يف هذه احملافظة ملهارات تتصل بالكوارث وكيفية التعامل معها
لتقليل األضرار النامجة عنها إىل أقل حد ممكن ،فالطالب ال يولد ولديه املهارات وإمنا يكتسبها نتيجة
تعرضه املباشر للمواقف واحتكاكه وتفاعله مع الظروف احمليطة به ،وجاء تفوق حمافظة مشال الباطنة يف
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املكون السلوكي نتيجة طبيعية نظرا لتوافر املعارف املتعلقة بالكوارث لديهم ،عالوة على تفوقهم يف املكون
الوجداين مما أسهم يف تزويدهم باملهارات الالزمة للتعامل مع الكوارث يف حال وقوعها.
 .3 .7نص السؤال الثالث :ما مصادر حصول طلبة الصف احلادي عشر على معلومات متعلقة
بالكوارث؟ لإلجابة على السؤال ت استخراج التكرارات والنسب املئوية للتعرف على مصادر حصول طلبة
الصف احلادي عشر على معلومات متعلقة بالكوارث كما يف اجلدول رقم (.)14
جدول 14
التكرارات والنسب املئوية للتعرف على مصادر حصول طلبة الصف احلادي عشر على معلومات متعلقة
بالكوارث
املصدر

الرتتيب األكثر شيوعا

احلصول على الرتتيب األول
التكرارات

النسبة املؤية

الرتبة

التكرارات

النسبة املؤية

األسرة
املعلمون
األصدقاء

209
55
18

%27
%7.1
%2.3

1
5
6

1
6
5

%27
%20.3
%16.7

وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة (التلفاز والراديو)
الصحف اليومية
وسائل التواصل االجتماعي
اإلنرتنت
أخرى

172
14
175
190
3

%22.2
%1.8
%22.6
%24.5
%0.4

4
7
3
2
8

1
7
1
1
8

%22.2
%31.3
%22.6
%24.5
3.1

يالحظ من اجلدول ( )14اعتماد الطلبة بشكل كبري على األسرة كمصدر للحصول على
املعلومات املوثوقة ،ولعل ذلك بسبب وجودهم يف أثناء حدوث الكوارث يف املنزل مع األسرة أو إذا كانوا
يف اخلارج فإهنم يتواصلون معها  ،مما يعطي داللة واضحة على متانة العالقة بني أفراد األسرة والثقة يف
القرارات اليت تتخذها ،وبناء عليه يتوجب االهتمام باألسرة وتوعيتها بالكوارث الطبيعية وتأثرياهتا لتقوم
بدورها بشكل فاعل وإجيايب ،واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة (صباحبة ،)2014 ،حيث أشارت إىل
عدم فاعلية األسرة يف تنمية الوعي بالتغريات املناخية ،ويعتمد الطلبة من بعد األسرة على اإلنرتنت،
ووسائل التواصل االجتماعي ،ووسائل اإلعالم املرئية واملسموعة (التلفاز والراديو) ،ويشغل اإلنرتنت
ووسائل التواصل االجتماعي جزء كبري من حياة الطلبة ،والسيما بعد تطور األجهزة اإللكرتونية
كاحلواسيب واهلواتف النقالة ،عالوة على أهنا وسائل متاحة ويف متناول اجلميع مما يفسر جلوء الطلبة هلا
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الستمداد املعلومات واملستجدات يف حال حدوث الكوارث الطبيعية ،كما أن لإلعالم كالتلفاز والراديو
دور بارز يف تثق يف الطلبة باألخبار واملعلومات واملستجدات واليت تفضي إىل عملية اختاذ القرارات
وتنفيذها وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة (اجلهورية )2014 ،حيث حصلت اإلنرتنت ووسائل
اإلعالم املرئية واملسموعة على مراتب متقدمة يف استسقاء املعلومات اخلاصة بالبيئة ،كما يالحظ من
ال نتائج قلة اعتماد الطلبة على احلصول على املعلومات من الصحف واألصدقاء ،وقد يكون السبب يف
ذلك إىل حصول الطلبة على ما يبحثون عنه عن طريق اإلنرتنت ،مما يليب حاجتهم دون احلاجة لتصفح
الصحف ،كما قد ميتلك األصدقاء من العمر نفسه املعارف نفسها مما يؤدي إىل عدم اعتماد الطلبة
عليهم يف احلصول على املعلومات.
 .8مقترحات الدراسة :يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان باآليت:

 .1 .8زيادة االهتمام بتوعية الطلبة بالكوارث الطبيعية وتأثرياهتا وكيفية التعامل معها وبصفة خاصة فيما
يتعلق باجلانب املعريف من خالل الرتكيز عليها يف املناهج الدراسية واألنشطة املدرسية.
 .2 .8العمل على تعزيز االجتاهات والسلوك عن موضوع الكوارث الطبيعية ،وتوعية الطلبة بالدور
واملسؤولية امللقاة على عاتقهم ،وأن دورهم ليس أقل شأنا من دور املؤسسات يف هذا اجلانب.
 .3 .8إجراء دورات تدريبية للطلبة لرتتقي مبستوى تعاملهم مع الكوارث الطبيعية يف حال حدوثها.
 .4 .8القيام بتجارب افرتاضية للكوارث الطبيعية يف املدارس لتهيئة الطلبة لكيفية التعامل معها.
 .5 .8توسيع االهتمام بالكوارث الطبيعة وما يتعلق هبا من خالل األنشطة غري الصفية كاملسابقات على
مستوى الصفوف أو املدارس ،واالهتمام باملناسبات املتصلة بالكوارث مثل اليوم العاملي للحد من الكوارث
الطبيعية ،ويوم األرض وغريها.
 .6 .8إقامة املؤمترات واملنتديات املشرتكة بني مجيع حمافظات السلطنة لطرح االجتاهات الرتبوية احلديثة يف
مواجهة الكوارث الطبيعية.
 .7 .8إجراء دراسة لتعرف مستوى الوعي بالكوارث الطبيعية لدى الطلبة يف صفوف دراسية خمتلفة.
 .8 .8دراسة فاعلية بعض الطرائق واسرتاتيجيات التدريس يف تنمية الوعي بالكوارث الطبيعية لدى
الطلبة.
 .9 .8دراسة فاعلية مؤسسات اجملتمع يف رفع مستوى الوعي بالكوارث الطبيعية لدى الطلبة.
 .10 .8إجراء دراسة تستخدم املقابالت كأداة جلمع البيانات حول الكوارث الطبيعية ،حماولة مالمسة
واقع استعداد الطلبة هلا والتوصل إىل بيانات وتفاصيل دقيقة.
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