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تعد التنمية المستدامة هي السبيل الوحيد لضمان الحصول على مقومات الحياة في        

التنمية  ربط   من  مجتمع  ألي  البد  الهدف  هذا  يتحقق  ولكي   ، والمستقبل  الحاضر 

أن   المستدامة،كما  للتنمية  الحقيقي  المدخل  هو  فالتعليم  بالتعليم،   المناهج المستدامة 

 لذا والمجتمع؛ الفرد تنمية في المرجوة  التربوية األهداف حقيق التعليم لت  وسيلة الدراسية

تطوير من  بدورها والتي العالم، شهدها الذي التطورات ومواكبة المناهج الضروري 

هو   المختلفة؛ بجوانبها الحياة  مجاالت تطوير على قادرا المتعلم  سيصبح اإلنسان  ألن 

 .  المحرك للتغيير، ومخطط ومنفذ التنمية المستدامة

إلى تحقيق مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة ) االقتصادية   2030وتسعى رؤية مصر  

  ، بصفة خاصة  العلوم  ومنهج   ، عامة  بصفة  المناهج  من خالل   ) والبيئية  واالجتماعية 

واستخدام هذه المفاهيم فى حل المشكالت ، والقضايا البيئية واالقتصادية واالجتماعية من  

 خالل منهج العلوم . 

اليونسكو ( على ضرورة إعادة   للتربية والثقافة والعلوم )  كما أكدت المنظمة العربية 

بناء المناهج الدراسية ومنها منهج العلوم ، لدعم وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة ، وفق  

من   استيرادها  بعيداًعن   ، والوطنية  المحلية  األهداف  على  تقوم   ، منظمة  علمية  منهجية 

 (. 24، 2013ية ) اليونسكو ،المناهج الخارج 



إلى التنمية وتسعى  وتحقيق  بهم يحيط  وما الناس  حياة  نوعية تحسين  المستدامة 

 القادمة واألجيال الحالي الجيل عليها تعتمد التي الحياة  نظم حفظ تدمير دون من الرخاء

 والمحافظة والعدالة، اإلن صاف مثل المختلفة، المفاهيم  شأن   شأن ها االستدامة إن   البشر، من

 ( 9، 2010اليونسكو،( اقتصادي توازن وتحقيق البيئة على

التقني،         التطور  وتوجيه  الموارد،  استغالل  بتجديد  المستدامة  التنمية  تهتم 

رفاهية  تحقيق  أي  والمستقبلية،  الحالية  الحاجات  مراعاة  وكذلك  االستثمارات  واختيار 

 صالح األجيال الالحقة األجيال الحالية مع المحافظة على الموارد ل 

 المجتمع وعي وزيادة  المستدامة أجل من التربية بمفهوم  وترتبط االستدامة البيئية       

 صناعة في المجتمع أفراد إشراك طريق  عن  مستدام  مجتمع تحقيق أجل  من البيئة بأهمي ة

 اإليجابي تجاهها. السلوك وغرس والمحافظة البيئة تحسين إلى تهدف التي القرارات

 إذ القادمة، لألجيال جيدة  حالة البيئة في ترك على تقوم  البيئية االستدامة فكرة  إن        

 من وذلك تدميرها، أو الطبيعية الموارد دون استنزاف وأدائه من بنشاطه اإلنسان احتفظ

استهالك خالل  استهالكها، بعد للتدوير قابلة مواد واستعمال الطبيعية الموارد قلة 

 ( 48، 2012أبوعلي، (ضرر لها  أي المحافظة على البيئة وعدم حدوث  بهدف وتجديدها

وفرقت األمم المتحدة بين التعلم البيئى والتعلم من أجل االستدامة البيئية فى أن التعلم       

حمايتها   الطبيعية وطرق  بالبيئة  اإلنسان  على عالقة  يركز  المعرفة  من  فرع  هو  البيئى 

ا أن  حين  فى   ، مصادرها  أوسع وإدارة  سياق  فى  البيئى  التعلم  تشمل  البيئية  الستدامة 

دون   حياة  ونوعية  عدالة  وقضايا  وثقافية  اجتماعية  عوامل  من  يتضمنها  بما  واشمل 

 (Karl,2009)المساس بحق األجيال القادمة فيها 

لدى       البيئية  باالستدامة  الوعي  تنمية  أهمية  على  الدراسات  من  العديد  أكد  ولقد 

ومن   )التالميذ  العمرو  دراسة   : الدراسات  كفايات  2012هذه  تقييم  استهدفت  والتى   )

 ، البيئية  باالستدامة  المتعلقة  الهاشمية  الجامعة  فى  التربوية  العلوم  كلية  طلبة  واتجاهات 
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( التى هدفت إلى معرفة درجة وعى معلمى المرحلة األساسية 2015ودراسة القرعان )

بدافعية طلبتهم نحو االستدامة البيئية ، ودراسة غانم بمعايير التنمية المستدامة وعالقتها  

التنمية المستدامة الوطنية والدولية فى مناهج 2016) ( التى هدفت إلى  تضمين أهداف 

( التي هدفت إلى تقويم منهج العلوم بالمرحلة 2017التعليم العام ، ودراسة أبو حاصل )

 مة .االبتدائية فى ضوء مفاهيم ومبادئ التنمية المستدا

،  دون مراعاة حاجة األجيال القادمةومع تزايد استهالك الموارد البيئية بشكل كبير      

ظهرت الحاجة إلى االهتمام بتنمية التفكير ومهاراته والتأكيد على السلوك والقيم الالزمة  

البيئية   المشكالت  حل  على  يساعدهم  ايجابي  بشكل  األفراد  تفكير  تشكيل   إلعادة 

(Ball,2017) 

ولكي يمكن الوعي باالستدامة البيئية والمشكالت البيئية والسعي لحلها ال بد للمتعلمين      

الحلول   إيجاد  على  تساعده  مهارات  واكتساب  التفكير  مهارات  من  العديد  امتالك  من 

الحياة   مواجهة ظروف  فى  يساعده  أنه  إلى  باإلضافة  حياته  في  تواجهه  التي  للمشكالت 

ا أصبح البحث عن جودة التفكير من متطلبات التربية المعاصرة  العملية الصعبة ، من هن

والتي تتطلب من المتعلم التفاعل مع مشكالت الحياة ومتغيرات العصر؛ ليصبح ذا قدرة 

التي   التفكير  أنواع  ومن  إيجابية،  بطريقة  القرارات  واتخاذ  البيئية  المواقف  تحليل  على 

 تساعد على ذلك التفكير اإليجابي.

المتعلم ومعتقداته حول قدراته  ، وايجابيته في وير      التفكير اإليجابي على أفكار  كز 

وتحمله   ، المختلفة  الحياتية  المواقف  فى  التصرف   على  وقدرته   ، الصعاب  مواجهة 

الظروف المحيطة به سواء كانت جيدة أم سيئة ، وتقييم األمور على حقيقتها بشكل متزن  

تعلم من التجارب السابقة ، دون تزيين الواقع بالوهم  ، والبحث عن طرق تحسينها ، وال 

 (Kendra,2012,2)وزخرفته بالخبال 



واألمل  التفاؤل  روح  ويبث   ، ايجابي  بشكل  األمور  رؤية  فى  يساعد  أنه  كما 

واالستقرار، والشعور باالتزان، بشكل يساعد األفراد على مواصلة الحياة وتحقيق المزيد 

 . هو ضرورى للتغلب على العقبات والخروج من األزماتمن االنجازات بشكل أفضل ، ف

هذه  ومن  اإليجابي  التفكير  مهارات  بتنمية  الدراسات  من  العديد  اهتم  ولقد 

( التى اوضحت أن هناك عالقة بين التفكير اإليجابى 2016الدراسات : دراسة الكاملى ) 

التالميذ الموهوبين بالمر الذاتية المدركة لدى عينة من  حلة االبتدائية ، ودراسة والكفاءة 

( التي تناولت أثر استخدام إستراتيجية الصف المقلوب في تدريس مقرر  2016إبراهيم )

طالب   لدى  اإليجابي  التفكير  مهارات  بعض  لتنمية  السعودية  العربية  المملكة  جغرافية 

( أمين   ، مصطفى   ، عثمان  ودراسة  القصيم،  بجامعة  األساسي  التى 2017التعليم   )

إستراتيجية مقترحة قائمة على مهارات الذكاء الوجداني لتنمية مهارات التفكير    استخدمت

( التى 2018اإليجابي لدى طلبة الجامعة فى العراق ، ودراسة محمد ، الطحان ، محمد )

الثاني   الصف  لتالميذ  العلوم  مادة  في  اإليجابي  التفكير  لتنمية  التفكير  قبعات  استخدمت 

التى استخدمت المعمل الحقيقي والمعمل االفتراضي  2019اإلعدادي، ودراسة أحمد )  )

فى تدريس العلوم على تنمية المفاهيم والتفكير اإليجابي والمهارات العلمية العملية  لدى  

 تالميذ المرحلة اإلعدادية.

لتحقيق األهداف ، وهو  استنباط األفضل  الباعث على  اإليجابي  التفكير  لذا يعد 

اد الفرد إعداداً صالحا لمواجهة ما يقابله من مشكالت، وما يمتلكه سر األداء العالي، إلعد 

 من قناعات ومعتقدات تجعله يضع توقعات إيجابية لخبراته المستقبلية . 

الصناعية على  اإلنسان  أنشطة  وما خلفته  المعقدة،  البيئية  المشكالت  تفاقم  ومع 

لمية والبيئة التكنولوجية تتجه  البيئة وصحة اإلنسان من تدمير وتلويث؛ نجد أن التربية الع

تضمين   نحو  معاصراً  اتجاهاً  هناك  إن  حيث  الخضراء،  التكنولوجيا  مجاالت  نحو 

 (.2015التكنولوجيا الخضراء في جميع المراحل التعليمية )غانم ، 
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فرع مستحدث من الكيمياء يقوم  " Chemistry Green فالكيمياء الخضراء  

عند التي  المبادئ  من  مجموعة  المنتجات    علي  وتنفيذ  وتطوير  تصميم  في  استخدامها 

والعمليات الكيميائية تمكن العلماء من التخلص من النفايات الضارة والمواد السامة بأقل  

 .األضرار والتكلفة وتعود بالنفع على البيئة واألشخاص واالقتصاد والكوكب كله

أ(Ahuja , 2013: 2و أشار أهوجا   للكيمياء الخضراء  إلى أن    بالغة   ميةه( 

لكوكب األرض، فهى تعمل على  أكبرلمستقبل عالمي مستدام  فى ظل توقعات مجتمعية 

تطويروتنفيذ التكنولوجيات الكيميائية المبتكرة التي تحقق منع التلوث بطريقة سليمة علمياً  

واستخدام   المتجددة،  غير  الطاقة  استخدام  وتقليل   ، اآلمنة،  المذيبات  واستخدام  وفعالة، 

الشمسية  الطاقة   )الطاقة  الرياح    –الخضراء  بدالً   –طاقة  األرض(  باطن  طاقة حرارة 

عنها،  وتصميم المواد الكيميائية والمنتجات التي تتحلل بعد االستخدام لمنع تراكمها في 

 البيئة. 

كما أنها تُعد أحد أشكال الكيمياء التي تهدف إلى منع التلوث عن طريق استخدام  

تقلل من إنتاج الملوثات والنفايات أثناء التصنيع الكيميائي، بحيث  المواد والعمليات التي  

والبيئة اإلنسان  على صحة  خطراً  أقل   ,karpudewan, Roth & Ismail)تكون 

2015,250)  . 

وآخرون براون  من  كل  يشير  ،  (Braun et al., 2006,1126) كما 

وإسماعيل   وروث   (Karpudewan, Roth & Ismail, 2015,251)وكاربيوان 

فيها  يعيش  التي  بالبيئة  الكيمياء  مفاهيم  ربط  في  الخضراء  الكيمياء  استخدام  أهمية  إلى 

الطالب، فهي تعمل على تطوير مهاراته المعرفية العليا مثل مهارة التواصل، ومهارات  

بالمسئولية   والشعور  الوعي  بناء  في  وتساعد  القرار،  اتخاذ  على  والقدرة  المشكلة،  حل 

واالجتماع التنمية البيئية  تحقيق  في  المتمثل  النهائي  للهدف  تحقيقها  جانب  إلى  ية، 

 المستدامة.  



وفى ظل أهمية تضمين مبادئ الكيمياء الخضراء فى منهج العلوم ظهر العديد من   

ميلر دراسة  منها  ذلك  أكدت  التى  على   (Miller, 2012:3)الدراسات  أكدت  التى 

وتطبيقا الخضراء  الكيمياء  مبادئ  تضمين   الدراسية  ضرورة  والمناهج  البرامج  في  تها 

وحل  المجتمع  في  الفعالة  المشاركة  على  وقادر  علمياً،  مثقف  المتعلمين  من  جيل  لبناء 

إلى إعداد مقررات للكيمياء    (Cullipher, 2015) مشكالته ، كما هدفت دراسة سيلفر

الدراسة بضرورة تضمي أوصت  وقد  الدراسية،  المناهج  في  يمكن تضمينها  ن الخضراء 

  ، الطالب  لدى  القرار  اتخاذ  مهارات  لتنمية  الدراسية،  المناهج  في  الخضراء  الكيمياء 

 Karpudewan,Roth&Ismail,2015)ودراسة كاربيوديوان وروث وإسماعيل )

المناهج  في  الخضراء  الكيمياء  مفاهيم  دمج  أهمية  مدى  استقصاء  إلى  هدفت  والتي 

الكيمي دمج  الدراسة بضرورة  بما الدراسية، وأوصت  الدراسية  المناهج  الخضراء في  اء 

 يتناسب مع متطلبات وأهداف هذه المناهج. 

( صالح  ضوء 2016ودراسة  في  مقترح  منهج  أثر  تحديد  إلي  هدفت  التي   )

الكيمياء الخضراء على تنمية كل من الوعي البيئي واتخاذ القرارات البيئية لدى   مفاهيم 

وحدتي تطبيق  تم  حيث  الثانوية،  المرحلة  الخضراء    طالب  الكيمياء  ماهية  التلوث   –) 

البيئي ودور الكيمياء الخضراء في الحد منه ( من المنهج المقترح على عينة من طالبات  

مفاهيم  ضوء  في  المقترح  المنهج  فاعلية  نتائجها  أظهرت  وقد  الثانوي،  األول  الصف 

البيئي القرارات  واتخاذ  البيئي  الوعي  من  كل  تنمية  في  الخضراء  لدى طالب الكيمياء  ة 

( الوفا  أبو  دراسة  هدفت  حين  في  الثانوية،  مقرر  2018المرحلة  فاعلية  دراسة  إلى   )

في    ESDمقترح للكيمياء الخضراء قائم على مبادئ التربية من أجل التنمية المستدامة  

الثقافة   الكيمياء، وتم استخدام اختبار  المعلمين شعبة  الكيميائية لدى الطالب  الثقافة  تنمية 

متعددة األبعاد(، وأشارت  نتائج الدراسة    –المفاهيمية–يائية في مستوياته )الوظيفيةالكيم

المجموعتين   طالب  درجات  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  
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الضابطة والتجريبية في اختبار الثقافة الكيميائية لصالح طالب المجموعة التجريبية، أما 

الكيمياء   ( فقد هدفت2018دراسة الشامي ) برنامج تنمية مهنية لمعلمي  إلى دراسة أثر 

المشكالت   حل  مهارات  تنمية  على  الخضراء،  الكيمياء  على  قائم  الثانوية  بالمرحلة 

 واستيعاب المفاهيم البيئة لدىهم .

فيها  يتمكن  أن  يجب  التى  المرحلة  هى  اإلعدادية  المرحلة  أن  من  وانظالقاً 

مل المفاهيم وربطها ، وتمايز قدراتهم على التفكير وحل  التالميذ من عمليات العلم ، وتكا

)عبد   والتركيب  والتصميم  والتحليل  التخطيط  على  القدرة  وظهور  المشكالت، 

( . لذا كان هناك ضرورة لتطوير مناهج العلوم المرحلة باإلعدادية لتواكب 2005السالم،

، راشد   ، سعودى   ، )النجدى  التكنولوجية  ف2005التطورات  وذلك  العصر  (  ظل  ى 

الرقمى ومتطلبات عصر المعرفة والتعلم فى القرن الحادى والعشرين العداد جيل قادر  

 على مواجهة المشكالت البيئية.

مما سبق وانطالقا من واقع المتغيرات االجتماعية والعلمية والتكنولوجية والتحديات      

نقط هى  الدراسية  المناهج  أن  يتضح   ، التكنولوجية  إعداد  والمستحدثات  فى  االنطالق  ة 

ضرورة   كله  ذلك  ويفترض  المنتج  العمل  على  قادرة  لتكون  وتأهيلها  القادمة  األجيال 

المعلوماتى والصناعي والتكنولوجي ، وفى  تطوير وإصالح منهج العلوم فى ظل التقدم 

المستدامة ، وفى ضوء  التنمية  لتحقيق  تبنتها مصر  التي  التنمية واإلصالح  إطار خطط 

تن والمستقبل   أهمية  الحاضر  إلنقاذ  أصبحت ضرورة  التي  البيئية  باالستدامة  الوعي  مية 

لألفراد ، وما تطلب ذلك من استخدام مهارات تفكير تساعد فى المساهمة فى تحقيق هذا  

الوعي  بشكل إيجابى متمثالً فى مهارات التفكير اإليجابي ، من هنا سعى البحث  لتطوير  

ادية فى ضوء مفاهيم ومبادئ الكيمياء الخضراء وإعداد وحدة  منهج العلوم بالمرحلة اإلعد

اإل  والتفكير  البيئية  باالستدامة  الوعي  لتنمية  المبادئ  هذه  بعض  ضوء  لدى فى  يجابي 

 .  التالميذ



 مشكلة البحث : 

التنمية والتطوير في      بالمرحلة اإلعدادية  فى تحقيق  العلوم  انطالقا من دور منهج 

ومع تأكيد الدراسات على ضرورة تطوير وتضمين منهج العلوم    شتى مجاالت الحياة ، 

في مصر في ضوء المستحدثات العلمية والتكنولوجية وهذا ما أكدته العديد من الدراسات  

(، وفى 2020( ، غانم )2017( ، غانم )2017( ، شهده )2016واالدبيات  : الرازقى )

ا ومنهج  عامة  الدراسية  المناهج  تطوير وإصالح  توجهات إطار  ، ظهرت  لعلوم خاصة 

احتياجات  لمقابلة  المستدامة  التنمية  بمبادئ  الطالب  توعية  أهمية  على  تؤكد  تربوية 

تحقيق   فى  القادمة  األجيال  على  الفرصة  تفويت  عدم  االعتبار  فى  واضعة  الحاضر 

تراعى  لمعايير  وفقاً  واالجتماعية  البيئية،  واألبعاد  باالقتصاد،  تهتم  فهى  احتياجاتها؛ 

والتغير ا واالستهالك،  اإلنتاج،  موضوعاتها  أهم  ومن  والمستقبل.  الحاضر،  حتياجات 

 المناخى، والطاقة، والموارد الطبيعية، والمجتمعات اإلنسانية.

اإلعدادية    بالمرحلة  العلوم  منهج  تضمين  ضعف  إلى  الدراسات  بعض  أشارت  كما 

د مثل  البيئية  االستدامة  ومنها  المستدامة  التنمية  )لعناصر  ودراسة   2017راسة شهده   )

( وكذلك ضعف مستوى الوعى باالستدامة البيئية لدى التالميذ  ، كما أكدت  2016غانم )

اإلعدادية   المرحلة  تالميذ  لدى  االيجابي  التفكير  مهارات  تنمية  على ضرورة  الدراسات 

( ،  2017( ،  عثمان ، مصطفى ، أمين )2016( ، وسليم )2015مثل دراسة : زارع )

( ،  2018( ، وسالم )2018( ، ودراسة البنا) 2018أكدت دراسة كل من :محمد )  كما

( المرحلة 2019أحمد  تالميذ  لدى  االيجابى  التفكير  مهارات  مستوى  تدنى  على   ،)

 اإلعدادية . 

( تلميذاً من تالميذ  40نتائج الدراسة االستطالعية التي أجرتها الباحثة على )وأكد ذلك 

، حيث تم تطبيق  2020-2019ى الفصل الدراسى األول لعام  الصف الثالث اإلعدادي ف

درجات   متوسط  فكان   ، االيجابي   التفكير  ومهارات  البيئية  باالستدامة  الوعي  مقياسى 
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،  ( درجة80( درجة ، والدرجة النهائية )30التالميذ فى مقياس الوعى باالستدامة البيئية )

درجاتهم) التف28ومتوسط  مهارات  مقياس  فى  درجة  الدرجة  (  كانت  و  االيجابي  كير 

( للمقياس  البيئية  75النهائية  باالستدامة  الوعى  فى  قصور  هناك  أن  على  يدل  مما   )

 ومهارات التفكير االيجابي لدى التالميذ . 

االهتمام       ظل  الخضراءوفى  الكيمياء  علم  بتطبيقات  والعربي  مختلف   العالمى  في 

للتأ المؤتمرات   من  العديد  عقد  فى  المجاالت  العلم  هذا  مبادىء  تضمين  أهمية  على  كيد 

المناهج الدراسية بالتعليم العام ، منها: مؤتمر الكيمياء الخضراء واالستدامة بمدينة برلين  

من   الفترة  في  عام    6-4)ألمانيا(  للكيمياء    2016إبريل  السادس  الدولي  والمؤتمر   ،

السعودية في الفترة    –الرياضبعنوان "اتجاهات جديدة في علم الكيمياء" والذي ُعقد في  

الجمعية 2016نوفمبر عام    10-8من   بالتعاون مع  الملك سعود  نظمته جامعة  والذي   ،

الثانى   الدولى  والمؤتمر   ،  " وتطبيقاتها  الخضراء  الكيمياء  مؤتمر  السعودية  الكيميائية 

ُعقد فى برشلونة   والذى  والهندسة"  الخضراء  "الكيمياء  الفت  –بعنوان  رة من  إسبانيا في 

، وكذلك المؤتمر العلمى الدولي الثالث بعنوان "علوم من أجل  2018يوليو عام    23-24

الحياة" والذي ُعقد في مدينة الغردقة بمصر، تحت رعاية رئيس جامعة عين شمس،في  

 لمدينة الغردقة.  2019نوفمبر عام   15 -12الفترة من 

تضم        أهمية  على  الدراسات  من  العديد  تأكيد  الكيمياء  وكذلك  ومفاهيم  مبادىء  ين 

( التى هدفت  2015الخضراء فى المناهج الدراسية منها دراسة كل من : دراسة غانم )

إلي تنمية مهارات تصميم النماذج التكنولوجية ومهارات اتخاذ القرار لدى طالب الصف  

صالح   ودراسة   ، الخضراء  التكنولوجيا  في  مقترحة  وحدة  باستخدام  الثانوي  الثالث 

الخضراء  2016) الكيمياء  مفاهيم  في ضوء  مقترح  منهج  أثر  دراسة  إلي  هدفت  التي   )

الثانوية،   المرحلة  لدى طالب  البيئية  القرارات  واتخاذ  البيئي  الوعي  من  كل  تنمية  على 

الخضراء   الكيمياء  ماهية   ( وحدتي  تطبيق  تم  الكيمياء    –حيث  ودور  البيئي  التلوث 

المنهج   من   ) منه  الحد  في  األول  الخضراء  الصف  طالبات  من  عينة  على  المقترح 



( التى هدفت إلى دراسة فاعلية مقرر مقترح للكيمياء 2018، و دراسة أبو الوفا ) الثانوي

المستدامة   التنمية  أجل  من  التربية  مبادئ  على  قائم  الثقافة    ESDالخضراء  تنمية  في 

اخت إعداد  وتم  الكيمياء،  شعبة  المعلمين  الطالب  لدى  في الكيميائية  الكيميائية  الثقافة  بار 

)الوظيفية )  –المفاهيمية–مستوياته  الشامي  دراسة  األبعاد(،  هدفت  2018متعددة  التى   )

إلى دراسة أثر برنامج تنمية مهنية لمعلمي الكيمياء بالمرحلة الثانوية قائم على الكيمياء 

 م.  الخضراء، على تنمية مهارات حل المشكالت واستيعاب المفاهيم البيئة لدىه

قصور فى تضمين منهج العلوم  في ضوء ما سبق تمثلت مشكلة البحث في وجود      

الثالثة لمبادئ   تدنى في مستوى    الكيمياء الخضراءبالمرحلة اإلعدادية للصفوف  وكذلك 

 الوعى باالستدامة البيئية ومهارات التفكير االيجابي لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي ؛  

ال البحث  سعى  ثم  تصور  ومن  وضع  خالل  من  المشكلة  هذه  على  للتغلب  لمنهج حالي 

لمبادئ   اإلعدادية  بالمرحلة  الخضراءالعلوم  تدريس وحدة    الكيمياء  فاعلية  والكشف عن 

لدى   االيجابي  التفكير  ومهارات  البيئية  باالستدامة  الوعى  لتنمية  التصور  من  مقترحة  

 .تالميذ الصف الثالث اإلعدادي 

 أسئلة البحث : 

مب -1 بالمرحلة  ما  العلوم  منهج  في  تضمينها  الواجب  الخضراء  الكيمياء  ادئ 

 اإلعدادية ؟

ما مدى توافر معايير مبادئ الكيمياء الخضراء في  )أهداف ، محتوى ( منهج   -2

 العلوم بالمرحلة اإلعدادية ؟

ما التصور المقترح لمنهج  العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء مبادئ الكيمياء   -3

 الخضراء؟

بالمرحلة اإلعدادية في  ما ال -4 وحدة المقترحة من التصور المقترح لمنهج  العلوم 

 ضوء مبادئ الكيمياء الخضراء ؟    
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ما فاعلية الوحدة المقترحة في تنمية الوعي باالستدامة البيئية لدى تالميذ الصف   -5

 الثالث اإلعدادي ؟

تالميذ الصف    ما فاعلية الوحدة المقترحة في تنمية مهارات التفكير اإليجابي لدى -6

 الثالث اإلعدادي ؟

 أهدف البحث  

بالمرحلة    -1 العلوم  منهج  في  تضمينها  الواجب  الخضراء  الكيمياء  مبادئ  تحديد 

 اإلعدادية. 

 التعرف على مدى تتضمن منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية مبادئ الكيمياء الخضراء.  -2

بالمرحلة    -3 العلوم  لمنهج   المقترح  التصور  على  مبادئ  التعرف  في ضوء  اإلعدادية 

 الكيمياء الخضراء؟

 تصميم وحدة مقترحة في ضوء مبادئ الكيمياء الخضراء  .   -4

المقترحة في تنمية الوعي باالستدامة البيئية لدى تالميذ    -5 التعرف على فاعلية الوحدة 

 الصف الثالث اإلعدادي. 

ير اإليجابي لدى تالميذ  التعرف على فاعلية الوحدة المقترحة في تنمية مهارات التفك -6

 الصف الثالث اإلعدادي. 

 أهمية البحث  

 يستمد البحث أهميته من خالل اآلتي : 

العلوم   - بمنهج  المرتبطة  التطورات  في  الحديثة  لالتجاهات  استجابة  البحث  يعد 

 والتي يجب تضمينها بمنهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية وإلمام التالميذ بها. 

لمنهج - مقترح  تصور  الكيمياء    تقديم  ضوء  في  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم 

 الخضراء. 

 تقديم وحدة مقترحة للتالميذ في ضوء الكيمياء الخضراء.  -



المرحلة  - معلمي  به  يستفيد  أن  يمكن  البيئية  باالستدامة  الوعي  مقياس  إعداد 

 اإلعدادية في تقييم تالميذهم في مستويات االستدامة البيئية 

اإليج  - التفكير  مقياس  مستويات  إعداد  على  للتعرف  التالميذ  تقييم  به  يمكن  ابي 

 التفكير اإليجابي لديهم  

اإليجابي   - والتفكير  البيئية  باالستدامة  الوعي  تنمية  في  التالميذ   البحث  يفيد  قد 

 لديهم

يقدم البحث دليل لمعلمي المرحلة اإلعدادية لتدريس الوحدة المقترحة في ضوء   -

 الكيمياء الخضراء. 

مخ - اهتمام  الكيمياء إثارة  مبادئ  تضمين  لضرورة  المناهج   ومطوري  ططي 

الخضراء في منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية  وتنمية االستدامة البيئية والتفكير  

 اإليجابي لدى التالميذ  

 حدود البحث  

بالفصلين   - اإلعدادية  بالمرحلة  الثالث  بالصفوف  المطبقة  العلوم  مقررات  تحليل 

 ( كتب. 6عددها )الدراسيين األول والثانى و

تقويم ووضع التصور المقترح لمنهج العلوم للصفوف الثالثة للمرحلة اإلعدادية   -

، وإجراء التطبيق الميداني للتجربة األساسية للبحث على تالميذ الصف الثالث  

 اإلعدادي  

-   " الحيوية  وتطبيقاتها  الخضراء  الكيمياء  التصور"  من  المقترحة  الوحدة  تطبيق 

الثالث   الصف  بالفصل  على  وذلك  بنات  اإلعدادية  سفاجا  بمدرسة  اإلعدادي 

  2020/2021الدراسي األول للعام الدراسي  

الوجدانى ( لدى تالميذ    -المهارى    –قياس الوعي باالستدامة البيئية  ) المعرفى   -

 الصف الثالث اإلعدادي  
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اإليجابي   - الذات  مفهوم   ( وهى  اإليجابي  التفكير  مهارات  بعض  تقبل    –قياس 

االستطالع    –رين  اآلخ الحياتية    –حب  المشكالت  المسئولية    –حل   –تحمل 

 التوقعات اإليجابية نحو المستقبل ( لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي 

 مصطلحات البحث  

  GGrreeeenn  CChheemmiissttrryyالكيميـــــاء الخضـــــراء:  الكيميـــــاء الخضـــــراء:    ..11

المستحدثات   أحد   " بأنها  الحالي  البحث  هدف  مع  يتالءم  بما  تعريفها  يمكن 

في الك معالجته  من  بدالً  التصميم  مرحلة  في  التلوث  منع حدوث  إلى  تهدف  التي  يميائية 

والتك الطاقة  من  تقلل  آمنة  ومنتجات  مواد  تطوير  خالل  من  المنتج،  تكوين  لفة مرحلة 

 أو المواد الخطرة". المستخدمة، وتكوين النفايات 

 Awareness الوعى 

بأنه   الوعي  الحالي  البحث  والمع"ويعرف  التي  الفهم  والدافعية  واألنشطة  والخبرات  رفة 

 ."يمتلكها الفرد في مجال معين مما قد يؤثر على توجيه سلوكه نحو االهتمام بهذا المجال

 Environmental Sustainabilityاالستدامة البيئية 

إجرائيا        البيئية  االستدامة  موارد  "تعرف  استغالل  على  والمجتمع  الفرد  قدرة  بأنها 

حالية دون المساس بحق األجيال القادمة فيها واالستخدام الرشيد لهذه القاعدة من البيئة ال 

دون استنزاف لها أو إهدارها ، وبما يحافظ على قدرة النظام البيئي على استيعاب أحمال  

الملوثات ومخلفات عمليات التنمية ويتمثل في خمسة مجاالت رئيسة هي : التلوث البيئي 

 ة الهواء ، حماية الماء ، حماية التربة واإلدارة السليمة البيئية. والسيطرة عليه ، حماي

تالميذ          يمتلكه  ما   : بأنه  البحث  هذا  في  إجرائيا  البيئية  باالستدامة  الوعي  ويعرف 

على   القدرة  من  تمكنهم  واتجاهات  وسلوكيات  معارف  من  اإلعدادي  الثالث  الصف 

وح وحمايتها  الحالية  البيئة  موارد  بحق  استغالل  المساس  دون  أخطارها  من  نفسه  ماية 

فيها   القادمة  الوعي  األجيال  مقياس  فى  التلميذ  عليها  يحصل  التي  بالدرجة  ويقاس 

 .باالستدامة البيئية الذي أُعد لهذا الغرض



  Positive Thinkingالتفكير االيجابي 

لث  يعرف إجرائيا لغرض البحث بأنه أنشطة عقلية يقوم بها تالميذ الصف الثا    

اإلعدادي للتفكير فى القضايا والتطبيقات المتضمنة بوحدة الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها  

الحيوية " بهدف السيطرة على ممارسات التفكير الهدامة وتوجيهها بطريقة فعالة إيجابية  

هذه   تجاه  المسئولية  وتحمل   ، والعملية  الحياتية  المشكالت  على  التغلب  على  تساعدهم 

وح  ، التى المشكالت  بالدرجة  ويقاس  التطبيقات  هذه  من  المزيد  لمعرفة  االستطالع  ب 

 يحصل عليها التلميذ في مقياس التفكير اإليجابي .  

 اإلطار النظري وأدبيات البحث 

فى      تضمينها  وأهمية  ومبادئها  الخضراء  الكيمياء  علم  للبحث  النظرى  االطار  تناول 

البيئية االستدامة  وكذلك   ، العلوم  الطالب   مناهج  لدى  تنميتها  وأهمية  مفهومها   :

لدى   تنميته  وأهمية   ، مهاراته   ، مفهومه   : اإليجابى  التفكير   ، تناولتها  التى  والدراسات 

 الطالب والدراسات التى تناولته.

 أوال : الكيمياء الخضراء ومناهج العلوم بالمرحلة االعدادية :         

الخضراء       الكيمياء  بعلم  االهتمام  إلى حل  زاد  يسعى  الكيمياء  علوم  من  كعلم جديد   ،

وسعياً   والصناعي  التكنولوجي  التقدم  ازدياد  مع  وذلك  إبداعية،  بطرق  البيئية  المشكالت 

لتحقيق التنمية المستدامة في جميع الدول لتوفير احتياجات المجتمع من الغذاء والمسكن 

وارد أخرى متجددة لتحقيق  والملبس، مع إدارة الموارد المحدودة بكفاءة، والبحث عن م

 االحتياجات المستقبلية لألجيال القادمة

المتحدة   الواليات  منها  البلدان  من  قليل  عدد  في  الخضراء  الكيمياء  وظهرت 

األوساط   من  كل  في  جديدة  كفلسفة  العالم  أنحاء  جميع  في  سريعاً  انتشرت  ثم  وإنجلترا، 

العمليا تفعيل  خالل  من  وذلك  والصناعية،  المختبرات  األكاديمية  في  الكيميائية  ت 
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في  واالقتصاد  النفايات،  توليد  من  الحد  على ضرورة  العلم  هذا  يؤكد  حيث  والمصانع، 

 . (Vaz , 2018, 3) استخدام الطاقة، واستخدام المواد الخام المتجددة واالقتصاد الذري

الخضراء     الكيمياء  أن  بالذكر  من  Green chemistry جدير  حديث  فرع  هي 

ع الكيميائي فروع  التصنيع  عمليات  عن  الناتجة  االنبعاثات  تقليل  إلى  يهدف  الكيمياء  لم 

على   تأثيًرا  أقل  جديدة  كيماوية  مواد  ابتكار  إلى  باإلضافة  ممكن  مدى  أقل  إلى  التقليدية 

بنتائج   تصنيعها  عمليات  تعود  التي  األخرى  الكيماوية  المواد  عن  كبدائل  وتعمل  البيئة 

 سلبية على البيئية.  

قد أُطلق العديد من المسميات على هذا العلم الجديد من الكيمياء، منها الكيمياء ل

النظيفة    Green chemistryالخضراء   الكيمياء  و   ،Clean chemistry    ،

؛ إال أن مصطلح الكيمياء الخضراء   Sustainable chemistryوالكيمياء المستدامة  

والذ ووضوحاً،  واستخداماً  انتشاراً  األكثر  ووارنر  هو  استخدمه  أناستاس    Warnerي 

Anastas   .مؤسسا علم الكيمياء الخضراء 

فروع   Ramachandran (2015,1) ؛   Cullipher عرف      من  جديد  فرع 

اآلمنة،   المذيبات  استخدام  مثل  للبيئة  الصديقة  العمليات  تطوير  على  يعمل  الكيمياء 

اآل  المحفزات  واستخدام  الحرجة،  فوق  السوائل  عمليات  واستخدام  في  تساعد  التي  منة 

في  الكيميائية  النواتج  من  المثلى  باالستفادة  يهتم  الكيميائية  التفاعالت  في  التنظيف 

   .الصناعة، وطرق خفض أو تقليل استعمال أو إنتاج المواد الضارة بالصحة

الكيمياء الخضراء بأنها علم تصميم العمليات  Sheldon   (2016, 3)وعرف 

الوقاية من  اإلنتاجية للحصول   بيئية آمنة تعمل على  بدائل  النهائي باستخدام  المنتج  على 

أو   الخام  المواد  استخدام  تمنع  أو  تقلل  التي  والطرق  الكيميائية  التقنيات  وكذلك  التلوث 

في   الحفز  عوامل  أو  المذيبات  أو  الكيميائي  التفاعل  عن  الناتجة  الثانوية  المنتجات 

 نسان أو ضارة بالبيئة. التصنيع، والتي تكون خطرة على اإل



يتضح مما سبق أن علم الكيمياء الخضراء هو العلم الذي يهتم باالستفادة المثلى من        

النواتج الكيميائية في الصناعة، وطرق خفض أو تقليل استعمال أو إنتاج المواد الضارة  

ا غير  المحدودة  الموارد  على  االعتماد  تقليل  يؤكد  الذى  الكيمياء  علم  لمتجددة،  بالصحة 

أن  يتضح  كما  الكيميائية،  الصناعة  عن  الناجم  التلوث  من  الوقاية  على  التركيز  وزيادة 

الحميدة   الكيميائية  والعمليات  المنتجات  تصميم  خالل  من  التلوث  لمنع  الكيمياء  استخدام 

 بيئيًا ال ينتج عنها أي من المنتجات الثانوية التي تلوث الغالف الجوي. 

 راء الكيمياء الخضمبادئ 

البيئة        على  المحافظة  على  تعمل  فهي  للبيئة،  بأنها صديقة  الخضراء  الكيمياء  تتسم 

وإجراء   الكيميائية   الحوادث  حدوث  من  تقلل  فهي  آمنة   ، الملوثات  تكوين  وتمنع 

تحقق    ، النفايات  من  التخلص  الي  تسعى  اقتصادية  الخطيرة،  الكيميائية  التفاعالت 

 قيق التقدم واالزدهار في جميع المجاالت. االستدامة، فهي تسعى إلى تح

اثني عشر مبدأً للكيمياء   Anastas & warner  ووضع العالمان أناستس ووارنر     

التنمية  بما يحقق  الكيميائي،  التصنيع  منها وتطبيقها في مجال  الخضراء يمكن االستفادة 

 , Miller , 2012   Cullipher   11,  ;  (المستدامة دون إضرار بالبيئة أو البشرية

2015, 1-3 ; ;  Rao &Khanum,  (2016).، 30-29، 2016، صالح ) 

المنع   -1 تصميم  Preventationسياسة  عند  المخلفات  تكوين  منع  به  ويقصد   :

 التفاعالت الكيميائية بدالً من معالجتها أو التخلص منها بعد تكوينها.

لكيميائية : ويقصد به تصميم التفاعالت ا   Atom economyاقتصاديات الذرة   -2

بحيث تندمج معظم المتفاعالت لتكون المنتج النهائي، وذلك بدون تكوين نواتج  

 جانبية عديمة القيمة.
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: ويقصد به إجراء التفاعالت  Safer solvents usingاستخدام مذيبات آمنة   -3

الكيميائية   المواد  أو  الفصل  مواد  أو  المذيبات  مثل  إضافية  مواد  استخدام  بدون 

 ى . المساعدة األخر

: ويقصد به تصميم    Designing Safer Chemicalsتصميم نواتج آمنة   -4

كيماويات آمنة لتحقيق االتزان بين أقصى كفاءة وظيفية ، وذلك باستخدام مواد  

 كيميائية آمنة للحصول على نواتج آمنة.

متجددة   -5 به   Use of Reneable Feedstocksاستخدام مصادر  ويقصد 

التفاعل مواد متجددة من أصل حيوي أو نباتي ، بدالً  أن تكون المواد البادئة في  

 من استنزاف الخامات غير المتجددة من الوقود األحفوري . 

المحفزات -6 المحفزات    Use of Catalysis استخدام  استخدام  به  ويقصد 

من   بدالً  الكيميائي(  التفاعل  تسريع  على  تعمل  كيميائية  )مواد  الخضراء 

 سان وبيئته المحفزات الضارة على صحة اإلن

خطورة   -7 أقل  كيميائي  تفاعل   synthesis less hazardousبناء 

chemical    البادئة المواد  تكون  بحيث  التصنيع  طرق  تصميم  به  ويقصد 

المبدأ   يهتم هذا  والبيئة، حيث  على صحة اإلنسان  أقل ضرراً  والناتجة  للتفاعل 

 بتكوين وإنتاج كيماويات صديقة للبيئة 

ويقصد به األخذ في    Design for energy efficiencyزيادة كفاءة الطاقة -8

االعتبار كمية الطاقة فى التفاعالت الكيميائية المستخدمة نظرا لتكلفتها وتأثيرها  

 البيئي 

المشتقات -9 استخدام  استخدام    Reduce derivativesتجنب  تجنب  به  ويقصد 

ماية من المشتقات )مواد تضاف إلى التفاعالت الكيميائية إلجراء تعديالت أو الح

 ظروف التفاعل(. 



لإلضمحالل   -10 قابلة  مواد  به    Design for degradationتصميم  ويقصد 

األخذ في االعتبار مدى قابلية المركبات الكيميائية للتحلل بدالً من التركيز على  

 خواص المنتج النهائي.

الحوادث   -11 منع  به    Accident prevention chemistryكيمياء  ويقصد 

الك المواد  تكون  حيث  أن  من  آمنة  الكيمائية  التفاعالت  في  المستخدمة  يميائية 

الحوادث   حدوث  احتمال  تقلل  بحيث  الفيزيائية،  وأشكالها  والتركيب  النوع 

 الكيميائية. 

التلوث   -12 لمنع  الحقيقي  الوقت   Real-time analysis forتحديد 

pollution preventation    ،الكيميائي التحليل  طرق  تطوير  به  ويقصد 

تسيط أجهزة  بحيث  ،واستخدام  مواد ضارة  تكون  قبل  الكيميائي  التفاعل  ر على 

 تحليل دقيقة  لتواكب سير التفاعل لحظياً،  

وعلم     العلوم  تدريس  طرق  مجال  فى  الخبراء  وآراء  السابقة  الدراسات  ضوء  وفى 

  ( تحديد  تم  وهذه  8الكيمياء  اإلعدادية  المرحلة  وطبيعة  تتناسب  للكيمياء  مبادىء    )

تم وضع التصور المقترح لمناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية فى ضوئها وهى :   المبادىء

 Real-time، تحديد الوقت الحقيقي لمنع التلوث  Atom economyاقتصاديات الذرة  

analysis for pollution preventationالطاقة كفاءة  زيادة   ، Design for 

energy efficiency  المحفزات استخدام   ، Use of Catalysis     استخدام  ،

 Designing Safer، تصميم نواتج آمنة    Safer solvents usingمذيبات آمنة  

Chemicals  متجددة مصادر  ،    Use of Reneable Feedstocks،استخدام 

 . Design for degradationتصميم مواد قابلة لإلضمحالل 
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 بالمرحلة االعدادية   أهمية تضمين مبادئ وتطبيقات الكيمياء الخضراء فى منهج العلوم

على   البيئة  وحماية  المجتمعات  حياة  في  مهًما  دوًرا  الخضراء  الكيمياء  تؤدى 

المدى الطويل لألجيال القادمة؛ لذا فإن  تضمينها في منهج العلوم أصبح ضرورة ملحة  

مع  التعامل  على  قادرين  أفراد  إعداد  في  تسهم  أن  يمكن  فهي  التعليمية،  العملية  في 

المج  مفاهيم  معطيات  عرض  خالل  من  التضمين  هذا  ويتم  البيئية،  مشكالته  وحل  تمع 

ومبادئ الكيمياء الخضراء وتقديم حلول مبتكرة لحل المشكالت والقضايا البيئية من خالل 

 عرض تطبيقاتها البيئية وعالقتها بالحياة اليومية. 

تتعرض    لذا تعد الكيمياء الخضراء وسيلة إلجراء العلم بطريقة مسؤولة حتى ال 

أساس   على  القائمة  المستدامة  للعلوم  منهجية  وسيلة  تقدم  فهى   ، للخطر  المقبلة  األجيال 

الكيمياء   مبادئ  من خالل دمج  الكيميائي  التعليم  وتعزيز  واالجتماعية،  البيئية  المسؤولية 

الخضراء في المناهج الدراسية، وبالتالي بناء مجتمع مستدام؛ يكون هدفه  تزويد الطالب 

رفة واالمهارات الالزمة التى تعتبر متطلباً هاماً لمواجهة التحديات الكبرى في القرن  بالمع

 (Braun et al.  , 2006, 1129) الحادي والعشرين.

ساسياتور   دراسة  أكدت  الخضراء  (Caciator, 2010, 1وقد  الكيمياء  أن   )

البيئية السلبية ،    قيمة مضافة للمناهج الدراسية؛ ألنها تقلل من المخاطر الصحية واآلثار

وتسهم فى تعلم الطالب موضوعات الكيمياء بصورة وظيفية ومفيدة لحياتهم ، كما تزيد  

 من دافعيتهم للتعلم . 

يعمل   اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  منهج  فى  الخضراء  الكيمياء  مبادىء  فتضمين 

ال تطوير  على  ويساعد  ومشكالتهم،  التالميذ  ببيئة  الكيمياء  مفاهيم  ربط  مهارات  على 

المعرفية العليا لديهم مثل مهارات التواصل ومهارات حل المشكالت والقدرة على اتخاذ  

المرتبطة  واالجتماعية  والبيئية  االقتصادية  القضايا  عن  التعرف  فى  يسهم  كما  القرار، 

الذاتية   الدافعية  وتنمية  االجتماعية  بالمسئولية  والشعور  الوعي  لديهم  وينمى  بالكيمياء، 



ات اإليجابية تجاه القضايا األخالقية التي تنشأ عن التأثير المحتمل للكيمياء على  واالتجاه

 .  Karpudwan , Roth & Ismail , 2015, 251)البيئة )

األهداف        من  العديد  تحقيق  فى  يسهم  الخضراء  الكيمياء  مبادئ  تضمين  أن   كما 

العدادية ومنها: تحسين دافعية التعليمية التى يسعى إلي تحقيقها تدريس العلوم بالمرحلة ا

التالميذ نحو التعلم ، وتغير المعتقدات التحفيزية لديهم نحو الكفاءة الذاتية، وتنمية الثقافة  

البيئة والوعي المحلي  البيئية لديهم نحو االهتمام والحفاظ علي  العلمية وتحسن المواقف 

تجاه القضايا البيئية، وهذا ما    والعالمي بالجوانب األخالقية، وتنمية مهارات اتخاذ القرار

( من  كل  دراسات  نتائج  ،   Gross , 2013 أظهرته  الوفا  أبو  ،   2018؛  الشامي  ؛ 

2018.) 

التيتون،    ( يلي  ما  العلوم  منهج  فى  الخضراء  الكيمياء  تضمين  -164،  2016ويتطلب 

165: ) 

التطبيقي حي ▪ العملي  التعليم عملياً: وهذا يعني أن يأخذ الجانب  أكبر من  أن يكون  زاً 

 الجانب النظري في العملية التعليمية.  

ضرورة أن يعتمد التعلم على التفكير فى المستقبل: حيث أن حل المشكالت البيئية،   ▪

تحتاج إلى التفكير في المستقبل، وذلك من خالل اتاحة الفرصة للطالب الستكشاف  

 بدائل للطرق المناسبة لتوقع ما سيكون للتنمية.

مع ▪ دور  يكون  الطالب  أن  ودعوة  للتعلم،  فرص  وتوفير  البحث  تيسير  العلوم   لم 

 لالكتشاف والتنبؤ.  

شجع   ▪ فإذا  الطبيعة:  الموارد  تجاه  بالمسئولية  لإلحساس  الطالب  أمام  الفرصة  اتاحة 

المعلم الطالب على استكشاف بيئتهم، فإنهم غالبٍا ما يتولد لديهم التزام دائم نحو البيئة 

 والمحافظة عليها.  
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الممارسات  ضرور ▪ خالل  من  البيئية:  بالنظم  اإلنسان  ربط  على  التعليم  يؤكد  أن  ة 

 واألنشطة العلمية المختلفة التى تدعم العالقة بين اإلنسان وبيئته. 

أن يساعد التعليم الطالب على اكتساب مهارات حل المشكالت البيئية والوعى بها :   ▪

يبد  بيئية،  مشكالت  على  للعمل  فرص  للطالب  تتاح  تلك  عندما  تعقيدات  بفهم  ؤون 

 المشكالت، ويكتسبون مهارات التفكير الالزمة لحل المشكالت.

  صور تضمين مبادئ الكيمياء الخضراء فى منهج العلومصور تضمين مبادئ الكيمياء الخضراء فى منهج العلوم  ..22

الخضراء        الكيمياء  بتضمين  والمحلي  العالمي  المستوى  على  الدول  من  العديد  اهتم 

موض تضمين  مثل  الدراسية  والبرامج  المناهج  في  الخضراء  وتطبيقاتها  الكيمياء  وعات 

وتضمين   األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  كما  اآلمنة  التجارب  وإجراء  والطاقة، 

موضوعات المعالجات الكيميائية األكثر اخضراراً، وتكنولوجيا الكيمياء النظيفة كما في 

  بريطانيا، ، وبعض المقررات االختيارية منها البوليمرات المتقدمة، تطبيقات المحفزات،

العربية   المملكة  في  كما  الرابعة  بالفرقة  الكيمياء  مقررات  ضمن  المنظفات  كيمياء 

 السعودية . 

المناهج       فى  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  الخضراء  الكيمياء  تضمين  تم  كما 

الكيمياء   وتشمل  عشر،  الثاني  الصف  في  األنشطة  من  مجموعة  خالل  من  الدراسية 

)م موضوعات  ثالثة  الخضراء  الخضراء  الكيمياء  في  في    -قدمة  الخضراء  الكيمياء 

التجارب اآلمنة(، ويتم تدريب المعلمين على طرق وأساليب جديدة ، وتنفيذ    –الصناعة  

ورش العمل باالستعانة بالمواقع على شبكة اإلنترنت والمجالت التعليمية، لتحقيق أهداف  

يط مفاهيم الكيمياء، وكذلك تصويب  تعليم الكيمياء الخضراء في أمريكا، والمتمثلة في تبس

المخاطر   وفهم  الكيميائية،  والتجارب  والمختبرات  الكيمياء  حول  الخطأ  التصورات 

الكيميائية على كوكب األرض، وذلك بهدف تنمية شعور الطالب بالمسؤولية، وتصحيح  

لحل  أفكارهم حول الكيمياء، وضرورة استخدام العلوم الخضراء بدالً من الطرق التقليدية  

الموارد   على  والمحافظة  المستدامة،  التنمية  أهداف  وتعزيز  البيئة،  والقضايا  المشكالت 



للمستقبل وادخارها   , Habibi , Sabbaghanb & Mohammad) الطبيعية 

2013, 290) 

كما تم تضمين منهج الكيمياء الخضراء كمقرر إلزامى في الصفوف: العاشر والحادي      

عشربالصين   والثاني  الكيمياء  عشر  التالية:  الموضوعات  المنهج  محتوى  ويتضمن   ،

كما  الذرة،  واقتصاد  الصناعية،  والعمليات  للتحلل،  القابلة  البالستيكية  المواد  الخضراء، 

القائم   التعلم  مثل  الخضراء،  الكيمياء  محتوى  لتدريس  جديدة  تدريس  طرق  استخدام  يتم 

األنشطة المعني،  على  القائم  التعلم  المشروع،  فهم   على  إلى  المنهج  ويسعى  المختبرية، 

اآلثار الكيميائية على المجتمع والبيئة، وتقليل النفايات وخفض التكاليف ، وتطوير البحث 

العلمي والمعرفة العلمية، وتشجيع التعلم مدى الحياة ومشاركة الطالب في تنمية المجتمع  

 Habibi , Sabbaghanb)  التعليم   نظام   حسينتمن خالل تنمية الصناعة الكيميائية و

& Mohammad , 2013, 290 

عقد  المناهج  فى  تضمينها  وضرورة  الخضراء  الكيمياء  أهمية  على  التأكيد  ضوء  وفى 

 العديد من المؤتمرات العالمية والعربية والمحلية ومنها :

▪    " المستدامة  والهندسة  الخضراء  الكيمياء   " بعنوان  الثاني  الدولي   Theالمؤتمر 

Second International Conference on Green Chemistry and 

Sustainable Engineering    يوليو    22  -  20في روما بإيطاليا في الفترة من

البديلة 2016عام   المذيبات  منها:   الموضوعات  المؤتمر مجموعة من  تناول  ، وقد 

مصادر  اآلمنة، والمواد المتجددة والقابلة إلعادة التدوير، وإنتاج الطاقة الخضراء من 

 الطاقة المتجددة، وإجراء التجارب الخضراء.

▪   " اآلمنة  الكيميائية  المنتجات   "  Safe Chemical Productsمؤتمر 

conference  (  والذي ُعقد في مدينة سان فرانسسكو ) الواليات المتحدة األمريكية

من   الفترة  عام    28  –  27في  بدائل  2017مارس  بتقييم  المؤتمر  هذا  اهتم  ، حيث 
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اد الكيميائية عالية الخطورة، وأوصى المؤتمر بضرورة استخدام مواد ومزيبات  للمو

 آمنة وحميدة بيئياً في إجراء التفاعالت الكيميائية.

▪   " والصناعة  الخضراء  الكيمياء   " الخامس  الدولي   The Fifthالمؤتمر 

International Conference  Green Chemistry and Industry  

في   ُعقد  عام  أك  5والذي  مومباي    2017توير  المحفزات    –في  وتناول:  الهند، 

 الخضراء والمذيبات الخضراء والهندسة الخضراء والحلول الخضراء. 

▪ " والهندسة  الخضراء  "الكيمياء  بعنوان  الثانى  الدولى   The Second المؤتمر 

International Conference entitled Green Chemistry and 

Engineering  يوليو عام   24-23إسبانيا في الفترة من  –فى برشلونة والذى ُعقد

غير  2018 والسلوك  البيئي  التدمير  ومكافحة  مواجهة  كيفية  المؤتمر  ناقش  وقد   ،

المستدام، واستخدام الهندسة الكيميائية والعمليات الخضراء الحديثة التي تهتم بتحقيق  

 االستدامة. 

الخضراء ▪ الكيمياء   " عن  الثاني  الدولي   The Second "    المؤتمر 

International Conference Green Chemistry والذي ُعقد في جامعة ،

من   الفترة  في  بنيوزالندا  عام    5  –  2أوكالند  بطرق  2019ديسمبر  اهتم  والذى   ،

على   تؤثر  التي  العالمية  والمشاكل  القضايا  ومعالجة  البيئية،  االستدامة  تحقيق 

  االستدامة.

بعنو  ▪ عشر  التاسع  المستدامة"  المؤتمر  الصناعية  والتنمية  الخضراء  الكيمياء   " ان 

من أجل التعريف    2017أكتوبر عام    25والذي ُعقد بوزارة البيئة فى القاهرة يوم  

من   والبيئية  الطبيعية  الموارد  على  للحفاظ  الخضراء  الكيمياء  نحو  التحول  بأهمية 

ا  توفير  وأساليب  الخضراء،  االقتصاديات  نحو  واالتجاه  والصحة التلوث  لسالمة 

 .المهنية للعاملين في الصناعات الكيماوية



مؤتمر »الكيمياء الخضراء واالستدامة«  والذي ُعقد في كلية العلوم بجامعة السلطان   ▪

عام   نوفمبر  من  عشر  الثالث  في  من  2017قابوس  عدداً  المؤتمر  وتناول   ،

ا ومعالجة  الخضراء  الكيميائية  التحضيرات  منها  المهمة  وكيمياء الموضوعات  لمياه 

 البيئة والطاقة النظيفة المستدامة والحفز المستدام. 

المؤتمر الخامس بعنوان " الكيمياء لمستقبل أفضل " الذي نظمته الجمعية الكيميائية  ▪

، وقد ناقش المؤتمر  2018مارس عام  14-12الكويتية بدولة الكويت في الفترة من   

كيميا في  والممثلة  المستدامة  الطاقة  الخضراء  كيمياء  والكيمياء   ، المتجددة  الطاقة  ء 

 وإدارة المخلفات، وتطورات األجهزة التحليلية. 

كلية   ▪ نظمته  الذي   " الحياة  أجل  من  علوم   " بعنوان  الثالث  الدولي  العلمى  المؤتمر 

،  2019نوفمبر عام    15  -12العلوم جامعة عين شمس بمدينة الغردقة في الفترة من  

الخضرا الكيمياء  تناول:  الذكية وقد  والزراعة  المستدامة  التنمية  واالستدامة  ء 

 واالستشعار عن بعد، والوقود الحيوي، والطاقة المتجددة، والتحول البيولوجى. 

العلوم         منهج  وفلسفة  أهداف  في  النظر  إعادة  إلى  حاجة  هناك  أن  مما سبق  يتضح 

وكيفية البيئة  في  الموجودة  المشكالت  ضوء  في  اإلعدادية   خالل    بالمرحلة  من  حلها 

ومحلياً  عالمياً  واتجاهاً  ملحة  باعتبارها ضرورة   ، وتطبيقاتها  الخضراء  الكيمياء  مبادئ 

لمواكبة المستجدات العالمية الحديثة في مجال الكيمياء، وكذلك ضرورة إدخال تعديالت  

الخضراء   )الطاقة  وتطبيقاتها  الخضراء  الكيمياء  مجاالت  في ضوء  العلوم  منهج   –في 

الحيوية  التقني الذرة    -ة  اآلمنة    –اقتصاد  المذيبات  الطبيعية    –استخدام    –المحفزات 

تقنيات الميكروسكيل    -دورة حياة المنتج الكيميائي    –البصمة المائية    –السوائل األيونية  

سكيل   المؤتمرات -والميني  معظم  تأكيد  يتضح  كما   ، الخضراء(  الكيمياء  تكنولوجيا 

م والعربية ضرورة  خالل العالمية  من  الكيمياء،  مجال  في  والتقني  العلمي  التقدم  واكبة 
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الكيمياء  بمبادئ  واالهتمام  الحديثة  الصناعات  لتلبية  الكيميائية  بالمستحدثات  االهتمام 

 الخضراء وتطبيقاتها. 

للدراسات فى :إعداد قائمة   وقد استفاد البحث الحالى من خالل العرض السابق 

الخضر الكيمياء  وتطبيقات  بالمرحلة  بمبادئ  العلوم  منهج  في  تضمينها  يجب  التي  اء 

)األهداف   بالمعايير  قائمة  ،إعداد  وتطبيقات    –اإلعدادية  مبادئ  ضوء  في  المحتوى( 

إعداد    ، اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  منهج  في  تضمينها  يجب  التي  الخضراء  الكيمياء 

 التصور المقترح في ضوء قائمتى معايير )األهداف والمحتوى(.

 ر الثانى : الكيمياء الخضراء واالستدامة البيئية  المحو

 كدراسة والبحوث، الدراسات من عديد  أوضحتها كما المستدامة التنمية أبعاد تتعدد

 :يلي ( كما2010،32اليونسكو )  ) 2015(، غانم )2012(  غربى )2012عمر):

 للتنمية الفقري دالعمو وهو الطبيعية،  الموارد بإدارة االهتمام  به ويقصد :البيئي  البعد 

 تركز  حيث المستدامة،

 .األرضية الكرة  على الموجودة الطبيعية الموارد ونوعية كمية على

 الصحية والرعاية الجنسين بين  والمساواة االجتماعية العدالة ويتضمن :االجتماعي البعد

 والسكن والتعليم 

 .البشري واألمن والسالمة واإلسكان

 باالستخدام  والتى تهتم  العامة بصورتها االقتصادية التنمية أن  به يقصد :االقتصادي البعد

 للموارد  واألكفأ األمثل

 . البشرية الحياة  نوعية تحسين بغية اإلنسان،  واإلعمار بمستوى النهوض بهدف المتاحة

 مفهوم  ظهر الصدد هذا وفي سريعًا تكنولوجيًا تغيًرا االستدامة تتطلب :التكنولوجي البعد

 المشكالت حل به والمنوط المستدامة،  التنمية حول يتمركز الذي راءالتكنولوجياالخض

 الكيميائية للمواد المفرط االستخدام  عن  الذي نتج البيئي الدمار وتصحيح المتشابكة البيئية



الخضراء :بدراسة الخضراء  التكنولوجيا  وتهتم المتجددة  غير الطاقة ومصادر  الطاقة 

 الخضراء  الصحة لمجال  وتمتد الخضراء،  التسوق ومنتجات الخضراء واألبنية

والبيئية       بالقضايا  الوعي  زيادة  إلى:  المستدامة  التنمية  أجل  من  التربية  وتهدف 

وتزويد  الطالب،  لدى  المستدامة  بالتنمية  المرتبطة  واالقتصادية  االجتماعية  والسياسية 

ماية وتنمية البيئة  الطالب بفرصة بالمعلومات والقيم واالتجاهات والمهارات المطلوبة لح

البيئة  نحو  السلوك  من  المسؤولة  األنماط  ظهور  تشجيع  مستدامة،  بيئة  الى  والوصول 

 . (Coll,2003, 171) المحلية والعالمية لدى األفراد والمجتمعات ومنظمات األعمال.

ولعل من أهم أهداف التنمية المستدامة حماية البيئة والتى تتطلب وضع ضوابط  

 .درها وإفسادها مما يؤثر ذلك على الجانب اإلقتصادي واإلجتماعيخاصة تضمن عدم ه

تحقيق   نحو  البيئية  والمنظمات  الحكومات  واتجاه   ، البيئي  الوعي  تزايد  ومع 

عمليات   استخدام  إلى  تحول  هناك  يكون  أن  أوجب  مما  البيئية،  اآلثار  وتقليل  االستدامة 

   (Bajpai , 2015, 7)م الموارد صناعية أكثر أمناً ونظافةً وأكثر كفاءة في استخدا 

الفقرى      العمود  وهو  الطبيعية  المصادر  بإدارة  المستدامة  للتنمية  البيئى  البعد  ويهتم 

للتنمية المستدامة ، حيث يركز على مراعاة الحدود البيئية لكل نظام بيئى بما يضمن عدم  

 استنزافها والمحافظة عليها .  

يوكوندوا      على    (Ukwandu, 2016,650)ويعرف  القدرة  بأنها  البيئية  االستدامة 

الحفاظ على الموارد الطبيعية منتجة ومتنوعة بمرور الوقت ، واالستخدام الرشيد لها من  

دون استنزاف لها أو اهدارها ، وبما يحافظ على قدرة النظام البيئى على استيعاب أحمال  

نحو   البعد  هذا  ويميل   . التنمية  عمليات  ومخلفات  االستخدام  الملوثات  وتشجيع  حماية 

مجاالت   خمسة  في  ويتمثل   ، لها  األمثل  واالستغالل  الطبيعة  لموارد  والدقيق  الحساس 

رئيسة هى : التلوث البيئى والسيطرة عليه ، حماية الهواء ، حماية الماء ، حماية التربة 

  (UNESCO, 2005 )واإلدارة السليمة البيئية 
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يئية في عصرنا الحالي محور اهتمام العلماء والباحثين  لذا أصبح الوعي باالستدامة الب    

التلوث   البيئة وحمايتها من  البيئية وتفاقمها، وألهمية  المشكالت  وذلك بسبب زيادة حجم 

بيئتهم   تجاه  بالمسؤولية  الشعور  على  والمجتمع  األفراد  تدريب  الضروري  من  أصبح 

واالستمتاع ببيئة نظيفة خالية من ونشر الوعي بحق األجيال القادمة فى الموارد الطبيعية  

 التلوث.  

 : أبعاد الوعي باالستدامة البيئية 

توفر المعرفة يعني وجود نسق من األفكار تتضمن مفاهيم ومعلومات   :المعرفة البيئية 

وتفاعله معها   بيئته  المستمر مع  تعامل اإلنسان  منطقياً، ألن  متسقة  وافتراضات  وقضايا 

عليها   التعرف  منه  معها يتطلب  التكيف  يستطيع  حتى  مواردها،  وعلى  أنظمتها  وعلى 

  )25، 2012واستغاللها وحمايتها وحماية نفسه من إخطارها. )نجم،

السلوك البيئي: هو اي نشاط يقوم به اإلنسان تجاه البيئة, والتي تتمثل بمحاوالت اإلنسان  

دون به,  المحيطة  البيئية  البيئة  الظروف  تغيير  أو  لتعديل  أو   المتكررة  وهدرها  تلويثها 

إلى مجملها  في  تتحكم  ثقافة  إلى  ويتحول  البعد  هذا  ويتطور  ايجابية   تدميرها,  سلوكيات 

 (. 85، 2009تجاه البيئة, بهدف المحافظة عليها لنفسه ولألجيال القادمة )بورزق,

هي حالة استعداد عقلي وعصبي انتظمت عن طريق الخبرة الشخصية،    اإلتجاه البيئي: 

ت باالستدامة تعمل على  الوعى  فتنمية  البيئة  نحو   مشكالت وقضايا  الفرد  استجابة  وجيه 

الدراسات   إليه  أشارت  ما  وهذا  تربويا  متطلبا  الدراسية أصبح  المناهج  من خالل  البيئية 

  ( ( Catherine,; Bernadette, & Tatari, 2014التربوية حيث أشارت دراسة  

الدراسية والمناهج  التعليم  دور  أهمية  المستدامة    إلى  المعرفة  واكتساب  الوعى  تقديم  فى 

لدى أفراد المجتمع ومعالجة مشكالت البيئة من خالل مناهج العلوم ، كما توصلت دراسة  

(Isaac, 2015  )  ونقص الدراسية،  بالمناهج  المستدامة  التنمية  مفاهيم  انخفاض  إلى 

الت والممارسات  والمبادىء  القيم  دمج  على  وأكدت   ، بها  الطالب  أبعاد  وعى  تنمى  ى 

التنمية المستدامة فى جميع المراحل الدراسية وجود قصور في المناهج فى تضمين أبعاد  



األهداف   تحقيق  فى  تساعد  مختلفة  ومداخل  استراتيجيات  يتطلب  وهذا  البيئي،  الوعي 

حاجات   يلبي  بما  واستثمارها  البيئة  على  والمحافظة  البيئي  الوعي  من  وتزيد  المرجوة 

 حق األجيال القادمة فيها .    الطالب  ويضمن

فمفهوم الوعي البيئي يرتبط بمفهوم التربية من أجل التنمية المستدامة إذ يساعد في حماية 

طريق   عن  مستدام  مجتمع  تحقيق  أجل  من  البيئة  اإليجابي  نحو  السلوك  وغرس  البيئة 

ب المجتمع  وعي  زيادة  في  يساعد  كما  وتنميتها,  البيئة  الموارد  على  أهمية المحافظة 

عليها   والمحافظة  البيئة  تحسين  إلى  تهدف  التي  القرارات  صناعة  فى  أفراده  مشاركة 

 ( 6، 2012بجميع مكوناتها. )علي,

 أهمية تنمية الوعى باالستدامة البيئية لدى تالميذ المرحلة االعدادية 

ال  لتضمين الوعي البيئي تربويا يجب أن تتحمل جميع المواد تلك المسؤولية لذلك          

امكانياتها  توظف  أن  يجب  بل  البيئي  الوعي  نشر  مسؤولية  واحدة  دراسية  مادة  تتحمل 

ودرجة اتصالها بقضايا تتناسب مع طبيعة كل مادة دراسية ، ويستطيع مخططي المناهج 

خالل   من  الدراسية  المناهج  في  البيئي  الوعي  أو  التربية  أو  القضايا  تضمين  المختلفة 

،    ، مدخل الوحدات الدراسية ، مدخل التكامل  دخل الدمجم   :أربعة مداخل رئيسة هي

 ( 2012،178المدخل المستقل. )الشربيني والطنطاوى ,

ويتطلب التعليم من أجل االستدامة البيئية االهتمام الجاد من قبل معلم العلوم والتأكيد      

حفاظ على البيئة  على تزويد المتعلمين بالمفاهيم واالتجاهات والقيم والسلوكيات الالزمة لل

دروس   تقديم  خالل  من  الفعلى  بالتطبيق  المعلمين  يهتم  أن  شريطة   ، مشكالتها  وحل 

 (132، 2017للمتعلمين بطريقة تحقق التنمية المستدامة ) شهده ،

المستدامة        التنمية  ألبعاد  العلوم  منهج  تحقيق  بأهمية  الدراسات  من  العديد  اهتم  ولقد 

البيئية   :دراسة غانم )عامة واالستدامة  الدراسات  والتى  2016بشكل خاص ومن هذه   )

مناهج   فى  والدولية  الوطنية  المستدامة  التنمية  أهداف  تضمين  لكيفية  تصور  وضعت 
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المستدامة  التنمية  بأبعاد  الوعى  تنمية  بضرورة  الدراسة  أوصت  كما   ، العام  التعليم 

( شهده  تح2017.ودراسة  فى  العلوم  منهج  دور  استهدفت  والتى  التنمية  (  أهداف  قيق 

( أبو حاصل  ودراسة   ، العلوم 2017المستدامة  منهج  محتوى  تقويم  إلى  هدفت  والتى   )

 بالمرحلة اإلبتدائية فى ضوء مناهج مبادئ التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية  

.( أكد  التنمية Dambudzo,2015كما  التعليم من أجل  أهمية دعم  دراسته على  ( في 

واالحتياجات  المستدام والممارسات  والقيم  المبادئ  دمج  خالل  من  التعليم  نهج  لتغيير  ة 

دراسة   و   . التعليم  عمليات  جميع  في  المستدامة  بالتنمية  ، ,Pereraالخاصة 

( التى أكدت ضرورة دمج تعلم االستدامة في المناهج ، عرضت (Hewege  ،2016و

ال للتنمية  الشاملة  النظرة  يشجع  العوامل مفتاح  تعامل  بحيث  المنهج،  في  مستدامة 

( التى دعت  2017)  Svalforsاالقتصادية والبيئية واالجتماعية ككل متصل، ودراسة  

لضرورة تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة وتختلف في إقرار ذكر هذه المفاهيم في المنهج  

 السويدي الثانوي. 

أكثر         عالم  فى  المناهج   تطوير  فان  هنا  ومهارات من  معلومات  يتطلب  استدامة 

على والحصول  باستدامة  لملء  للعيش  التالميذ  إعداد  االستدامة.  بفكر  طفولة  مرحلة 

اليوم  الوظائف الخضراء أبعاد االستدامة  .مستقبال يعتب جزءا هاما في تعليم    إاضافة 

أكثر عالم  والعيش في  االبتكار  المناهج، لضمان  إلى  )اليو بشكل شمولي  نسكو، استدامة 

2013 ،42 .) 

خاصة         والعلوم  عامة  الدراسية  المناهج  فى  اإلمستدامة  التنمية  مفاهيم  دمج  فإن  لذا 

يتطلب تعديل المناهج لدعم وتعزيز فكرة االستدامة لدى التالميذ، والترشيد في استعمال  

الخضرا المنطقة  مساحة  وزيادة  للمجتمع  والسعادة  الرفاهية  لتحقيق  البيئية  ء  الموارد 

 والتوزيع العادل للثروات والمساواة. 

http://taibah.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=04103013m/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Perera,+Chamila+Roshani/$N?accountid=34864
http://taibah.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=04103013m/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Hewege,+Chandana+Rathnasiri/$N?accountid=34864
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تعتبر عملية تنمية الوعى باإلستدامة البيئية وإدارتها لحماية البيئة، خطوة مهمة 

ومعقدة جداً؛ ألنها تشتمل على العديد من المجاالت، باإلضافة إلى تأثير األنشطة البشرية  

ت االجتماعية المعقدة، وتحديد كيفية تفاعل اإلنسان وبيئته في المستقبل للحد من والعمليا

 المخاطر البيئية .

الخضراء   فيها    -باعتبارها    –والكيمياء  تتكامل  التي  الخضراء  العلوم  أحد 

مكافحة   فى  الكيمياء  علم  أهمية  توضح  ألنها  البيئية،  المفاهيم  مع  الكيميائية  المفاهيم 

الكيميائى بأنواعه العديدة، وعالج المشكالت البيئية، فالطالب يتعرضون  مصادر التلوث  

حياتهم   في  المحيطة  البيئة  أو  المعمل  في  أو  المدرسة  فى  سواء  المشكالت  من  للعديد 

اليومية، كانبعاث غازات ضارة نتيجة استخدام مواد كيميائية ضارة أو تراكم المخلفات  

وغيرها من المشكالت التي تستدعي اتخاذ قرارات    بأنواعها في البيئة التي نعيش فيها،

 رشيدة للحفاظ على البيئة وصيانتها.

أهمية   Karbudewan , Roth & Ismail  ((2015, 251وأكد   على 

استخدام الكيمياء الخضراء في ربط مفاهيم الكيمياء بالبيئة التي يعيش فيها الطالب وتنمية 

ي والشعور بالمسئولية البيئية واالجتماعية، إلى مهارات حل المشكلة البيئية، وتنمية الوع

 جانب تحقيقها للهدف النهائي المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة.  

       " واالستدامة  الخضراء  الكيمياء   " مؤتمر  ذلك   Conference  Greenوأكد 

chemistry and sustainability    17  –  14بمدينة برلين )ألمانيا ( في الفترة من  

والذي سلط الضوء على دور الكيمياء في المساهمة في تحقيق أهداف    2017و عام  ماي

وإعادة   المعدنية  الموارد   ( الموضوعات  من  العديد  تناول  تم  حيث  المستدامة،  التنمية 

والتحفيز    -التدوير   والمستدامة    -التوليف  الخضراء  والكيمياء    -الصيدلة  النامية  البلدان 

 المستدامة والتعليم (. 
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دهاج  و هى (Dhage , 2013, 520أشار  الخضراء  الكيمياء  أن  إلى   )

مبادئ   واستخدام  تطبيق  خالل  من  المستدامة،  التنمية  تحقيق  في  تتسهم  التى  الوسيلة 

الكيمياء الخضراء، وتدعيم صناعة الكيماويات المستقبلية من خالل استخدام أفكار جديدة  

 في حل المشكالت البيئية.  

ستدامة البيئية وحمايتها ظهرت نداءات عديدة لالهتمام بعلم  ولتحقيق الوعى باال

)الكيمياء   الحديثة  العلوم  تلك  خالل  من  يمكن  حيث  بالبيئة،  االهتمام  مع  الكيمياء 

الخضراء( التوصل إلى معالجة العديد من أسباب الخلل في التوازن البيئي، وهذا يتطلب  

مراحل التعليم العام ، فهناك عالقة  استحداث وتطوير خطط ومناهج دراسية جديدة بجميع

التفاعالت  وإجراء  للكيمياء  السيئ  فاالستخدام  البيئة؛  ومشكالت  الكيمياء  بين  قوية 

 ,Rahmawatiوهذا ما أكده    الكيميائية الخطيرة تتسبب في حدوث مشكالت البيئة .

Ridwan    . (2016)ء فى دراسته ، حيث أكد على ضرورة استخدام الكيمياء الحضرا

 .فى زيادة الوعى البيئى 

لذا يمكن تحقيق ذلك من خالل تضمين مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها في 

بأبعادها  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  إلى  تسعى  الخضراء  فالكيمياء   ، العلوم  منهج 

والمشكالت   بالقضايا  المعلم  عند  الوعي  وتنمية  واالجتماعية،  واالقتصادية  البيئية 

تمعية وكيفية توظيف الحلول اإلبداعية للكيمياء الخضراء في معالجة هذه المشكالت  المج

الكيمياء  تحقق  كما  سالمتها،  على  والمحافظة  البيئة،  صيانة  على  والعمل  منها،  والحد 

 الخضراء الترابط والتكامل بين فروع الكيمياء المختلفة . 

الساب      والبحوث  الدراسات  من  العديد  أكد  وقد  البيئى  هذا  الوعى  تنمية  قة، 

( إبراهيم  دراسة   : الدراسات  هذه  ومن  البيئية  هذه  2012واالستدامة  أجريت   )

ضوء  في  الثانوية  بالمرحلة  العلوم  كتب  تحليل  إلى  وهدفت  السودان،  في  الدراسة 

مفاهيم التنمية المستدامة، ومنها االستدامة البيئية ، واتبع المنهج الوصفي من خالل  

المحتو الثاني،  تحليل  األول،   ( للصفوف  العلوم   كتب  الدراســـــة  عينة  وكانت  ى، 



قوائم   إعداد  الدراسة  أداة  وكانت  السودان.  في  الثانوية  بالمرحلة   ) الثانوي  والثالث 

النتائج أن كتاب   المئوية، وكانت  النسبة  الباحث  المستدامة، واستخدم  التنمية  لمفاهيم 

%(، بينما كتاب الصف الثاني    26,3ســبة )( مفهوماً بن 171الصف األول يحتوي ) 

( أما كتاب الصف الثالث فقد تضمن )    %55,9( مفهوماً وبنســبة )    297تضمن )  

 % ( من جملة المفاهيم الواردة في الكتاب.  63,5( مفهوماً بنسبة )  447

للكيمياء   Cullipher   (2015)دراسة   دراسية  مقررات  إعداد  إلى  هدفت  إالتى 

كن أن تتخذها المؤسسات لتضمين الكيمياء الخضراء في المناهج الدراسية،  الخضراء يم

  ، الطالب  لدى  البيئية  بالقضايا  والوعى  القرارات  اتخاذ  عملية  تحسين  في  ومساعدتها 

( غانم  دراسة  هدفت  التكنولوجيا 2015بينما  في  مقترحة  وحدة  فعالية  دراسة  إلي   )

التكنول التصميم  عملية  على  قائمة  النماذج الخضراء  تصميم  مهارات  تنمية  في  وجي 

الوحدة  فعالية  عن  الدراسة  نتائج  أسفرت  وقد  القرار،  اتخاذ  ومهارات  التكنولوجية 

طالب   لدى  البيئية   والمشكالت  للقضايا  القرارات  اتخاذ  مهارات  تنمية  في  المقترحة 

( صالح  دراسة  أما   ، الثانوي،  الثالث  منه2016الصف  أثر  دراسة  إلى  هدفت  فقد  ج ( 

واتخاذ   البيئي  الوعي  من  كل  تنمية  على  الخضراء  الكيمياء  مفاهيم  ضوء  في  مقترح 

الكيمياء   )ماهية  وحدتي  تطبيق  تم  حيث  الثانوية،  المرحلة  طالب  لدى  البيئية  القرارات 

المقترح    –الخضراء   المنهج  من  منه(  الحد  في  الخضراء  الكيمياء  ودور  البيئي  التلوث 

ا الصف  طالبات  من  عينة  المنهج على  فاعلية  إلي  الدراسة  توصلت  وقد  الثانوي،  ألول 

 المقترح في تنمية اتخاذ القرارات البيئية لدى طالب مجموعة الدراسة. 

ومن خالل ما سبق يتضح أنه البد من توافر مجموعة من السمات والخصائص  

التال لدى  البيئية  االستدامة  بتنمية  تهتم  التي  الخضراء  الكيمياء  ومناهج  برامج  ،  في  ميذ 

ومنها :إثارة قضايا ومشكالت علمية ترتبط ببيئة المتعلم، والتفكير في حلها مع توفير كل 

علمية   أنشطة  تقديم  كذلك  قرارات سليمة،  اتخاذ  في  تساعدهم  التي  والبيانات  المعلومات 
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للبحث   للمتعلم  الفرصة  إتاحة  أيضا  بيئية،  مشكالت  حل  نتائجها  إلى  الوصول  يتطلب 

ا كافة  النتائج  وتحليل  إلى  للوصول  تسعى  منظمة  ووجود خطوات  المتوافرة،  لمعلومات 

 المتوقعة.

البيئية    باالستدامة  الوعى  تنمية  أن  مما سبق  والقضايا  يتضح  المشكالت  وحل 

أو خارجها، من البيئية المدرسة  بها سواء داخل  التي يجب االهتمام  المهارات  أهم  ـ من 

لمستدام ، وحث التالميذ على المحافظة على البيئة خالل التركيز على نشر الوعي البيئي ا

وتنمية مواردها، وممارسة األنشطة البيئية التي تحث التالميذ على اتخاذ قرارات سليمة  

في   تواجههم  التي  والمشكالت  القضايا  بكل  واعياً  إعداداً  الطالب  وإعداد  البيئة،  تجاه 

م  من  القضايا  هذه  عن  المعلومات  جمع  وكيفية  والبحث  حياتهم،  األساسية،  صادرها 

المتاحة لمواجهة هذه المشاكل مع ضمان حق األجيال القادمة فى  والتقص ي عن الحلول 

تطبيقات   ودور  البيئية،  القضايا  تضمين  من خالل  ذلك  تحقيق  ويمكن   ، البيئية  الموارد 

هؤالء  يدرسها  التي  الدراسية  والبرامج  المناهج  في  عالجها  في  الخضراء  الكيمياء 

 الميذ. الت

  : Skills Positive Thinking المحور الثالث: مهارات التفكير اإليجابي

لعقله        الفرد  استثمار  على  يساعد  التفكير  أنماط  من  نمطاً  اإليجابي  التفكير  يعد 

ومشاعره وسلوكه، وذلك من خالل التحكم في قواه الكامنة والسيطرة على طريقة تفكيره  

( ، كما أنه أسلوب متكامل فى 9،  2012بي )األنصاري ،  وجعلها تسير في اتجاه إيجا 

أجل   من  لطالبه  المعلم  يوجهها  التى  واالرشادات  التوجهات  مجموعة  يعنى   ، التفكير 

)السر،   التفكير  فى  اإليجابية  واالتجاهات  االيجابى  التفكير  مهارات  من  العديد  تحقيق 

2014 ،8  .) 

الفر9،    2006عرفته  سالم )   بأنه " قدرة   )  ، اإلدارية على تقويم أفكاره ومعتقداته  د 

الناجحة، من خالل تكوين أنظمة   النتائج  والتحكم فيها ، وتوجيهها لتحقيق ما توقعه من 

عقلية منطقية ذات طابع تفاؤلي يسعى إلى الوصول لحل ما يقابله من مشكالت. ويرى   



، )  جابر  اإليجابي عملية عقلية إلن 13،  2014وعدالن  التفكير  أن  األفكار (  وإيجاد  تاج 

وتوجيهها  وتقويمها  الهدامة  األفكار  أخطار  على  اآللية  والسيطرة  باالبتكار  ترتبط  التي 

 .تؤدى إلى النمو والنجاح والتوسع  بشكل فعال وإيجابي ، والسماح لألفكار اإليجابية بأن

من ( بأنه توقع النجاح فى القدرة على حل المشكالت  57،  2016ويعرفه الموسرى )     

قناعات عقلية  بتوجيه من  اإليجابية  األفكار  الهدامة وتدعيم  األفكار  السيطرة على  خالل 

 بنائه ، تزيد من ثقة الفرد لنفسه .

من       العديد  له  االيجابي  التفكير  أن  االيجابي  للتفكير  السابقة  التعريفات  من  يتضح 

للتميز والتحكم  في قواه الكامنة ، يتطلب    الخصائص منها : أنه قابل للتعلم ، يقود الفرد 

السيطرة على األفكار السلبية وتقويمها ، يعتمد على تدعيم  األفكار االيجابية الناجحة ،  

 يزيد من ثقة الفرد في نفسه. 

 مهارات التفكير اإليجابي 

  ، السر   ( حددت  يلي  35  –  26،    2014لقد  فيما  اإليجابي  التفكير  مهارات  حل  : ( 

 ، التخطيط   : Comparing  ، المقارنة:Skill Solving-Problems  المشكالت

planning : طرح األسئلة، Questions : األولويات ترتيب   ، Prioritizing :  ،

الوصف التصنيف: Interpreting  ،التفسير Description  مهارة  مهارة   ،  

Classification :  المرونة  ، . Flexibility.  ( الكاملى  حددت  كما   ،2016  )

اإليجابى ،  مهارا التحليل   ، الذات  اإليجابى مع  الحديث  : مهارة  اإليجابى فى  التفكير  ت 

السميع ) : كمال وعبد  ، وحددها كل من  اإليجابى لألحداث  :  2017التوقع  اآلتى  ( فى 

التوقعات اإليجابية ، التفاؤل ، الضبط االنفعالى ، الرضا والتقبل الذاتى ، التقبل اإليجابى  

األخ عن  البنا لالختالف  حددتها  كما   ، الذات  وتطوير  الطموح   ، المشكالت  حل   ، رين 

( فى : التفاؤل ،  التوقعات اإليجابية، الثقة بالنفس ، االتزان االنفعالى ، المرونة  2018)

( سالم  وحددها  المسئولية،  تقبل   ، التقبل 2018الفكرية   ، اإليجابية  التوقعات  فى   )
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غير   الذات  تقبل   ، لالختالف  وتطوير  اإليجابى  الشخصية  المسئولية  تقبل   ، المشروط 

على  اإلطالع  وفى ضوء   ، اإليجابية   والمجازفة  الطموح   ، اإلنفعالى  الضبط   ، الذات 

الدراسات السابقة وخاصة التى طبقت على المرجلة اإلعدادية تم تحديد مهارات التفكير  

اال حب   ، االيجابي  الذات  مفهوم   : بأنها  الحالى  البحث  فى  تحمل اإليجابى   ، ستطالع 

 المسئولية ، التوقعات االيجابية نحو المستقبل ، حل المشكالت الحياتية (. 

 مفهوم الذات االيجابي : 

الشخصية    الهائلة  االمكانات  وتوظيف  للنمو  تسعى  إيجابية  طبيعة  االنسانية  الطبيعة 

ع  التركيز  يضمن  بما   ، وحلها  المشكالت  ادراك  فى  السليم  التوازن  الى  لى  للوصول 

، )الرقيب  السلبيات  من  بدال  موقف  أى  فى  حديث 6،    2008اإليجابيات  مهارة  (.وتعد 

الذات اإليجابى أحد مهارات  التفكير االيجابى التى تعزز فكرة معينة عن الذات والتأثير  

فيها ، بشكل يضمن برمجة العقل الباطن على النجاح ، وذلك عن طريق تعزيز الفكرة  

البناء العصبى للمخ )لورانس،    بإعادتها وتكرارها حتى تسير حقيقة ، ويتم تسجيلها فى 

2004 ،166 .) 

ويهدف فهم الذات اإليجابى إلى تعزيز فكرة إيجابية ، أو أداء للتحفيز الذاتي أو التخلص  

 من فكرة سلبية ، أو مواجهة مشكلة .

االستطالع: والذ  مهارة حب  المعرفية  الدافعية  أحد مظاهر  االستطالع  يؤكد  يعد حب  ي 

رغبة المتعلم الملحة للمعرفة والفهم عن طريق طرح العديد من األسئلة التي تشبع رغبته  

بيئته )عجاج  ، نفسه وعن  المعلومات عن  من  المزيد  الحصول على  (  16،  2000في 

ويعرف حب االستطالع بأنه رغبة الفرد في االستكشاف واالستجابة للمثيرات الجديدة أو  

المعقدة  أو  المعرفة   الفجائية  مصادر  دائرة  التساع  وذلك  الغريبة  أو  المتعارضة  أو 

المحيطة به والناتجة عن التطور التكنولوجي والعلمي السريع والمستمر. )طه وسلطان،  

2015،26) 



هي احدى مهارات التفكير التي تستخدم من أجل بناء نوع من  مهارة تحمل المسؤولية :  

أو تحمل المسؤولية في العملية التعليمية أما تعريفها    الدافعية الذاتية لالعتماد علي النفس

من جانب الطلبة فتتمثل في القيام بعمل ما ينبغي القيام به من اجل التعلم ، وتتضمن عدداً  

االنتبا  جذب   : منها  الفرعية  المهارات  المتعلممن  بها  المناط  المهام  نحو  بأن  ة  االلمام   ،

تنم  ، وضرورية  مهمة  الشخصية  مفهوم  المسؤولية  نحو  اإليجابية  االتجاهات  ودعم  ية 

 تحمل المسؤولية ، تحديد االغراض بعيدة المدى . 

: يقصد بها اعتقاد شىء إيجابى وبذل أفضل ما لدينا    نحو المستقبل  التوقعات اإليجابية

والتحلى   العقبات  على  للتغلب  دائما  تدفعنا  اإليجابية  فالتوقعات   ، نتوقع  ما  لتحقيق 

قاد الفرد في النجاح يمكن احداث النجاح )جابر عبد الحميد وآخرون ،  بالشجاعة ، فاعت

2014 ،376 ) 

: الطريقة التى ننظر بها إلى أنفسنا هى التى تحدد سلوكنا ، لذا يجب    الرضا وتقبل الذات 

أن نرضى بشخصيتنا ونستمتع بذاتنا الحقيقية ، فتقبل الذات يعنى الرضا بما يمتلك الفرد  

وتجن امكانيات  ، من  اهتمامهم  الحصول على  بهدف  اآلخرين  أمام  الذات  تحقير  ب عدم 

 (393،  2011وهذا يتطلب قدراً كبيراً من العقالنية  )عبد الستار ،

: هى مهارة يتمتع بها الفرد ،  Skill Solving-Problems    حل المشكالت الحياتية

إل ليصل   ، سابقة  ومهارات  وخبرات  معارف  من  لديه  ما  كل  فيها  أو يستخدم  الحل  ى 

  ، وآخرون  الحميد  عبد  )جابر  مختلفة  بطرق  الحياة  عقبات  من  عقبة  ،  2014يتخطى 

376) 

 أهمية تنمية مهارات التفكير االيجابي  

تسعى التوجهات التربوية المعاصرة إلى مطالبة المناهج الدراسية بتعليم التلميذ جودة      

الح  التعامل مع مشكالت  قدرة على  ذا  ؛ ليصبح  والمساهمة فى حلها وتحليل  التفكير  ياة 

 المواقف بإيجابية ، واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة هذه المشكالت .
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فكلما كان التلميذ إيجابى فى تفكيره انعكس ذلك على سلوكه التعليمى واإليجابى بين       

 ل. زمالئه وبيئته الخارجية ؛ ليصبح قادراً على الحفاظ عليها وتنميتها بشكل واع وفعا

أى        مع  بفاعلية  التعامل  على  يساعدهم  الطالب  لدى  اإليجابى  التفكير  تنمية  أن  كما 

معالجة  عليها  يحصل  التى  المعلومات  معالجة  ومن   ، المستقبل  فى  المتغيرات  من  نوع 

ويكسبهم   العقلية  قدراتهم  من  يحسن  كما   ، لديهم  إيجابية  اتجاهات  وتكوين   ، صحيحة 

 ( 2011بفاعلية )عبد الستار ،  القدرة على أداء المهام 

أنه الباعث على استنباط   :( أهمية التفكير اإليجابي فيما يلي22،  2014وحدد السر )   

العالي، ويعزز بيئة العمل باالنفتاح والصدق والثقة أنه   األفضل، وهو سر األداء  ، كما 

إيجا بطريقة  التفكير  يساعد  كما  والبناء،  الفعالية  هدفه  توالدي،  التصرف تفكير  على  بية 

 . بشكل ايجابى فى المواقف الحياتية 

(.  على أن التفكير  2016(، سناء ، وعثمان )2015كما أكد كل من عبد الرحمن )     

الشعور   وعدم  باآلخرين  التأثر  وعدم  الذات  وتقدير  بالنفس   الثقة  على  يساعد  اإليجابي 

الم أو  الزمان  أو  بالمكان  يتأثر  ال  أنه  كما   ، يشعر باإلحباط  الطالب  ويجعل   ، ؤثرات 

 بالرضا النفسى والتفكير فى الحل والبدائل واإلحتماالت . 

( أن تنمية التفكير اإليجابى يجعل الطالب يفكرون بشكل أكثر 2016ويرى الحويج )     

مرونة وثقة بالنفس ، ويعطيهم تصور طبيعى واقعى عن ذاتهم أمام اآلخرين ، كما أنهم  

ع أنفسهم وأفكارهم ومشاعرهم بشكل يقدرون فيه الحياة ويرفضون  يصبحون أكثر تكيفا م

 الهزيمة .

(  2012وألهمية التفكير اإليجابى فقد تناولته العديد من الدراسات منها دراسة  خليل )   

التى هدفت  إلى التعرف على الفروق بين الطالب ذوى التفكير اإليجابي والتفكير السلبى  

التوجه نحو    –النضج االجتماعي    –والنفسية وهى )القلق  في بعض الخصائص المعرفية  

الجانب   لقياس  قابلة  األبعاد  بعض  وجود  إلى  الدراسات  بعض  وتشير  المشكلة(  حل 

وتحقيق   للمستقبل  والتفاؤل  الرضاء  عن  التعبير  أو  السعادة   : مثل  والمعرفي  االنفعالي 



عامل وجود  إلى  نطاقاً  األوسع  الدراسات  بعض  وتوصلت   . هو   الذات  واضح  عام 

اإليجابي   بالتفكير  العكسية  وعالقته  النفسي(  )العناء  تناول  اآلخر  والبعض  )التفاؤل(، 

أو   سعداء،  غير  بأنهم  األفراد  يصدرها  التي  األحكام  على  ويرتكز   ، بالتفاؤل  والشعور 

مكتئبين أو قلقين، وتشير بعض الكتابات إلى أن التعبير عن الشعور بالسعادة هو نتيجة 

للتفكير السلبى، وتزداد السعادة  للتفك بالقلق واالنطواء هو نتيجة  ير اإليجابي ، والشعور 

  ,Jarrar، كما أكدت دراسة    بوجود عالقات اجتماعية معينة وتقل بفقدان هذه العالقات

وثقافة  2013) اإليجابي  التفكير  بين  إحصائيا  دالة  إرتباطيه  عالقة   هناك  أن  على   )

حي   ، الصالحة   )المواطنة  على  الدراسة  طبقت  االلتحاق  654ث  حيثى  وطالبة  طالبا   )

( السر  ودراسة    ، األردنية  ممارسة 2014بالجامعة  على  التعرف  إلى  هدفت  التى   )

في   طلبتهم  لدى  اإليجابي  التفكير  مهارات  تنمية   في  لدورهم  الثانوية  المرحلة  معلمي 

نهج الوصفي التحليلي ، وقد  ضوء الكتاب والسنة وسبل تفعيله ، ، واستخدمت الباحثة الم

من المعلمين والمعلمات ، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت  ) 600بلغت عينة الدراسة )  

بتنمية   المعلم  يقوم   : الدراسة  نتائج  أبرز  ومن   ، للدراسة  كأداة  استبانة  بإعداد  الباحثة 

بنسبة )   الثانوية  التفكير اإليجابي لدى طلبة المرحلة  ي نسبة  وه % ) 21.83مهارات 

 . كبيرة 

(التى هدفت  إلى تعرف أثر استخدام استراتيجية الصف المقلوب  2016ودراسة إبراهيم )

التفكير   مهارات  بعض  لتنمية  السعودية  العربية  المملكة  جغرافية  مقرر  تدريس  في 

، تم إعداد مقياس   التعليم األساسي بجامعة القصيم . ولتحقيق ذلك  اإليجابي لدى طالب 

(  طالبٍاً من طالب كلية العلوم واآلداب  100جابي، وتكونت عينة البحث من )التفكير اإلي

جامعة القصيم ، وأكدت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي 

كما أكدت دراسة العنزى   . لمقياس مهارات التفكير اإليجابي لصالح المجموعة التجريبية
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بي2018) عالقة  هناك  أن  على  لدى (  الدراسى  والتوافق  اإليجابى  التفكير  مهارات  ن 

 التالميذ العاديين وذوى صعوبات التعلم وبطيىء التعلم. 

       ( دراسة سالم  أن استخدام نموذج آدى وشاير2018كما توصلت  إلى   ) Adey 

,Shayer  التفكير مهارات  تنمية  على  كبير  أثر  له  كان  االجتماعية  الدراسات  فى 

جاه نحو المشاركة الوجدانية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ، ودراسة البنا  اإليجابي واالت 

استهدفت2018) التى  فاعلية (  نموذج دراسة  تنمية   في SWOM  سوم  استخدام 

حل  مادة  في اإلعدادية المرحلة تالميذ  لدى اإليجابي والتفكير المشكالت مهارات 

 أدوات  التجريبي، وتمثلت  شبه لمنهجا  على الباحثة اعتمدت الدراسات االجتماعية، وقد

حل في البحث مهارات  ومقياس  اختبار  على  اإليجابي، التفكير المشكالت،  التطبيق  تم 

 سوم  استخدام نموذج فاعلية عف  راسة الد  نتائج تالميذ الصف الثانى اإلعدادى ، وكشفت

 ي اإلعداديالثان تالميذ الصف   لدى اإليجابي والتفكير المشكالت مهارات حل تنمية في

 .االجتماعية الدراسات مادة  في

من هنا يتضح أهمية تنمية مهارات التفكير اإليجابى لدى تالميذ المرحلة االعدادية        

فى العصر الحالى لمواجهة التحديات المستقبلية ، حيث أنه يساعد على مواجهة األزمات  

االيجا التفكير  أن  كما   ، السلبية  األفكار  على  والسيطرة  مراقبة ،  على  الفرد  يساعد  بى 

طابع   ذات  وقناعات  معتقدات  بامتالكه  تفاؤال  أكثر  ويجعله  وتقييمها  ومعتقداته   ، أفكاره 

تفاؤلى تمكن األفراد من النجاح فى حل المشكالت ، وكذلك يولد الثقة فى القدرات وتقبل  

مما خالل  من  والممارسة  والمران  بالتدريب  تنميته  ويمكن   ، واآلخرين  رسات الذات 

من   االستفادة  تم  سبق  ما  وفى ضوء   ، المشكالت  لحل  للوصول  تساعد  عقلية  وعادات 

االطالع على أدبيات البحث فيما يلى : وضع  قائمة بمبادىء الكيمياء الخضراء الالزم 

العلوم   لمنهج  المقترح  التصور  وضع  اإلعدادية،  بالمرحلة  العلوم  بمنهج  تضمينها 

أ  اعداد  اإلعدادية،  مقياس  بالمرحلة   ، البيئية  باالستدامة  الوعى  مقياس   : البحث  دوات 

 التفكير اإليجابى.   



  فـروض البحث:  فـروض البحث:    ..44

 تمثلت فروض البحث فيما يلي: 

بالمرحلة اإلعدادية بالصفوف الثالث لمبادئ   -1 العلوم  مستوى معالجة وتضمين منهج 

 (.%25)يقل عن  الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها دون المستوى المطلوب

( بين متوسطى درجات تالميذ مجموعة 0.01ق دال إحصائياً عند مستوى )يوجد فر -2

التطبيق   لصالح  البيئية   االستدامة  لمقياس  والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  البحث 

 البعدي.  

( بين متوسطى درجات تالميذ مجموعة 0.01يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ) -3

 التفكير اإليجابى لصالح التطبيق البعدى.  البحث في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس

 اإلطار التجريبى وإعداد أدوات البحث 

  أوالً:إعداد قائمة مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها :  أوالً:إعداد قائمة مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها :    ..55

لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث  وهو: ما مبادئ الكيمياء الخضراء 

ادية ؟ تم إعداد قائمة بمبادئ  وتطبيقاتها الالزم تضمينها في منهج العلوم بالمرحلة اإلعد

 وتطبيقات الكيمياء الخضراء وفق الخطوات التالية: 

 تحديد الهدف من إعداد القائمة:  (1

    ، الخضراء  الكيمياء  وتطبيقات  مبادئ  التعرف على  هو  القائمة  هذه  إعداد  من  الهدف 

اإلعدادية واالستفادة منها في إعداد بطاقتي تحليل أهداف ومحتوى منهج العلوم بالمرحلة  

، وكذلك توظيفها كأساس يتم في إطاره تطوير منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء  

 مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها. 

 ـاق القائمة:تحديـد مصادر اشتق  (2

 تم اشتقاق بنود قائمة مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها من خالل ما يلي:  
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الخضراء مفهومها، نشأتها، مبادئها، وتطبيقاتها ،  اإلطار النظري الخاص بالكيمياء   ▪

مبادئ   تناولت  التي  والمؤتمرات  واألجنبية  العربية  السابقة  والدراسات  البحوث 

 الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها. 

 تحديد األبعاد األساسية للقائمة:  (3

يلي: سياسة    تكونت القائمة من االثني عشر مبداً للكيمياء الخضراء وتطبيقاتها وهم كما  

المنع ، استخدام مصادر متجددة ، اقتصاديات الذرة ، تجنب استخدام المشتقات ، تشييد 

تفاعل كيميائي أقل خطورة ، استخدام المحفزات اآلمنة ، تصميم نواتج آمنة ، إنتاج مواد 

التلوث ، زيادة كفاءة  للتحلل ، استخدام مذيبات آمنة ، معرفة الوقت الحقيقي لمنع  قابلة 

 الطاقة، كيمياء منع الحوادث. 

 إعداد الصورة األولية لقائمة مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها:   (4

( وضع  خالل  من  األولية  صورتها  في  القائمة  إعداد  للكيمياء  12تم  مبدأ   )
( تطبيق  80الخضراء، وأمام كل مبدأ تم وضع التطبيقات المرتبطة بكل منها وعددها )

 تالي: كما هو موضح بالجدول ال
 ( قائمة مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها في صورتها المبدئية 1جدول )

 دأ الـمبـ م
التطبيقات التي تندرج  

 تحت كل مبدأ 

 Preventation 5سياسة المنع  1

 Atom economy 2اقتصاديات الذرة  2

خطورة  3 أقل  كيميائية  تفاعالت   تصميم 
synthesis less hazardous chemical 

7 

 Designing safer chemicals 11تصميم نواتج آمنة  4

 Safer solvents using 7استخدام المذيبات اآلمنة  5

 Design for energy efficiency 9زيادة كفاءة الطاقة 6

 Use of renewable feed stocks 12استخدام موارد متجددة  7

 Reduce derivatives 3تجنب استخدام المشتقات 8

 use of catalysis 9تخدام المحفزات اس 9

 Design for degradation 5إنتاج مواد قابلة للتحلل  10

التلوث 11 لمنع  الحقيقي  الوقت   Real-time analysis forمعرفة 
pollution preventation 

4 

 Accident prevention chemistry 6كيمياء منع الحوادث  12

 80 المجموع  



ــ  (5 العلم للقائمـــــةالضبـــــط  السادة  :   ـــي  من  مجموعة  على  القائمة  هذه  تم عرض 

وأساتذة   التربية،  كليات  في  العلوم  تدريس  وطرق  المناهج  مجال  في  المحكمين 

 ( ملحق  في  الكيمياء  حيث:  1تدريس  من  مدى صالحيتها  على  للحكم  وذلك  مدى  ( 

بالمرح  العلوم  منهج  في  لتضمينها  المبادئ  هذه  من  مبدأ  كل  ،  مناسبة  اإلعدادية  لة 

مدى ارتباط كل مبدأ من هذه المبادئ بالتطبيقات التي تنتمي إليه ، درجة أهمية كل  

 مبدأ ، إضافة أو تعديل ما يرونه مناسب . 

 إعداد الصورة النهائية للقائمة: (6

القائمة   إلى  الوصول  تم  السابقة  الالزمة في ضوء اآلراء  التعديالت  بعد إجراء 
ملح النهائية  ) في صورتها  )2ق  تتضمن  والتي   ،)8( و  الخضراء  للكيمياء  مبدأ   )38  )

بها، وبذلك يُمكن االعتماد عليها في إعداد معايير أهداف ومحتوي منهج   تطبيقاً مرتبطاً 
العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها؛ والجدول التالي  

 يوضح ذلك: 
 ء الخضراء وتطبيقاتها في صورتها النهائية( قائمة مبادئ الكيميا2جدول )

 الـمبــدأ  م
التطبيقات التي تندرج تحت  

 كل مبدأ 

 Atom economy 2اقتصاديات الذرة  1

التلوث 2 لمنع  الحقيقي  الوقت   Real-time analysis forمعرفة 
pollution preventation 

5 

 Designing safer chemicals 7تصميم نواتج آمنة  3

 Safer solvents using 6دام المذيبات اآلمنة استخ 4

 Design for energy efficiency 6زيادة كفاءة الطاقة 5

 Use of renewable feed stocks 5استخدام موارد متجددة  6

 use of catalysis 3استخدام المحفزات  7

 Design for degradation 4إنتاج مواد قابلة للتحلل  8

 38 المجموع  
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جابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث وهو: ما المعايير التي ينبغي توافرها  لإل

الكيمياء   مبادئ  ضوء  في  اإلعدادية   بالمرحلة  العلوم  منهج  ومحتوى(  )أهداف  في 

الخضراء وتطبيقاتها؟ تم إعداد قائمة بالمعايير التي ينبغي مراعاتها في أهداف ومحتوى 

اإلعدادي بالمرحلة  العلوم  وفق  منهج  وتطبيقاتها  الخضراء  الكيمياء  مبادئ  ضوء  في  ة 

 الخطوات التالية: 

إعداد قائمة بالمعايير التي ينبغي مراعاتها في أهداف ومحتوى منهج العلوم بالمرحلة  

 :   اإلعدادية

تم إعداد قائمة بالمعايير التي ينبغي مراعاتها في أهداف ومحتوى منهج العلوم بالمرحلة 

 لخطوات التالية:اإلعدادية وفقاً ل

تحديد الهدف من القائمة: وهو تحديد المعايير الخاصة باألهداف في المجاالت الثالثة   

منهج  ومحتوى   ، أهداف  في  مراعاتها  ينبغي  التي  والوجدانية  والمهارية  المعرفية 

 العلوم بالمرحلة اإلعدادية  في ضوء مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها. 

اشتقاق    مصادر  القائمة القائمة:  تحديد  يلي:  ما  ضوء  في  القائمة  هذه  إعداد  تم 

والبحوث   الدراسات  إعدادها،  تم  التي  الخضراء  الكيمياء  بمبادئ وتطبيقات  الخاصة 

السابقة التي تناولت تضمين مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها في المناهج مثل :  

( ودراسةkarpudewan, Roth&Ismail, 2015)دراسة   ،  Okaka , 

2017) ( الوفا  أبو  ودراسة  تناولت  2018(،  التي  العلمية  والندوات  المؤتمرات   ،)

دور الكيمياء الخضراء في حل المشكالت والقضايا البيئية والحد منها،أهداف منهج  

 العلوم بالمرحلة اإلعدادية. 

حيث اشتملت  ؛  تم إعداد القائمة في صورتها األوليةإعداد الصورة األولية للقائمة:   -ج

الخضراء عل الكيمياء  ومبادئ   ، الخضراء  الكيمياء  بمفهوم  الخاصة  المعايير  ى 

( من  تكونت  وقد  )73وتطبيقاتها،  المعرفي،  الجانب  في  مؤشراً  في  50(  مؤشراً   )

 ( مؤشراً في الجانب الوجداني. 52الجانب المهاري،)



من السادة  تم عرض القائمة في صورتها األولية على مجموعة  الضبط العلمي للقائمة:   -د

من   أُعدت  الذي  للهدف  ومناسبتها  مدى صحتها  في  آرائهم  من  لالستفادة  المحكمين 

التعديالت   إجراء  تم  وقد  ؛  األهداف  لمؤشرات  اللغوية  والصياغة  لقياسه،  أجله 

الالزمة ومنها تعديل صياغة بعض المؤشرات، وحذف بعض المؤشرات وأصبحت  

( المعرفي67كالتالي:  الجانب  في  مؤشراً   )( الجانب  47،  في  مؤشراً   )

 ( مؤشراً في الجانب الوجداني. 49المهاري،)

العلوم   منهج  أهداف  في  مراعاتها  ينبغي  التي  المعايير  قائمة  أصبحت  وبذلك 

 (. 3بالمرحلة اإلعدادية في صورتها النهائية ملحق )

م  إعداد القسم الثاني للقائمة بالمعايير التي ينبغي مراعاتها في محتوى منهج العلو -2

: تم إعداد قائمة بالمعايير التي ينبغي مراعاتها في محتوى منهج    بالمرحلة اإلعدادية

 العلوم بالمرحلة اإلعدادية وفقاً للخطوات التالية: 

تحديد الهدف من القائمة:و هو تحديد المعايير الخاصة التي ينبغي مراعاتها بمحتوى   -أ

 تها.امياء الخضراء وتطبيقمنهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء مبادئ الكي

تحديد مصادر اشتقاق القائمة: تم إعداد القائمة في ضوء ما يلي: القائمة الخاصة   -ب

بمبادئ وتطبيقات الكيمياء الخضراء التي تم إعدادها، قائمة المعايير التي ينبغي 

مراعاتها في أهداف منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء مبادىء الكيمياء 

وتطبيقاتها ، الكتب والمراجع العربية واألجنبية والدراسات والبحوث  الخضراء  

دراسة   مثل  وتطبيقاتها  الخضراء  الكيمياء  مبادئ  تضمين  تناولت  التي  السابقة 

((karpudewan, Roth & Ismail, 2015 ودراسة ،Okaka , 2017) 

حلة  ( ، بعض المعايير الخاصة بمنهج العلوم بالمر2018(، ودراسة أبو الوفا )

اإلعدادية ، الجهود والمشروعات المحلية والعالمية التي اهتمت بتضمين مبادئ  

 الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها في البرامج والمناهج الدراسية.
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حيث   -ج ؛  األولية  صورتها  في  القائمة  إعداد  تم  للقائمة:  األولية  الصور  إعداد 

، الخضراء  الكيمياء  بمفهوم  الخاصة  المعايير  على  الكيمياء    اشتملت  ومبادئ 

الخضراء وتطبيقاتها الالزم تضمينها بمنج العلوم بالمرحلة اإلعدادية وفقا ألراء  

المؤشرات   معيار  كل  يلي  معايير  ثمانى  فى  تمثلت  والتي   ، المحكمين  السادة 

 ( مؤشراً. 163الخاصة به، حيث تكونت من )

ى مجموعة من  الضبط العلمي للقائمة: تم عرض القائمة في صورتها األولية عل -د

اللغوية   والصياغة  صحتها  مدى  في  آرائهم  من  لالستفادة  المحكمين  السادة 

صياغة  تعديل  ومنها  الالزمة  التعديالت  إجراء  تم  وقد   ، المحتوى  لمؤشرات 

 ( وأصبحت  المؤشرات  بعض  وحذف  المؤشرات،  وبذلك  98بعض  مؤشراً،   )

ج العلوم بالمرحلة  أصبحت قائمة المعايير التي ينبغي مراعاتها في محتوى منه

 ( . 3اإلعدادية في صورتها النهائية ملحق )

ثالثاً: تحليل أهداف ومحتوى منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية وتقييمها في ضوء  ثالثاً: تحليل أهداف ومحتوى منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية وتقييمها في ضوء    ..66

  قائمة المعايير )األهداف والمحتوى(:قائمة المعايير )األهداف والمحتوى(:

)أهداف ومحتوى(   المعايير في  تلك  توافر  الثالث وهو:ما مدى  السؤال  لإلجابة عن 

رحلة اإلعدادية ، وللتحقق من صحة الفرض األول من فروض الدراسة منهج العلوم بالم

وهو "مستوى معالجة وتضمين منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية دون المستوى المطلوب 

 ( "تم القيام بالخطوات التالية:  %25)يقل عن 

 تحليل أهداف منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية.  -1

 اإلعدادية تم القيام بالخطوات التالية: لتحليل أهداف منهج العلوم بالمرحلة

اإلعدادية -أ بالمرحلة  العلوم  منهج  أهداف  تحليل  بطاقة  بطاقة    بناء  إعداد  تم   :

 تحليل أهداف منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية وفق ما يلي:  



تحديد الهدف من بطاقة التحليل: وهو الحكم على مدى تضمين أهداف منهج العلوم   ▪

اإلعدادية إليها   بالمرحلة  التوصل  تم  والتي  وتطبيقاتها،  الخضراء  الكيمياء  لمبادئ 

 بقائمة المعايير التي ينبغي توافرها في األهداف. 

العلوم   ▪ منهج  أهداف  لتحليل  بطاقة  إعداد  التحليل:تم  لبطاقة  األولية  الصورة  إعداد 

 بالمرحلة اإلعدادية في ضوء قائمة معايير األهداف السابق تحديدها. 

العلم ▪ من خالل الضبط  التحليل  لبطاقة  األولية  الصورة  تم ضبط  التحليل:  لبطاقة  ي 

عرضها على مجموعة من السادة المحكمين، للتأكد من إمكانية التحليل باستخدام هذه  

المؤشرات،   بعض  صياغة  إعادة  مثل  التعديالت  بعض  إجراء  تم  حيث  البطاقة، 

 وإضافة بعض المؤشرات . 

التحليل:بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها السادة  إعداد الصورة النهائية لبطاقة   ( أ)

( ملحق  النهائية  صورتها  في  التحليل  بطاقة  أصبحت  تمهيداً  4المحكمين   )

  الستخدامها في تحليل أهداف منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية

التحليــل (ب) العلوم  إجــراءات  منهج  أهداف  تحليل  بطاقة  إعداد  من  االنتهاء  بعد   :

اإلعدادية ، والتأكد من صالحيتها للتطبيق، وإصدار الحكم على األهداف  بالمرحلة  

 ال يتناول( تم القيام باإلجراءات التالية:  –في مستويين رئيسين )يتناول

تحديد عينة التحليل، شملت عينة التحليل منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية على مدار   •

 الثالث سنوات دراسية.  

ت • التحليل:  وحدات  من تحديد  موضوع  كل  أهداف  في  التحليل  وحدات  مثلت 

 الموضوعات الواردة في منهج العلوم بالثالث صفوف بالمرحلة اإلعدادية. 

تحديد فئات التحليل:تُعد المؤشرات المتضمنة في معايير األهداف بمثابة فئات تحليل   •

الخضراء   الكيمياء  مبادئ  ضوء  في  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  منهج  أهداف 

 قاتها. وتطبي 
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 ضبط عملية التحليل:وذلك من خالل حساب ما يلي:   •

أهداف    بتحليل  الباحثة  قيام  التحليل من خالل  التأكد من صدق  تم  التحليل، حيث  صدق 

الباحثة   قامت  كما  األهداف،  تحليل  بطاقة  باستخدام  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  منهج 

األول باستخدام بطاقة التحليل،  بإجراء التحليل مرة أخرى بعد مرور شهرين من التحليل 

توصلت   التي  بالنتائج  األول  التحليل  في  الباحثة  إليها  توصلت  التي  النتائج  مقارنة  وتم 

 إليها في التحليل الثانى، وتم حساب نسبة االتفاق من خالل معادلة كوبر كما يلي:

دد  نسبة االتفاق بين التحليلين = )عدد مرات االتفاق / عدد مرات االتفاق + ع 

(، وقد بلغت نسبة االتفاق كما هو    62  –  61،  1984)المفتي،    100مرات االختالف(×

 موضح في الجدول التالي: 

 ( صدق التحليل )األهداف( في الصفوف الثالثة بالمرحلة اإلعدادية3جدول )

 الصف الثالث اإلعدادي  الصف الثاني اإلعدادي  الصف األول اإلعدادي   الصف 

 %  97,7 %  96,4 %  95,4 نسبة االتفاق 

بالمرحلة   الثالث  الصفوف  في  االتفاق  نسبة  ارتفاع  السابق  الجدول  من  يتضح 

 اإلعدادية مما يدل على صدق عملية التحليل. 

ثبات التحليل: بعد إتمام عملية التحليل قامت الباحثة بإعادة التحليل مرة ثانية بفارق   

التحليل ثبات  معادلة  تم استخدام  (،    226،  2004)طعيمة،    زمني أسبوعين، حيث 

 وقد بلغت نسبة االتفاق كما هو موضح في الجدول التالي: 

 ( ثبات التحليل )األهداف( في الصفوف الثالثة بالمرحلة اإلعدادية4جدول )

 الصف الثالث اإلعدادي  الصف الثاني اإلعدادي  الصف األول اإلعدادي   الصف 

 % 93,6 % 92,5 % 94,4 نسبة االتفاق 



ا من  بالمرحلة  يتضح  الثالثة  الصفوف  في  االتفاق  نسبة  ارتفاع  السابق  لجدول 

 اإلعدادية مما يدل على ثبات عملية التحليل. 

 تحليل محتوى منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية.  -ب

 لتحليل محتوى منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية تم القيام بالخطوات التالية:

 مرحلة اإلعدادية. بناء بطاقة تحليل محتوى منهج العلوم بال ( أ)

 تم إعداد بطاقة تحليل محتوى منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية وفقاً للخطوات التالية:  

تحديد الهدف من بطاقة التحليل: وهو الحكم على مدى تضمين محتوى منهج العلوم   ▪

إليها   التوصل  تم  والتي  وتطبيقاتها،  الخضراء  الكيمياء  لمبادئ  اإلعدادية  بالمرحلة 

 لمعايير التي ينبغي توافرها في المحتوى. بقائمة ا 

إعداد الصورة األولية لبطاقة التحليل: تم إعداد بطاقة لتحليل محتوى منهج العلوم   ▪

 بالمرحلة اإلعدادية في ضوء قائمة معايير المحتوى السابق تحديدها. 

الضبط العلمي لبطاقة التحليل:تم ضبط الصورة األولية لبطاقة التحليل من خالل  ▪

ا على مجموعة من السادة المحكمين للتأكد من إمكانية التحليل باستخدام  عرضه

هذه البطاقة، حيث تم إجراء بعض التعديالت مثل إعادة صياغة بعض 

 المؤشرات،وحذف بعض  

 المؤشرات المتشابهة. 

إعداد الصورة النهائية لبطاقة التحليل: بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها السادة   ▪

أصبحت بطاقة التحليل في صورتها النهائية تمهيداً الستخدامها في تحليل  المحكمين  

 محتوى منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية. 
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  )ب( إجـراءات التحليـل: )ب( إجـراءات التحليـل:   ..77

  ، اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  منهج  محتوى  تحليل  بطاقة  إعداد  من  االنتهاء  بعد 

في المحتوى  على  الحكم  للتطبيق،وإصدار  صالحيتها  من  رئيسين    والتأكد  مستويين 

 ال يتناول( تم القيام باإلجراءات التالية:  –)يتناول

بالمرحلة  • الثالث  للصفوف  العلوم  كتب  التحليل  عينة  شملت  التحليل،  عينة  تحديد 

، ويوضح جدول    2021/   2020اإلعدادية وعددها ستة كتب دراسية للعام الدراسى  

 ( مواصفات عينة التحليل . 2)

 يل ومواصفاتها ( عينة التحل 5جدول )

الفصل   الكتاب   كتاب  عدد صفحات 
 الدراسى األول  

كتاب  صفحات  عدد 
 الفصل الدراسى الثانى

عدد  مجموع 
 الصفحات  

عدد   نسبة 
 الصفحات  

 % 34 239 122 117 اكتشف وتعلم العلوم 

 % 34 238 112 126 العلوم فكر وتعلم  

والحياة   العلوم 
 اكتشف وتعلم  

117 101 218 32 % 

 % 100 695 335 360 اجمالى 

التحليل في أهداف ومحتوى كل موضوع من  • التحليل:تمثلت وحدات  تحديد وحدات 

العلوم   كتاب  تضمن  وقد  اإلعدادية،  بالمرحلة  العلوم  بمنهج  الواردة  الموضوعات 

( الدراسيين  للفصلين  اإلعدادى  األول  العلوم  213بالصف  كتاب  وتضمن   ، هدف   )

(، وتضمن كتاب العلوم بالصف  280الدراسيين )  بالصف الثانى اإلعدادى للفصلين

( الدراسيين  للفصلين  اإلعدادى  الموضوعات  130الثالث  عدد  واجمالى   ،)

( العلمية  و)  230والنصوص   ، اإلعدادى  األول  للصف  الثانى  245(  للصف   )

 ( للصف الثالث اإلعدادى. 265اإلعدادى ، )



ت المتضمنة في معايير محتوى  تحديد فئات التحليل:تمثلت فئات التحليل في المؤشرا •

وتطبيقاتها  الخضراء  الكيمياء  مبادئ  ضوء  في  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  منهج 

  ( الخضراء  98وعددها  الكيمياء  مبادئ(  معايير)  ثمانى  تحت  مقسمة  مؤشر   )

 وتطبيقاتها. 

 ضبط عملية التحليل:وذلك من خالل حساب ما يلي:   •

ق التحليل من خالل تحليل محتوى منهج  صدق التحليل: حيث تم التأكد من صد

العلوم بالمرحلة اإلعدادية باستخدام بطاقة تحليل المحتوى، كما قامت إحدى الزميالت)*(  

إليها   توصلت  التي  النتائج  مقارنة  وتم  التحليل،  بطاقة  باستخدام  التحليل  نفس  بإجراء 

اال نسبة  حساب  وتم  الزميلة،  إليها  توصلت  التي  بالنتائج  الطريقة  الباحثة  بنفس  تفاق 

 السابقة، وقد بلغت نسبة االتفاق كما هو موضح في الجدول التالي:

 ( صدق التحليل )المحتوى( في الصفوف الثالثة بالمرحلة اإلعدادية6جدول )

 الصف الثالث اإلعدادي  الصف الثاني اإلعدادي  الصف األول اإلعدادي   الصف 

 %  97,7 %  96,4 %  95,4 نسبة االتفاق 

بالمرحلة  يتضح   الثالثة  الصفوف  في  االتفاق  نسبة  ارتفاع  السابق  الجدول  من 

 اإلعدادية مما يدل على صدق عملية التحليل. 

ثانية    مرة  التحليل  بإعادة  الباحثة  قامت  التحليل  عملية  إتمام  بعد  التحليل:  ثبات 

بفارق زمني أسبوعين، حيث تم استخدام نفس الطريقة السابقة، وقد بلغت نسبة  

 اق كما هو موضح في الجدول التالي: االتف

 
 .بقناية بكلية الترب  أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس: حنان فوزى طهد.  *(*)
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 ( ثبات التحليل )المحتوى( في الصفوف الثالثة بالمرحلة اإلعدادية7جدول )

 الصف الثالث اإلعدادي  الصف الثاني اإلعدادي  الصف األول اإلعدادي   الصف 

 % 93,8 % 95,8 % 94,7 نسبة االتفاق 

الصفو  في  االتفاق  نسبة  ارتفاع  السابق  الجدول  من  بالمرحلة  يتضح  الثالثة  ف 

 اإلعدادية مما يدل على ثبات عملية التحليل. 

قائمة  -ت في ضوء  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  منهج  ومحتوى  أهداف  تحليل  نتائج 

 المعايير )األهداف والمحتوى( 

بالمرحلة اإلعدادية ، وذلك في ضوء  العلوم   منهج  أهداف ومحتوى  تم تحليل 

وى( التي تم إعدادها في ضوء مبادئ الكيمياء الخضراء المحت  –بطاقة التحليل )األهداف  

 وتطبيقاتها، وقد تم عرض نتائج هذا التحليل في سياق عرض نتائج البحث الحالى . 

مبادئ    ..88 في ضوء  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم   لمنهج  التصورالمقترح  بناء  مبادئ  رابعاً:   في ضوء  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم   لمنهج  التصورالمقترح  بناء  رابعاً:  

  الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها:الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها:

أ من  الرابع  السؤال  عن  منهج  لإلجابة  المقترح  التصور  ما  وهو  البحث  سئلة 

إعداد   تم  ؟،  وتطبيقاتها  الخضراء  الكيمياء  مبادئ  في ضوء  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  

يحقق   وبما  الخضراء  الكيمياء  لمبادئ  وفقاً  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  المقترح  التصور 

هدف التصور إلى تضمين  االستدامة البيئية في ضوء نتائج البحث النظرية والوصفية ; و

مبادئ الكيمياء الخضراء وتنمية االستدامة البيئية والتفكير اإليجابي ، وبما يناسب طبيعة 

وفق   إعدادها  تم  التي  والمحتوى  األهداف  معايير  ضوء  في  اإلعدادية  المرحلة  تالميذ 

 الخطوات التالية :  

ومبادئ   -أ أهداف  المنهج  يحقق   : للمنهج  المقترح  التصور  الخضراء أهداف  الكيمياء 

 ومتطلبات االستدامة البيئية 



 األسس التي يقوم عليها التصور المقترح:  تحديد  -ب

نتائج تحليل أهداف ومحتوى منهج العلوم  بالمرحلة اإلعدادية ، والتي أسفرت   -1

لمبادئ   اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  منهج  تضمين  في  كبير  قصور  وجود  عن 

 الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها. 

 طالع رأى السادة الخبراء فى تطوير مناهج العلوم وتخصص الكيمياء . است -2

التكنواوجية   -3 والتطبيقات  المعرفة  بين  العالقة  فهم  تحقيق  على  المنهج  يركز 

 للكيمياء الخضراء . 

 يتضمن المنهج المفاهيم العلمية األساسية لمبادئ الكيمياء الخضراء   -4

5-    ، الطبيعية  األرض  موارد  على  المحافظة  كيفية  ومعرفة  بفهم  المنهج  يهتم 

 والمحافظة عليها لألجيال القادمة ، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة .

لمواكبة    -6 مستمرة؛  بصفة  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم   منهج  تطوير  ضرورة 

 االتجاهات العالمية الحديثة.

دادية لتناول القضايا والمشكالت البيئية المحلية  حاجة منهج العلوم بالمرحلة اإلع -7

والعالمية وكيفية عالجها من خالل مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها، وذلك  

إلعداد تالميذ ملمين بالمشكالت والقضايا الموجودة حولهم، وقادرين على اتخاذ  

 القرارات السليمة تجاهها.

 إعــداد التصـور المقــترح:  -ت

الت  إعداد  للتصور  تم  العامة  األهداف  يلى: صياغة  ما  في ضوء  المقترح  صور 

المقترح ، بناء التصور المقترح في ضوء مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها، تضمين  

موضوعات التصور المقترح في منهج العلوم  بالمرحلة اإلعدادية وفيما يلي تفصيل هذه  

 الخطوات: 

 صياغة األهداف العامة للتصور المقترح:  -1
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 استهدف التصور المقترح تحقيق مجموعة من األهداف العامة كما يلي: 

المشكالت   ▪ من  الكثير  معالجة  في  الخضراء  الكيمياء  أهمية  على  التعرف 

 والقضايا البيئية المحلية والعالمية.

ومبادئها  ▪ الخضراء  بالكيمياء  المرتبطة  العامة  والمعارف  المعلومات  اكتساب 

 وتطبيقاتها. 

مبادئ ▪ البادئات    اكتساب   ، مثل  الخضراء  الكيمياء  تضمنتها  جديدة  ومفاهيم 

الوقود   الذرة،  اقتصاديات   ، الحيوية،  التكنولوجيا  )الحيوية(،  الخضراء 

الخضراء،   الطاقة  النظيفة،  األكسدة  كيمياء   ، الخضراء  المحفزات  األخضر، 

 التخمر الهوائي، التخمر الالهوائي. 

تنقي ▪ في  الخضراء  الكيمياء  دور  الصرف  معرفة  مياه  ومعالجة  الشرب  مياه  ة 

تدوير   وإعادة  األوزون،  طبقة  وتآكل  الحراري،  االحتباس  ومشكلة  الصحي، 

 المخلفات. 

منع   ▪ في  الخضراء  الكيمياء  ودور  البيئية  والقضايا   ، باالستدامة  الوعي  تنمية 

 حدوث التلوث والمحافظة على صحة اإلنسان وسالمة بيئته. 

 ة في إجراء العديد من التفاعالت الكيميائية. توضيح أهمية التقنية الحيوي ▪

 تقدير دور العلم والعلماء في حل مشكالت البيئة المحلية والعالمية. ▪

البيئة   ▪ على  المحافظة  تجاه  التالميذ  لدى  اإليجابي  التفكير  على  القدرة  تنمية 

 وحمايتها من التلوث وحل بعض المشكالت البيئية. 

 الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها:  بناء التصور المقترح في ضوء مبادئ -2

الكيمياء  وتطبيقات  مبادئ  قائمة  ضوء  في  المقترح  التصور  وبناء  إعداد  تم 

العلوم   منهج  تطوير  بهدف  وذلك  السابقة،  والدراسات  البحوث  من  والعديد   ، الخضراء 

بالمرحلة اإلعدادية في ضوء مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها، حيث تكون التصور  

ح من : األهداف اإلجرائية، المحتوى، استراتيجيات التدريس المستخدمة ، الوسائل  المقتر



العناصر  هذه  تناول  يلي  وفيما   ، المستخدمة  التقويم  أساليب   ، التعليمية  واألنشطة 

 بالتفصيل: 

الثالثة  ( أ المجاالت  في  المقترح  التصور  أهداف  صياغة  تم  اإلجرائية:  األهداف 

نية، بحيث تراعي ما يلي: األهداف المرجو اكتسابها من المعرفية والمهارية والوجدا 

قبل تالميذ المرحلة اإلعدادية في ضوء التصور المقترح، وكذلك األهداف التي تسهم  

 بصورة مباشرة في تنمية االستدامة البيئية والتفكير اإليجابي

المحتوى: تم إعداد موضوعات محتوى التصور المقترح في ضوء األهداف التي تم   (ب

اشتملت  ت وقد  العلمية،  والمراجع  بالكتب  وباالستعانة  المقترح،  التصور  في  حديدها 

التتابع  مراعاة  مع  بالقائمة  الواردة  والتطبيقات  المفاهيم  على  الموضوعات  هذه 

 والتكامل والتدرج المنطقي في عرض المحتوى. 

ت (ج المقترح: تم  التدريس والمداخل المستخدمة في تدريس التصور  حديد  استراتيجيات 

الكيمياء الخضراء   المقترح في ضوء مبادئ  التدريس والتعلم للتصور  استراتيجيات 

منها   المتعلم  وتفاعل  نشاط  على  تركز  عديدة  استراتيجيات  باستخدام  وتطبيقاتها 

الذهنى    -:المناقشة   االستقصاء    –العصف  المشكالت    -إستراتيجية    -حل 

العملي  –المشروعات التعل  –العرض  معاً  استراتيجيات  )التعلم  التعاوني  فكر   –م 

زاوج شارك(  ، والمدخل البيئي باعتباره مدخل يرتبط بالقضايا والمشكالت البيئية  

وتطبيقات   مبادئ  في ضوء  المشكالت  هذه  حل  وكيفية  الفعلي  الواقع  في  الموجودة 

 الكيمياء الخضراء. 

ية المستخدمة ومنها الوسائل واألنشطة التعليمية: تم تحديد الوسائل واألنشطة التعليم ( د

في  الكمبيوتر  واستخدام   ، والمحفزات  الخضراء  البادئات  عن  علمية  تقارير  كتابة 

البحث عن   مثل  العالمية  البيانات  قواعد  إلى  والدخول  اإلنترنت  شبكة  البحث خالل 

تطبيقات اقتصاديات الذرة والمخلفات بأنواعها وإعادة تدويرها والطاقة الخضراء ،  
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فحص صور وفيديوهات تعليمية توضح بعض المشكالت البيئية    تصميم مجسمات ،

في  وتطبيقاتها  الخضراء  الكيمياء  مقاالت عن  وقراءة   ، التلوث  الناتجة عن حدوث 

 المجاالت المختلفة. 

هـ( أساليب التقويم المستخدمة: تم استخدام العديد من األساليب لتقويم التصور المقترح،  

االختبارات   استخدام  يمكن  بطاقات حيث  استخدام  وكذلك   ، والموضوعية  المقالية 

المالحظة واستخدام ملفات األداء، وكتابة التقارير واألبحاث ، كما يمكن قياس الجوانب 

التفكير   على  والقدرة  البيئية،  باالستدامة  الوعي  مقياس  استخدام  خالل  من  الوجدانية 

 اإليجابي .

رضه على مجموعة من السادة  وبعد االنتهاء من إعداد التصور المقترح، تم ع

للتأكد من صالحيته من حيث: وضوح األهداف ومناسبتها وشمولها للجوانب   المحكمين 

المعرفية والمهارية والوجدانية، مدى مالئمة المحتوى وارتباطه باألهداف التعليمية، مدى  

مدى   المقترح،  التصور  وحدات  لتدريس  المستخدمة  والمداخل  االستراتيجيات  مناسبة 

 الئمة الوسائل واألنشطة التعليمية و أساليب التقويم المستخدمة وتنوعها.م

األهداف   بعض  إعادة صياغة  في  تمثلت  والتي  المقترحة،  التعديالت  إجراء  تم  وقد 

تم   ثم  التدريسية؛ ومن  التعليمية، وحذف بعض األهداف، وإضافة بعض االستراتيجيات 

 ( .5ئية ) ملحق التوصل إلى التصور المقترح في صورته النها

اإلعدادية:  -3 بالمرحلة  العلوم   منهج  مقررات  في  المقترح  التصور  موضوعات  تضمين 

في  وتطبيقاتها  الخضراء  الكيمياء  لمبادئ  المقترح  التصور  لتضمين  أساليب  عدة  توجد 

منهج العلوم  بالمرحلة اإلعدادية ، حيث يمكن تقديم التصور المقترح كمقرر مستقل، أو  

ال بعض  توضيح  تضمين  ويمكن  ؛  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم   منهج  موضوعات ضمن 

 ذلك كالتالي: 

يمكن تقديم التصور المقترح  يمكن تقديم التصور المقترح  األسلوب األول: تقديم التصور المقترح كمقررات مستقلة: األسلوب األول: تقديم التصور المقترح كمقررات مستقلة:   ..99

الجدول   في  هو موضح  كما   ، اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم   منهج  في  مستقلة  الجدول  كوحدات  في  هو موضح  كما   ، اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم   منهج  في  مستقلة  كوحدات 



التصور المقترح التي يمكن إضافتها في منهج  التصور المقترح التي يمكن إضافتها في منهج  ( وحدات وموضوعات  ( وحدات وموضوعات  88جدول )جدول )التالي:التالي:

  العلوم  بالمرحلة اإلعدادية ، وعدد الحصص المخصصة لذلك العلوم  بالمرحلة اإلعدادية ، وعدد الحصص المخصصة لذلك 

 الصف 
الفصل  
 الدراسى  

 مــوضـــوعـــــات الوحـــــدة  الوحدات المقترحة  
عدد 

 الحصص 

األول  
 اإلعدادي 

 
 

 األول 
الخضراء   الكيمياء  األولى: 

 مفهومها ونشأتها. 

الخ ▪ الكيمياء  ضراء  مفهوم 
 ونشأتها.

للكيمياء   ▪ التاريخي  التطور 
 الخضراء. 

الكيمياء   ▪ ومبادئ  أهداف 
 الخضراء  

 فوائد الكيمياء الخضراء.  ▪

1 
2 
2 
2 

الكيمياء   تطبيقات  الثانية 
 الخضراء 

في   ▪ الخضراء  الكيمياء  تطبيقات 
 المجاالت المختلفة: 

 اإلنتاج الحيواني ▪
 اإلنتاج الزراعي  ▪
 الجانب الصناعى ▪
 رب تنقية مياه الش ▪

 

2 
2 
2 
2 
2 

 الثاني 

النباتات   ▪ طاقة  الثالثة: 
 الخضراء  

 

 ماهية كائنات البناء الضوئي.  ▪
في   ▪ الضوئي  البناء  كائنات  دور 

 إجراء التفاعالت الكيميائية.
والمحاصيل      ▪ النباتات  طاقة 

 الزراعية
تقنيات النانو في معالجة   ▪ استخدام 

 المياه الجوفية والمياه الراكدة. 

3 
2 
 
3 
2 

 
 
 
 
 
 لثاني ا

 اإلعدادي 

الخضراء   الكيمياء   : الرابعة 
 واقتصاديات الذرة 

 مفهوم اقتصاديات الذرة.  ▪
 إجراء تفاعالت اقتصادية الذرة   ▪
 تفاعالت إعادة الترتيب   ▪
 تفاعالت اإلضافة   ▪

2 
2 
2 
2 
 

 
 
 
 
 

وانواعها   المخلفات  األولى: 
 والمشكالت اليئية

 مفهوم النفايات وأنواعها.  ▪
تسببها  المشكالت   ▪ التي  البيئية 

 النفايات وطرق التخلص منها. 
 المقصود بفرز النفايات.  ▪
المخلفات   ▪ تدوير  بإعادة  المقصود 

1 
2 
2 
 
2 
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 األول 

 الصلبة. 
المخلفات   ▪ تدوير  بإعادة  المقصود 

 البالستيكية.
 المقصود بإعادة تدوير المخلفات  ▪

1 
1 

في   الخضراء  الكيمياء   : الثانية 
 وإعادة تدوير النفايات 

ت  ▪ المختلفة من  إعادة  دوير األنواع 
 النفايات.

المستهلكة   ▪ الزيوت  تدوير  إعادة 
والمطاعم   المنازل  في 
في   للتشحيم  كزيوت  واستخدامها 

 الماكينات والسيارات. 
الورقية   ▪ المخلفات  تدوير  إعادة 

 لصنع األكياس الورقية 
لفرز   ▪ البيئة  صديقة  الحاويات 

 النفايات.
▪  

2 
2 
 
2 
1 
 

 

الخ الكيمياء   : ضراء  الثالثة 
 والحد من التلوث  

 أنواع التلوث  ▪
في   ▪ ودورها  الخضراء  الكيمياء 

 منع التلوث الهوائي. 
في   ▪ ودورها  الخضراء  الكيمياء 

 منع التلوث المائي. 
في    ▪ ودورها  الخضراء  الكيمياء 

 منع تلوث التربة. 
الوسط   ▪ في  التفاعالت  إجراء 

 المائي إن أمكن. 
األسطح   ▪ على  التفاعالت  إجراء 

خ )أنواع  من  الصلبة  اصة 
 الطمي(. 

 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
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 الثانى 

الخضراء   الكيمياء  الرابعة: 
 واستخدام المذيبات اآلمنة. 

 المذيبات الخضراء مفهومها.  ▪

عن   • بديالً  الخضراء  المذيبات 
 المذيبات العضوية. 

 أضرار المذيبات العضوية   ▪
 العوامل المساعدة اآلمنة.  ▪
االنتقائية   ▪ المساعدة  العوامل  دور 

 ث البيئة. في تقليل تلو 
مساعدة   ▪ عوامل  استخدام 

 اقتصادية. 

2 
 
2 
2 
1 
1 
1 
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 األول 

و   الخضراء  الطاقة  األولى: 
 تطبيقاتها الحيوية . 

 
 الطاقة الخضراء.  ▪
 الطاقة الشمسية.  ▪
 طاقة الرياح.  ▪
 . الطاقة الكهرومائية ▪
 طاقة البحار والمحيطات  ▪
 الوقود الحيوي   ▪
 الوقود األخضروتطبيقاته ▪

 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

الثالث  
 اإلعدادي 

 

و   الخضراء  الكيمياء  الثانية: 
 منع حدوث التلوث البيئي.

من    ▪ والحد  الخضراء  الكيمياء 
وحدوث   األوزون،  طبقة  تآكل 

 ظاهرة الضباب الدخاني. 
 البادئات الخضراء الحيوية.  ▪
استخدام كيمياء السطوح في إنتاج   ▪

 منظف للبيئة 
صديقة   ▪ النانوية  المواد  استخدام 

 البيئة.

4 
 
2 
2 
 
4 

 الثانى 

الخضراء   الكيمياء  الثالثة: 
 واستخدام المحفزات اآلمنة 

 مفهوم المحفزات اآلمنة وأنواعها  ▪
في   ▪ الخضراء  المحفزات  استخدام 

 صناعة الورق بجودة عالية. 
في   ▪ الحيوية  المحفزات  استخدام 

 تصنيع العقاقير الدوائية 
 اإلنزيمات )المحفزات الحيوية(  ▪
الحيوية   ▪ المحفزات  تعريف 

 درها. ومصا
تطبيقات المحفزات الحيوية طرق   ▪

 إنتاج اإلنزيمات. 
 

2 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 
 

في   الطاقة  استخدام  الرابعة: 
 الصناعات الكيميائية.

فوق   ▪ الموجات  تكنولوجيا 
 الصوتية. 

 تعريف الموجات فوق الصوتية.  ▪
 أقسام الموجات فوق الصوتية.  ▪
الطاقة   ▪ تعريف  الضوئية.:  الطاقة 

 الضوئية. 
 استخدامها ▪
 ياء األكسدة النظيفة. كيم ▪

2 
 
1 
2 
2 
2 
 
1 
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في   ▪ الشمسية  الخاليا  استخدام 
المركبات   بعض  تحضير 

 الكيميائية.
المؤكسدة    ▪ المواد  على  أمثلة 

 الخضراء . 
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 بالمرحلة اإلعدادية 

 الصف 
الفصل  
 الدراسى 

 وحدة ال
بمقررات   موجود  هو  ما 

 الكيمياء)المحتوى( 
الخضراء   الكيمياء  موضوعات 

 التي يمكن تضمينها 

 األول 

 اإلعدادي 

 األول 

 

الوحدة  
 األولى  

 المادة وخواصها  •

 تركيب المادة  •

 التركيب الذرى للمادة.  •

•  

تفاعالت   • إجراء  موضوع 
من    ، الذرة  اقتصادية 
الوحدة الرابعة  " الكيمياء  

واقتصا ديات  الخضراء 
 الذرة " 

 
الوحدة  
 الثانية 

 الطاقة ومصادرها وصورها   •

 تحوالت الطاقة   •

 الطاقة الحرارية  •

•   ، الرياح  طاقة  موضوع 
  ، والجذر  المد  طاقة 
الوحدة   المائية  الطاقة 
الخضراء   الطاقة   " الثالثة 

 وأنواعها  

•  

 الوحدة الثالثة  
ومبادئ   • الحية  الكائنات  تنوع 

 تصنيفها 

 ات الحية التكيف وتنوع الكائن  •

النباتات   طاقة  موضوع 
من   الزراعية  والمحاصيل 
الطاقة    " الثالثة  الوحدة 



 الصف 
الفصل  
 الدراسى 

 وحدة ال
بمقررات   موجود  هو  ما 

 الكيمياء)المحتوى( 
الخضراء   الكيمياء  موضوعات 

 التي يمكن تضمينها 

 الخضراء وأنواعها 

 

 الثانى 

 

 

 األولى  

التفاعالت 
 الكيميائية

 االتحاد الكيميائى  •

 المركبات الكيميائية •

والتفاعل   • الكيميائية  المعادلة 
 الكيميائى  

اإلضافة   تفاعالت  "موضوع 
رتيب من  وتفاعالت اإلعادة والت 

الكيمياء    " الرابعة   الوحدة 
 الخضراء واقتصاديات الذرة " 

 الثانية 

القوى  
 والحركة 

 القوى األساسية في الطبيعة   •

 القوى المصاحبة للحركة  •

الموجات   كيمياء  موضوع 
  " السادسة  الوحدة  من  الدقيقة 
في   الطاقة  استخدام  ترشيد 

 الصناعات الكيميائية " 

 الثالثة 

األرض  
 والكون

 األجرام السماوية   •

 كوكب األرض   •

 الصخور والمعادن  •

باطن   حرارة  طاقة  موضوع 
  " الثالثة  الوحدة  من  األرض 

 الطاقة الخضراء وأنواعها

 الثانى 
 األول 

 

 األولى 

دورية  
العناصر  
 وخواصها

 محاوالت تصنيف العناصر   •

في   • العناصر  خواص  تدرج 
 الجدول الدورى الحديث 

 الماء   •

إجراء   ▪ موضوعات 
ت في الوسط المائي  التفاعال
 إن أمكن.

الكيمياء    " الثالثة   الوحدة  من 
 الخضراء والحد من التلوث 

الوحدة  
 الثانية 

الغالف  
الجوى  
وحماية  
كوكب  
 األرض 

 طبقات الغالف الجوى  •

وارتفاع   • األوزون  طبقة  تآكل 
 درجة الحرارة 

•  

المخلفات   وحدة  موضوعات 
والمشكالت   وأنواعها  الصلبة 

 اليئية 

دة  "دور الكيمياء  موضوعاتوح
تدوير   إعادة  في  الخضراء 

 النفايات " 

 الوحدة الثالثة

الحفريات  
وحماية  

من   األنواع 

 الحفريات   •

 االنقراض •

الخضراء   الكيمياء  موضوع 
ومنع التلوث البيئي بأنواعه من  
الكيمياء    " الثالثة   الوحدة 

 الخضراء والحد من التلوث 
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بمقررات   موجود  هو  ما 

 الكيمياء)المحتوى( 
الخضراء   الكيمياء  موضوعات 

 التي يمكن تضمينها 

 االنقراض  

 الثاني 

الوحدة  
 األولى  

حركة  ال
 الدورية 

 الحركة االهتزازية  •

 الحركة الموجية  •

•  . 

  " العاشرة  الوحدة  موضوعات 
وطرق   الخضراء  الكيمياء 

 التحليل المتطورة " 

 الثانية 

الصوت  
 والضوء 

 خصائص الموجات الصوتية  •

 الطبيعة الموجية للضوء   •

 انعكاس وانكسار الضوء  •

تكنولوجيا   ▪ موضوع 
 الموجات فوق الصوتية. 

ف  ▪ الموجات  وق  تعريف 
 الصوتية. 

فوق   الموجات  أقسام 
الطاقة    " وحدة  الصوتية.من 

 الخضراء وتكنولوجيا  

 

 

  

الثالثة 
:التكاثر 

واستمرارية  
 النوع

 التكاثر في النبات  •

 التكاثر في االنسان  •

تطبيقات    : وحدة  موضوعات 
في   الخضراء  الكيمياء 

 المجاالت المختلفة: 

 زيادة اإلنتاج الحيواني 

 عى  زيادة اإلنتاج الزرا

 الثالث  

 

 

 األول 

الوحدة  
 األولى  

القوى  
 والحركة 

 الحركة في اتجاه واحد  •

التمثيل البيانى للحركة في خط   •
 مستقيم 

القياسية  • الفيزيائية  الكميات 
 والمتجهة 

الطاقة   وحدة  موضوعات 
 الخضراء و تطبيقاتها الحيوية . 



 الصف 
الفصل  
 الدراسى 

 وحدة ال
بمقررات   موجود  هو  ما 

 الكيمياء)المحتوى( 
الخضراء   الكيمياء  موضوعات 

 التي يمكن تضمينها 

 

 

الوحدة  
 الثانية 

الطاقة  
 الضوئية 

 المرايا •

 العدسات  •
 

وح استخدام  موضوعات   : دة 
 الطاقة في الصناعات الكيميائية

الخضراء   ▪ الكيمياء 
 واستخدامات الطاقة  

 

 الوحدة الثالثة

الكون  
والنظام  
 البيئى 

 الكون والنظام الشمسى  •
 

الخضراء    الكيمياء  موضوع 
طبقة   تآكل  من   والحد 
الكيمياء   وحدة  من  األوزون. 
 الخضراء ومنع حدوث التلوث 

الوحدة  
 الرابعة  

لتكاثر ا
واسمرار  

 الحياة

 االنقسام الخلوى  •

 التكاثر الالجنسى والجنسي  •

البناء   ▪ كائنات  ماهية 
 الضوئي. 

الضوئي   ▪ البناء  كائنات  دور 
التفاعالت   إجراء  في 

 الكيميائية.
و   الخضراء  :الطاقة  وحدة  من 

 تطبيقاتها الحيوية

 الثاني 

 

الوحدة  
 األولى 

التفاعالت 
 الكيميائية

 

 ة التفاعالت الكيميائي  •

 سرعة التفاعالت الكيميائية •
 

في   الشمسية  الخاليا  استخدام 
المركبات   بعض  تحضير 
الكيميائية من  وحدة : استخدام  
 الطاقة في الصناعات الكيميائية

الوحدة  
 الثانية 

الطاقة  
الكهربية 
والنشاط  
 االشعاعى

للتيار   • الفيزيائية  الخصائص 
 الكهربى 

واألعمدة   • الكهربي  التيار 
 الكهربية

والطاقة  ال • االشعاعى  نشاط 
 النووية 

استخدام    : وحدة  موضوعات 
 الطاقة في الصناعات الكيميائية

 الهيدروجين وقود المستقبل.  ▪
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 الصف 
الفصل  
 الدراسى 

 وحدة ال
بمقررات   موجود  هو  ما 

 الكيمياء)المحتوى( 
الخضراء   الكيمياء  موضوعات 

 التي يمكن تضمينها 

 الوحدة الثالثة  

الجينات  
 والوراثة  

المحفزات   المبادئ األساسية للوراثة  • استخدام   : موضوع 
العقاقير   تصنيع  في  الحيوية 

 الدوائية
الخضراء  الكيمياء  وحدة    من 

 واستخدام المحفزات اآلمنة 

  

 الرابعة  

التنظيم 
الهرموني  
 في اإلنسان 

الخضراء.والتنظيم   التنظيم الهرموني في اإلنسان  • الكيمياء 
 الهرموني في اإلنسان 

وبذلك يكون قد تم اإلجابة عن السؤال الثالث للبحث والذى ينص على " ما التصور      

 ادية في ضوء مبادئ الكيمياء الخضراء؟المقترح لمنهج العلوم بالمرحلة اإلعد

  خامساً: قياس فاعلية التصور المقترح لمنهج العلوم  بالمرحلة اإلعدادية: خامساً: قياس فاعلية التصور المقترح لمنهج العلوم  بالمرحلة اإلعدادية:   ..1111

في   المقترح  التصور  من  وحدة  فاعلية  ما  وهو:  الخامس  السؤال  عن  لإلجابة 

تنمية الوعى باالستدامة البيئية لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي  ؟، والسؤال السادس  

: ما فاعلية وحدة من التصور المقترح في تنمية التفكير اإليجابي لدى تالميذ الصف وهو

 الثالث اإلعدادي  ؟ تم إجراء الخطوات التالية:

 : اختيار وإعداد إحدى وحدات التصور المقترح -أ

 تم اختيار وإعداد إحدى وحدات التصور المقترح وفقاً للخطوات التالية:  

 :  اختيـار الوحـدة -1

اختيا بالصف  تم  األول  الدراسى  بالفصل  تدريسها  المقترح  األولى  الوحدة  ر 

الثالث اإلعدادى  من وحدات التصور المقترح وهي وحدة" الطاقة الخضراء و تطبيقاتها  

لدى  اإليجابي  التفكير  و  البيئية  باالستدامة  الوعي  تنمية  في  فاعليتها  لقياس   ". الحيوية 

تم   ،وقد  اإلعدادي  الثالث  الصف  إنها تالميذ  حيث  ألهميتها،  نظراً  الوحدة  هذه  اختيار 



الطاقة  تنتج عن استخدام موارد  التي  البيئية  والمشكالت  القضايا  العديد من  تشتمل على 

التقليدية المتمثلة في البترول ومشتقاته، والتي بدورها تؤثر على صحة اإلنسان وبيئته ؛  

الطاق التوجه نحو استخدام موارد  إلى  فإننا بحاجة  والنظيفة في لذا  المتجددة  الخضراء  ة 

التالميذ   إكساب  في  تساعد  كما  الكيميائية،  الصناعات  خاصة  المختلفة  المجاالت 

المعلومات والمهارات والسلوكيات التي تساعدهم على زيادة  الوعي باالستدامة البيئية ،  

    .يةوالتفكير بشكل إيجابي في حل المشكالت والتغلب على القضايا البيئية والحيات

 : إعداد كتاب التلميذ في الوحدة المقترحة 

كتاب   إعداد  الحيوية " في    التلميذتم  الخضراء و تطبيقاتها  الطاقة   " في وحدة 

 ضوء الخطوات التالية:  

   ما ضوء  في  للوحدة  العلمي  المحتوى  وصياغة  إعداد  تم  العلمي:  المحتوى  إعداد 

ح بالوحدة ،واألهداف التي تمت  يلي:الموضوعات التي تم تحديدها في التصور المقتر

تناولت   التي  العلمية  والمراجع  الكتب  المختارة،  الوحدة  ضوء  في  صياغتها 

 موضوعات الوحدة.  

حيث تضمنت ثالثة موضوعات موزعة على سبعة دروس كما يلي:الموضوع األول 

" أنواع الطاقة الخضراء " ويضم خمسة دروس بواقع تسع  حصص ، الموضوع  

الوق "  الثاني"  الثالث  الموضوع   ، بواقع حصتين  " ويضم  درسا واحدا  الحيوى  ود 

تم   الوحدة  صياغة  وعند  حصتين،  بواقع  واحداً  درساً  ويضم   " األخضر  الوقود 

مراعاة ما يلي: التتابع والتنظيم المنطقى لمحتوى دروس الوحدة، حتى يكون التعلم  

م من  موضوع  كل  لتدريس  الالزم  بالزمن  االلتزام  معني،  ،  ذا  الوحدة  وضوعات 

 وضع التقويم في نهاية كل موضوع من موضوعات الوحدة. 

للوحدة   التعليمية  والوسائل  األنشطة  اختيار  تم  المستخدمة:  التعليمية  والوسائل  األنشطة 

الخضراء   الطاقة   " لوحدة  صياغته  تم  الذي  العلمي  والمحتوى  األهداف  ضوء  في 
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ي ما  على  اشتملت  وقد   " تطبيقها  عن  وتكنولوجيا  العلمية  والمجالت  الكتب  قراءة  لي: 

كتابة   المشكالت،  هذه  من  الحد  في  الخضراء  الكيمياء  ودور  ومشكالته  البيئي  التلوث 

تقارير وأوراق بحثية عن الطاقة الخضراء وأنواعها، وأهمية الطاقة الخضراء النظيفة،  

البيئية، المشكالت  من  التخلص  في  استخدامها  ومجاالت  الحيوية  لوحات    والتقنية  عمل 

والفيديوهات   األفالم  عرض  البيئة،  في  الموجودة  المشكالت  بعض  تعرض  تعليمية 

 التعليمية التي توضح النفايات وأنواعها، أضرار التلوث على اإلنسان وبيئته. 

مدى   من  والتأكد  التالميذ   لتقويم  متنوعة  أساليب  استخدام  تم   : التقويم  أساليب 

 : تحقق األهداف،ومن هذه األساليب

السابقة   ▪ الخبره  على  للتعرف  األسئلة  بعض  طرح  تضمن  والذي  القبلي:  التقويم 

 الموجودة لدى التالميذ حول موضوعات الوحدة. 

التقويم التكويني: والذي تضمن األسئلة الشفوية التي تم طرحها على التالميذ أثناء   ▪

على  قدرتهم  وتقيس  الطالب  تفكير  تثير  ومواقف  الوحدة،  موضوعات  تدريس 

الموضوعات،  ا بعض  حول  تقارير  وكتابة  البيئية،  والمشكالت  بالقضايا  لوعى 

باإلضافة إلى االختبارات المقالية والموضوعية الموجودة في نهاية كل درس من  

 دروس الوحدة المختارة. 

التقويم النهائي: والذي تضمن مقياس لقياس الوعى باالستدامة البيئية لدى تالميذ   ▪

اإلعدادى الثالث  الوجدانى(،    الصف   ، المهارى  المعرفى،   ( الثالث  بمكوناته 

 مقياس مهارات التفكير اإليجابى.

المراجع   ▪ بعض  تتضمن  قائمة  تحديد  تم  التلميذ  كتاب  نهاية  في  التعلم:  مصادر 

المرتبطة   التعليمية  الفيديوهات  ومواقع  اإللكترونية،  والمواقع  العلمية، 

 بموضوعات الوحدة . 

لكتاب ▪ النهائية  التلميذ في صورته   الصورة  كتاب  إعداد  االنتهاء من  :بعد  التلميذ 

من  للتأكد  المحكمين  السادة  من  مجموعة  على  محتواها  عرض  تم  األولية، 



التدريبات   اقترحوها مثل: زيادة بعض  التي  التعديالت  إجراء  تم  صالحيته، وقد 

التعليمية لتوض  التعليمية، وتكبير الصور الموجودة في األنشطة  يحها،  واألنشطة 

متشابهة،   أفكاراً  تقيس  التي  التقويم  أسئلة  بعض  وحذف  تعديل  إلى  باإلضافة 

 ( . 6وبذلك أصبح كتاب التلميذ في صورته النهائية ملحق )

وفقاً    --بب تطبيقها"  وتكنولوجيا  الخضراء  "الطاقة  وحدة  لتدريس  المعلم  دليل  وفقاً  إعداد  تطبيقها"  وتكنولوجيا  الخضراء  "الطاقة  وحدة  لتدريس  المعلم  دليل  إعداد 

  للخطوات التالية:  للخطوات التالية:  

به • االسترشاد  ليتم  المعلم  دليل  إعداد  المختارة    تم  الوحدة  موضوعات  تدريس  في 

 "الطاقة الخضراء وتكنولوجيا تطبيقها"، وقد اشتمل الدليل على ما يلي: 

تدريس   • كيفية  توضيح  وكذلك  الدليل،  من  الهدف  لتوضيح  مقدمة  إعداد  تم  مقدمة: 

التدريسية   االستراتيجيات  باستخدام   " تطبيقها  وتكنولوجيا  الخضراء  "الطاقة  وحدة 

 هدف تنمية الوعى باالستدامة البيئية والتفكير اإليجابى لدى التالميذ. المقترحة ب

على   • ينبغي  التي  واإلرشادات  التوجيهات  من  مجموعة  تقديم  للمعلم:تم  توجيهات 

 المعلم االلتزام بها عند تدريس وحدة "الطاقة الخضراء وتكنولوجيا تطبيقها". 

الجلسات الالزمة   • لتدريس موضوعات الوحدة،  تحديد الخطة الزمنية: وتوضح عدد 

الحصص   بعدد  بيان  على  الخطة  اشتملت  وقد  درس،  كل  لتدريس  المحدد  والزمن 

( بـ  تحددت  والتي  الموضوعات  لتدريس  حصتين  12المقترحة  بواقع  حصة   )

 أسبوعياً. 

تسعى  • التي  والوجدانية  والمهارية  المعرفية  األهداف  للوحدة:وتشمل  العامة  األهداف 

 خالل تدريس موضوعات الوحدة المختارة. الوحدة لتحقيقها من 

مثل    • الوحدة،  موضوعات  لتدريس  استخدامها  يمكن  التي  التدريسية  االستراتيجيات 

فكر   وإستراتيجية  والمناقشة،  والحوار  معاً،  والتعلم  المشكالت،  حل    –إستراتيجية 

هذه    –زاوج   تساعد  حيث  ؛  التعلم  حوله  المتمركز  الحدث  شارك،وُمدخل 
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الذاتي،  االستراتيجي التعلم  على  قدرته  وتحسين  التلميذ،  لدى  التفكير  تنمية  على  ات 

الخضراء  الكيمياء  دور  على  للتعرف  واالستكشاف  البحث  على  الطالب  وتشجيع 

التلوث بأنواعه المختلفة ؛ وبالتالي يصبح دوره إيجابياً   وتطبيقاتها في القضاء على 

 وفعاالً في المواقف التعليمية المختلفة. 

والمهارية  دروس   • المعرفية  األهداف  الوحدة  دروس  من  كل درس  يتضمن  الوحدة: 

باستخدام   قياسها  يمكن  في صورة سلوكية  تم صياغتها  والتي  المرجوة،  والوجدانية 

األنشطة  لتنفيذ  الالزمة  التعليمية  والوسائل  المواد  وكذلك  المحددة،  التقويم  أساليب 

ثم عرض خطة   كل درس،  في  الموجودة  والتي توضح  التعليمية  الدرس  في  السير 

لتدريس   المقترحة  لالستراتيجيات  وفقاً  المعلم  بها  يقوم  التي  اإلجرائية  الخطوات 

عناصر كل جلسة، وفي النهاية التقويم للتأكد من تحقيق أهداف كل درس من دروس 

 الوحدة. 

أساليب التقويم المستخدمة: تم تقييم الطالب خالل عرض الدرس وفي نهاية الدرس   •

ستخدام أساليب تقويم متعددة ومتنوعة منها المناقشات التي تدور بين الطالب حول  با

دروس  شرح  أثناء  البيئية  والقضايا  المشكالت  بعض  تجاه  الموضوعات  بعض 

المقالية  واألسئلة  الوحدة،  موضوعات  بعض  عن  تقارير  وكتابة  الوحدة، 

 والموضوعية الموجودة في نهاية كل درس.

نهاية دليل المعلم تم وضع قائمة بالكتب والمراجع العلمية وقواعد  مراجع للمعلم: في   •

البيانات العالمية ومواقع الفيديوهات التعليمية، والتي يمكن أن يستفيد منها المعلم في  

 البحث عن الموضوعات والقضايا الموجودة في الوحدة المختارة. 

الد • إعداد  من  االنتهاء  المعلم:بعد  لدليل  النهائية  على  الصورة  محتواه  تم عرض  ليل 

التي   التعديالت  إجراء  تم  وقد  من صالحيته،  للتأكد  المحكمين  السادة  من  مجموعة 

التتابع   أهداف دروس الوحدة، وتأكيد  اللغوية لبعض  تعديل الصياغة  اقترحوها مثل 

المنطقي للمعلومات الواردة بموضوعات الوحدة، والتنوع في أسئلة التقويم في بعض 



الوح  )موضوعات  ملحق  النهائية  صورته  في  الدليل  أصبح  وبذلك  وبذلك  7دة،   .)

ما الوحدة مقترحة    يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال الرابع للبحث والذى ينص على

اإلعدادي بالمرحلة  العلوم  لمنهج  المقترح  التصور  الكيمياء  من  مبادئ  ضوء  في  ة 

 ؟    الخضراء 

 إعداد أدوات البحث :  

و  البحث  أهداف  الباحثة  لتحقيق  قامت  للبحث  والسادس  الخامس  السؤال  عن  اإلجابة 

 بإعداد األدوات التالية: 

البيئية -1 باالستدامة  الوعي  االطالع على   مقياس  من خالل  المقياس  إعداد  تم   :

األدب النظري في مجال التنمية المستدامة والدراسات السابقة وقد أعد المقياس  

 وفقا للخطوات اآلتية : 

اس : هدف المقياس إلى مقياس وعى تالميذ المرحلة اإلعدادية بأبعاد  الهدف من المقي

( فقرة توزعت على    54االستدامة البيئية  ، تكون المقياس بصورته المبدئية من )  

ثالث مكونات : األول المكون المعرفي وتم إعداد اختبار موضوعي لقياس الجانب  

ال  تالميذ  لدى  البيئية  باالستدامة  للوعي  اإلعداديالمعرفي  الثالث  تم صياغة   ، صف 

األولية  فى صورته  االختبار  واشتمل  متعدد  من  اختيار  نمط  من  االختبار  مفردات 

( ،  15على  مفردة   تم  (  كما   ، الوضوح  فيها  االختبار روعى  تعليمات  تم صياغة 

 إعداد مفتاح تصحيح االختبار    

ب باستخدام اختبار مواقف تكون المكون الثانى:  المهارى ) التطبيقى( :تم قياس هذا الجان 

  ( تواجه 15من  بالبيئة وقد  تتعلق  ( عبارة تمت صياغتها على شكل مواقف ومشكالت 

البديل   المتعلم  منهم  يختار   . بدائل  أربع  موقف  كل  وأمام   ، اليومية   حياته  في  المتعلم 

 المناسب لحل الموقف أو المشكلة .
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( عبارة ، وقد حددت احتماالت االستجابة    20المكون الثالث : البعد الوجدانى وتضمن )

عن كل عبارة تبعا للمدى الثالثى ) موافق ، محايد ، غير موافق ( وفقا لنمط " ليكرت "  

 لدرجات التقدير.  

 :  للتحقق من صدق المقياس  تم استخدام طريقتين هما :صدق المقياس

والمتخصص المحكمين  من  مجموعة  على  بعرضه  وذلك   : الظاهرى  وذلك  الصدق  ين 

أخذت   وقد   ، التالميذ  للمستوى  ومالءمتها  للمفردات  واللغوية  العلمية  الصحة  من  للتأكد 

( فأعلى ، وتم تعديل وحذف بعض المفردات  %80الفقرة التى أخذت على إجماع بنسبة )

 ( مفردة . 78وإعادة صياغة بعضها ، وبلغ عدد مفردات المقياس فى صورته النهائية) 

بعد التأكد من الصدق الظاهرى للمقياس ، قامت الباحثة بإجراء  لى :  صدق االتساق الداخ

الدراسة االستطالعية للمقياس على  مجموعة من تالميذ الصف الثالث اإلعدادي بإدارة  

للمقياس   التكويني  الصدق  لحساب  وذلك  بنات  اإلعدادية  سفاجا  بمدرسة  التعليمية  سفاجا 

ا درجة  بين  االتساق  معامل  حساب  خالل  الذى من  البعد  ودرجة  مهارة  كل  في  لمفردة 

تقيسه محذوفاً منها درجة المفردة؛ وحساب معامل االتساق بين درجة المفردة في كل بعد  

التحليل   برنامج  باستخدام  وذلك  المفردة،  درجة  منها  محذوفاً  للمقياس  الكلية  والدرجة 

 SPSSاإلحصائي للعلوم االجتماعية  

 والجدول التالي يوضح ذلك:  

)جدو المفردة،  10ل  إليها  تنتمي  التي  والبعد  المفردة  بين  الداخلي  االتساق  معامالت   ) 
 وبين المفردة والمقياس ككل محذوفاً منها درجة المفردة

 المفردة
ككل  االبعاد      للمقياس 

منها   محذوفاً 
 درجة المفردة

 المعرفى  
االمقياس 

 ككل
 المفردة

 المهارى
المقياس 

 ككل
 المفردة

 الوجدانى 

1 0.66 ** 0.33 * 16 0.38 * 0.52 ** 31 0.44 ** 0.74 ** 

2 0.49 ** 0.42 * 17 0.53 ** 0.43 * 32 0.41 * 0.48 ** 

3 0.66 ** 0.34 * 18 0.59 ** 0.51 ** 33 0.52 ** 0.52 ** 

4 0.44  ** 0.37 * 19 0.70 ** 0.43 * 34 0.50 ** 0.43 * 

5 0.50 ** 0.44 ** 20 0.34 * 0.36 * 35 0.60 ** 0.51 ** 



 المفردة
ككل  االبعاد      للمقياس 

منها   محذوفاً 
 درجة المفردة

 المعرفى  
االمقياس 

 ككل
 المفردة

 المهارى
المقياس 

 ككل
 المفردة

 الوجدانى 

6 0.51 ** 0.40 * 21 0.59 ** 0.48 ** 36 0.54 ** 0.43 * 

7 0.36 * 0.52 ** 22 0.47 ** 0.57 ** 37 0.44 ** 0.36 * 

8 0.46 ** 0.43 * 23 0.34 * 0.52 ** 38 0.36 * 0.48 ** 

9 0.48 ** 0.51 ** 24 0.38 * 0.39 * 39 0.39 * 0.57 ** 

10 0.54 ** 0.43 * 25 0.53 ** 0.53 ** 40 0.44 ** 0.52 ** 

11 0.68 ** 0.36 * 26 0.38 * 0.52 ** 41 0.41 * 0.39 * 

12 0.44  ** 0.48 ** 27 0.53 ** 0.43 * 42 0.52 ** 0.53 ** 

13 0.50 ** 0.57 ** 28 0.59 ** 0.40 * 43 0.40 * 0.52 ** 

14 0.51 ** 0.52 ** 29 0.71 ** 0.40 * 44 0.40 * 0.34 * 

15 0.36 * 0.39 * 30 0.34 * 0.42 * 45 0.42 * 0.53 ** 

      46 0.35 * 0.52 ** 

      47 0.34 * 0.35 * 

      48 0.42 * 0.34 * 

      49 0.44 ** 0.40 * 

      50 0.41 * 0.40 * 

 (. 0.05(، و*دالة عند مستوي )0.01** دالة عند مستوى )

ودرجة   المفردة  درجة  بين  االرتباط  معامل  قيم  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 

بين) ما  تتراوح  المفردة  إليها  تنتمي  التي  و)0.34المهارة  دالة 0.71(  جميعها  وهي   ،)

( مستوى  )0.01عند  أو  المفردة  0.05(  درجة  بين  االرتباط  معامل  قيم  أن  كما   ،)

( بين  ما  تتراوح  للمقياس  الكلية  و)0.33والدرجة  عند   0.74(  دالة  جميعها  وهي   ،)

 (، مما يدل علي الصدق التكويني )الداخلى ( للمقياس. 0.05( أو )0.01مستوى )

عن طريق إعادة  : تم حساب ثبات المقياسلمقياسحساب معامل ثبات ا  -أ 

بيرسون،   ارتباط  ومعامل  كرونباخ  ألفا  معامل  المقياس،وإيجاد  التالي  تطبيق  والجدول 

 يوضح معامالت ثبات المقياس كما يلي: 
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 ( قيم معامالت الثبات لمقياس الوعى باالستدامة البيئية  11جدول ) 

 المقياس ككل  البعد الوجدانى  رى البعد المها  البعد المعرفى  أبعاد المقياس 

 0,75 0,66 0,76 0,68 معامل ألفا كرونباخ 

 ** 0,85 ** 0,74 ** 0,81 ** 0,78 معامل ارتباط بيرسون 

 0.01** دالة عن مستوى  

( و  0,66يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات لمهارات المقياس تتراوح ما بين ) 

، وهي قيم مرتفعة لثبات المقياس، مما  0,75كل تساوى  (، وللدرجة الكلية للمقياس ك 0,76) 

 . يدل على ثبات المقياس وإمكانية الوثوق في نتائجه في البحث الحالى. 

إجابة جميع    المقياسزمن   متوسط زمن  أساس حساب  المقياس على  تم حساب زمن   :

( وإضافة   ، المقياس  فى  المقي5التالميذ   زمن  وحدد   ، التعليمات  لقراءة  دقائق  بـ  (  اس 

 ( دقيقة.65)

: تم حساب معامل السهولة لمفردات المقياس   معامل السهولة والتمييز لمفردات المقياس

، كما تم حساب قدرة كل مفردة التمييز بحساب التباين وحصلت المفردات على معامالت 

  ( بين  ما  االختبار  لمفردات  والصعوبة  و)0,29السهولة   المعامالت   0,71(  وهذه   )

إل ى أن جميع مفردات االختبار ذات مستويات صعوبة وسهولة مناسبة ،  كما تم  تشير 

لمفردات   التمييز  معامالت  أن  ووجد   ، االختبار  لمفردات  التمييز  معامالت  حساب 

.( وهذه المعامالت تدل على أن مفردات االختبار  76.( و)24االختبار قد تراوحت بين )

 . لتالميذ ذات معامالت تمييز مناسبة للتمييز بين ا

  : المقياس  بواقع  طريقة تصحيح  لكل سؤال   تقدير درجة  :تم  المعرفى  للمكون  بالنسبة 

( درجة ،  15( درجة ، بالنسبة للمكون المهارى  تم تقدير درجة لكل سؤال  بواقع )15)

( 60مفردة بحد أقصى )  20بالنسبة للمكون الوجدانى تكون من مقياس ثالثى : تكون من

 .  ( درجة90ن الدرجة النهائية للمقياس )درجة ، وبذلك تكو

 



 مقياس التفكير اإليجابي :  -2

 لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي وفق الخطوات التالية: التفكير اإليجابي تم إعداد مقياس

اإليجابي  -أ   التفكير  مستوى  قياس  إلى  المقياس  هدف  المقياس:  من  الهدف  لدى    تحديد 

 تالميذ الصف الثالث اإلعدادي 

اإليجابيتحديد   -ب التفكير  مقياس  أبعاد  تحديد  تم  المقياس:  أبعاد  تحديد  المقياس:   أبعاد 

الثالث اإلعدادي من خالل ما يلي: االطالع على االطالع على   لدى تالميذ الصف 

االيجابي التفكير  قياس  إلى  هدفت  التي  المقاييس  من  في    مجموعة  المتعلمين  لدى 

و  المختلفة،واألدبيات  التعليمية  بدراسة المراحل  اهتمت  التي  التربوية  الدراسات 

االيجابي )  التفكير  وأخرون  الحميد  عبد  جابر   ، من  كل  كدراسة  سليم  2014،   ،  )

(، وقد تم  2019(،  أحمد )2018( ،محمد )2017(، كمال، عبد السميع )2016)

يأتي:   ما  مراعاة  حيث  من  الحالي  المقياس  إعداد  في  المقاييس  هذه  من  االستفادة 

طار، والشكل العام لمقياس التفكير اإليجابي، تحديد أبعاد التفكير اإليجابي  تحديد اإل

المستقبل   نحو  االيجابية  )التوقعات  في  عن     -والمتمثلة  لالختالف  اإليجابي  التقبل 

حل المشكالت الحياتية(؛    -حب االستطالع     -تقبل المسئولية الشخصية    -اآلخرين  

  الثالث اإلعدادي ، وتعليم وتعلم العلوم ، تحديد   وذلك لمناسبتها لطبيعة تالميذ الصف

نمط االستجابة عن المفردة ، حيث تكون االستجابة عن المقياس وفق مقياس ليكرت 

 الثالثي)دائماً، أحياناً، نادراً(. 
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 صياغة مفردات المقياس:  -ج

التفكير   مقياس  أبعاد  من  بعد  كل  طبيعة  ضوء  وفي  السابقة،  الخطوة  خالل  من 

السابق تحديديها؛تم صياغة مجموعة من المفردات )العبارات( ،بحيث تكون في   اإليجابي

صورة جدلية تختلف حولها وجهات النظر، وقد روعي عند صياغة المفردات الشروط  

حيث:   من  التالميذ  لطبيعة  مالءمتها  في:  وتتمثل  الجيدة،  المفردة  لصياغة  الفنية 

التلميحات  تجنب  واألسلوب،  واللغة،  استجابة   المضمون،  إلى  توحي  قد  التي  اللفظية 

معينة، التوازن بين المفردات اإليجابية، والسلبية للمقياس ، وأن تكون المفردات قصيرة،  

 وواضحة ، و أن تحتوي المفردة )العبارة( على فكرة واحدة بسيطة غير مركبة. 

 صياغة تعليمات المقياس:  -د

وب واضحة،  صورة  في  المقياس  تعليمات  صياغة  على تم  ليسهل  قصيرة؛  عبارات 

من   الهدف  تحديد  يلي:  ما  االختبار  تعليمات  تضمنت  وقد  اإلجابة،  عند  فهمها  التلميذ 

اإلجابة  كيفية  مثال يوضح   ، المقياس  مفردات  توضيح عدد   ، فكرته  مع شرح  المقياس 

عن المقياس, والطريقة التي يتم بها اإلجابة في المكان المخصص لها ، توجيه التالميذ  

لى أهمية اإلجابة عن جميع مفردات المقياس ، توجيه جميع التالميذ إلى بدء اإلجابة عن  إ

 المقياس في وقت واحد. 

 صدق المقياس: -هـ

المحكمين  من  مجموعة  على  عرضه  تم  األولية  صورته  في  المقياس  إعداد  بعد 

  المتخصصين في مجال القياس والتقويم، والمتخصصين في مجال المناهج وطرق تدريس 

الصف   لتالميذ  الخمس  العادات  مالءمة  مدى  حول:  آرائهم  الستطالع  وذلك   ، العلوم 

الثالث اإلعدادى، وتعلم وتعليم العلوم.مدى مالءمة كل فقرة من فقرات المقياس للبعد أو  

مالءمة   مدى   ، المقياس  لفقرات  واللغوية  العلمية،  السالمة  مدى   ، الرئيسية  المهارة 

دى مالءمة نمط االستجابة المختارة ، حذف،أو إضافة ما يرونه  الفقرات للمقياس ككل ، م 

 وقد تم إجراء جميع تعديالت السادة المحكمين ..مناسباً لطبيعة المقياس



على   المحكمون  اتفق  حيث  المقياس،  محتوى  لصدق  مؤشر  على  الحصول  تم 

 ، وتم إجراء التعديالت وفق أراء المحكمين. %85مناسبته، وبلغت نسبة االتفاق  

للمقياس   -و االستطالعية  عينة    التجربة  األولية على  في صورته  المقياس  تطبيق  تم   :

( حجمها  وبلغ  نفسه،  راسة  الد ِّ مجتمع  من  من 30استطالعية  الهدف  وكان  تلميذاً،   )

 التجربة االستطالعية للمقياس معرفة  ما يلي: 

المقيا تعليمات  وضوح  االستطالعية  التجربة  أكدت  المقياس:  لعدم  تعليمات  وذلك  س؛ 

 وجود استفسارات من قبل الطالب فيما يتعلق بالتعليمات.  

 وضوح عبارات المقياس:  

كان لبعض أفراد العينة االستطالعية تساؤالت حول بعض عبارات المقياس، وقد تم  

تسجيل هذه المالحظات أثناء إجراء التجربة، ومن ثم تم تعديل هذه  العبارات في ضوء 

 يد زمن اإلجابة عن المقياس: تلك المالحظات تحد

الذي   الزمن  متوسط  من خالل حساب  وذلك  المقياس،  عن  اإلجابة  زمن  حساب  تم 

بلغ) ، حيث  المقياس  لعبارات  االستجابة  في  التلميذات  تم  40استغرقه جميع  دقيقة،وقد   )

الكلي   الزمن  أصبح  ثم  ومن  باالختبار،  المتعلقة  التعليمات  لقراءة  دقائق  خمس  إضافة 

 ( دقيقة. 45المقياس هو ) لتطبيق

تم حساب االتساق الداخلي لعبارات المقياس، وذلك  االتساق الداخلي لعبارات المقياس:   •

بحساب معامالت االرتباط بين متوسط درجات التالميذ على كل مفردة، وكل من درجة 

تباط  البعد الذي تنتمي إليه المفردة والدرجة الكلية للمقياس، كما تم حساب معامالت االر 

الكلية للمقياس، وذلك من خالل استخدام   أبعاد المقياس، والدرجة  بين متوسط درجات 

(، والمتوفر ضمن  Pearson correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )

التالي يوضح  12(، والجدول )SPSSحزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية)  )

 اس: قيم معامالت االرتباط لمفردات المقي
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 ( قيم معامالت االرتباط لالتساق الداخلي لمفردات مقياس التفكير اإليجابي 12جدول)

 أبعاد المقياس

المفردة 

الدالة  

 عليها

ارتباط  معامل 

 المفردة بالبعد 

ارتباط  معامل 

المفردة 

 بالمقياس  

معامل  

البعد  ارتباط 

 بالمقياس  

المفردة 

الدالة  

 عليها

ارتباط  معامل 

 المفردة بالبعد 

ارتباط معا مل 

المفردة 

 بالمقياس ككل

ارتباط  معامل 

البعد  

 بالمقياس ككل

التوقعات  

نحو   االيجابية 

 المستقبل  

1 0.414 0.579  

 

 

0,830 

 

 

7 0.411 0.579 

0,830 

2 0.522 0.489 8 0.522 0.489 

3 0.322 0.380 9 0.322 0.380 

4 0.579 0.508 10 0.589 0.508 

5 0.322 0.322 11 0.411 0.322 

6 0.322 0.579 
 

  

التقبل  

اإليجابي  

عن   لالختالف 

 اآلخرين 

12 0.378 0.341  17 0.380 0.579 

0,603 

13 0.354 0.391 

0,603 

18 0.579 0.489 

14 0.425 0.516 19 0.579 0.380 

15 0.391 0.391 20 00.678 0.508 

16 0.516 0.516    

تقبل المسئولية  

   الشخصية

21 0.671 0.543 

0,838 

25 0.676 0.579 

0,838 
22 0.574 0.489 26 0.380 0.489 

23 0.431 0.431 27 0.508 0.380 

24 0.514 0.514 28 0.579 0.508 

حب  

 االستطالع

29 0.514 0.397 

0,832 

33 00.676 0.579 

0,832 
30 0.570 0.575 34 0.579 0.579 

31 0.431 0.431 35 0.579 00.677 

32 0.568 0.416    

المشكالت   حل 

 الحياتية   

36 0.436 0.344 

0.743 

41 0.380 0.579 

0.743 

37 0.469 0.620 42 0.508 0.670 

38 0.431 0.431 43 0.579 0.380 

39 0.514 0.514 44 0.579 0.508 

40 0.401 0.457 45 00.676 0.321 

(0.01دالة عند مستوى.)      ( 0.05دالة عند مستوى .) 

الت االرتباط بين درجات  ( السابق ما يلي:تراوحت قيم معام12يتضح من الجدول )

بين) ما  المدى  في  المفردة  هذه  إليه  تنتمي  الذي  البعد  ودرجة  مفردة،  إلى 0.321كل   )

(0.677( داللة  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  قيم  جميعا  وهي   ،)0.01( و   )0.05 ،)

تراوحت قيم معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس في المدى 



بين) )0.319ما  إلى  داللة 0.670(  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  قيم  جميعا  وهي   ،)

(0.01( و  أبعاد  0.05(  من  بعد  كل  درجات  بين  االرتباط  معامالت  قيم  وتراوحت   ،)

(، وهي جميعا 0.838( إلى )0.603المقياس، والدرجة الكلية للمقياس في المدى ما بين)

التأكد من صدق  0.05( و )0.01قيم دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) (، وعليه يمكن 

 االتساق الداخلي لعبارات مقياس التفكير اإليجابى.

المقياس • عن  ثبات  الحاسب  باستخدام  اإليجابى  التفكير  مقياس  ثبات  معامل  حساب  تم   :

( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  البرامج  حزمة  عدة  SPSSطريق  باستخدام  وذلك   ،)

(، بلغت  Alpha Coronbachامل ألفا كروبناخ )طرق كما يلي: باستخدام طريقة مع 

(، وهى قيمة مناسبة، وبالتالي تم الحصول على مقياس يتسم  0,873قيمة معامل الثبات)

 بالصدق والثبات، وعلى هذا األساس يمكن تطبيقه.  

للمقياس • النهائية  بقي  الصورة  االستطالعية؛  التجربة  ونتائج  المحكمين  آراء  :في ضوء 

المق  عبارات  )عدد  عليها  التعديالت  إجراء  بعد  )45ياس  منها  عبارة،  مفردة  28(   )

( و  )17موجبة،  للمقياس  النهائية  الدرجة  تكون  وبذلك  سالبة،  مفردة  درجة،  135(   )

التفكير  6( درجة، وجدول)45والصغرى ) التالي يوضح مواصفات مقياس مهارات   )

 (. 5في صورته النهائية ملحق ) اإليجابي

 في صورته النهائية  قياس مهارات التفكير اإليجابي( مواصفات م13جدول)

 عادات االستذكار  م
عدد  المفردات 

 المفردات 
النسبة  
 السالبة  الموجبة  المئوية 

1 
نحو   االيجابية  التوقعات 

 المستقبل  
1،2،3،4،5،7،8،1 4،6،11 11 24 % 

2 
اإليجابي   التقبل 

 اآلخرين لالختالف عن 
13  ،12  ،15،16 ،18 

17 ،
14،19،20 

9 20 % 

،  21،22،23،24،25 تقبل المسئولية الشخصية  3
26،27 ،23 8 18 % 
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 عادات االستذكار  م
عدد  المفردات 

 المفردات 
النسبة  
 السالبة  الموجبة  المئوية 

28 

 حب االستطالع   4
29،31،32،33،34 30،35 7 16 % 

 حل المشكالت الحياتية   - 5
36،38  ،  ،42  ،
43،45 

37،40،41،44
 ،39 

10 22 % 

 اإلجمالي 
45 100 % 

 : وتضمن ذلك اإلجراءات اآلتية:  تنفيذ تجربة البحث 

 ديد الهدف من تجربة البحث: تح -1

بالمرحلة   العلوم  لمنهج  مقترح  تصور  وضع  إلى  التعرف  إلى  البحث  تجربة  هدفت 

التصور  من  وحدة  فاعلية  تعرف  وكذلك   ، الخضراء  الكيمياء  لمبادىء  وفقا  اإلعدادية 

الثالث   البيئية والتفكير اإليجابى لدى تالميذ الصف  المقترح في تنمية الوعى باالستدامة 

 عدادي. اإل

 تحديد التصميم التجريبي للبحث:  -2

لتحقيق الهدف من  تحدد منهج البحث بناءاً على طبيعة المشكلة المطلوب دراستها ،      

حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، وذلك بغرض تحليل األدبيات     تجربة البحث 

المقترح للمنهج  تصور  لوضع  الخضراء  بالكيمياء  الخاصة  الوحدة    والدراسات  وتصميم 

ذو   التجريبي  التصميم  وبالتحديد  التجريبي  المنهج  وأيضا   ، الدراسة  وأدوات  المقترحة 

المجموعة الواحدة ، وذلك بغرض معرفة فعالية الوحدة المقترحة في الكيمياء الخضراء 

والتفكير  البيئية  باالستدامة  الوعى  تنمية   : التابعة  المتغيرات  على   ) المستقل  )المتغير 

يجابى لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي ، حيث تم تعيين الفصل الممثل للمجموعة  اإل

 ( . 2010التجريبية عشوائياً مع مراعاة المتغيرات الدخيلة على البحث ) أبو عالم ,



الثالث    تحديد مجموعة البحث:   –  3 طبق البحث على مجموعة من لدى تالميذ الصف 

( تلميذة يمثلون المجموعة 24عدادية بنات ، قوامها )اإلعدادي بمدرسة سفاجا سقاجا اال

 ( ،  تم اختيارهم بشكل عشوائى . 3/2التجريبية  فصل )

 التطبيق القبلى ألدوات البحث: 

مقياسى            وشملت  البحث  أدوات  تطبيق  والتفكير  تم  البيئية  باالستدامة  الوعى 

، وذلك في الفصل    اإلعداديتالميذ الصف الثالث  ، على مجموعة البحث من   اإليجابى  

الدراسي   العام  من  األول  قبل    2021/  2020الدراسي  مستواهم  تحديد  بهدف  وذلك 

 (.14التدريس ، كما يتضح من جدول )

قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية بين متوسطي درجات تللميذات    ( 14جدول )

القبلي   التطبيق  في  التجريبية  المقياسى   المجموعة  باالستدامة  بيئية  الوعى 

 والتفكير اإليجابى 

 المتوسط  العدد المجموعة  األداة
االنحراف  

 المعياري

درجة  

 الحرية 

 قيمة"ت" 
 الداللة 

الوعى   مقياس 

 باالستدامة البيئية
 تجريبية

24 

 
.98 12 1.42 78 

0,34 
 غير دالة 

التفكير  مقياس 

 االيجابى

 تجريبية

 

24 

 
15٫68 ٫43  3 78 

0,31 
 غير دالة 

الوعى ( تدنى مستوى درجات التالميذ فى التطبيق القبلى مقياسى   14يتضح من جدول )

 . باالستدامة البيئية والتفكير اإليجابى
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 تنفيذ تجربة البحث :        

( 6)  2021/  2020تم تنفيذ التجربة فى الفصل الدراسي األول من العام الدراسي        

لتجريبية الوحدة المقترحة ( حصة دراسية ، ودرست المجموعة ا12أسابيع  بما يعادل )

المعلمة والتواصل معها والشرح لها   الباحثة بمقابلة  قامت  المادة ، حيث  بواسطة معلمة 

ولمدة   الوحدة  تدريس  قبل  وذلك  المقترحة  الوحدة  تدريس  فى  الدليل  استخدام  كيفية 

واألجه التعليمية  بالوسائل  التدريس  ومكان  العلوم  معمل  وتجهيز   ، متتاليين  زة  أسبوعين 

قبل   الوسائل واألدوات  البحث، وتجربة هذه  الوحدة موضوع  لدراسة  الالزمة  واألدوات 

 استخدامها.

( أسابيع دراسية ، وذلك من خالل 6م ولمدة )20/10/2019تنفيذ تجربة البحث في  تم    -

 تدريس الوحدة المقترحة موضوع البحث لمجموعة البحث التجريبية 

التالميذ بعد االنتهاء ت التطبيق البعـدي ألدوات البحث:   - البعـدي لألدوات على  التطبيق  م 

، وباالستعانة بمعلمة المادة في   1/12/2020من تدريس الوحدة المختارة وذلك بتاريخ  

مقياسى    البحث وهى  أداتى  اإليجابىتطبيق  والتفكير  البيئية  باالستدامة  ذلك    الوعى  تال 

تمهيًدا الدرجات  ورصد  التالميذ،  استجابات  باستخدام    تصحيح  إحصائيًا  لمعالجتها 

" اإلحصائي  وتفسيرها،  SPSSالبرنامج  وتحليلها  النتائج  إلى  والوصول  يلى "  وفيما 

 . عرض ألهم نتائج تطبيق أدوات البحث

 عرض نتائج البحث: 

اإلحصائية      األساليب  استخدام  تم  وتساؤالته  وأهدافه  البحث  مشكلة  ضوء  في 

وفيم فروضها  الفروض المناسبة الختبار صحة  هذه  اختبار صحة  لنتائج  توضيح  يلي  ا 

 واإلجابة عن تساؤالت البحث: 

 : اختبار صحة الفرض األول واإلجابة عن السؤال الثانى للبحث: أوال

قائمة   ( أ بنود  وفق  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  منهج  ألهداف  الكمى  التحليل  نتائج 

 معايير األهداف: 



العلوم   لكتب  الواردة  األهداف  تحليل  الثالث  تم  بالصفوف  اإلعدادية  بالمرحلة 

في   النتائج  رصد  وتم  وتطبيقاتها،  الخضراء  الكيمياء  أهداف  معايير  قائمة  بنود  وفق 

 الجدول التالي: 

( نتائج تحليل  أهداف منهج العلوم بالصفوف الثالث بالمرجلة اإلعدادية فى 15جدول )

 ضوء مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها

 ة المعايير الرئيس

 مؤشرات األهداف الوجدانية مؤشرات األهداف المهارية مؤشرات األهداف المعرفية 

العدد  

 الكلي
 %  يتناول 

ال 

 يتناول 
 % 

العدد  

 الكلي
 %  يتناول 

ال 

 يتناول 
 % 

العدد  

 الكلي
 %  يتناول 

ال 

 يتناول 
 % 

 %100 5 صفر  صفر  5 %100 3 صفر  صفر  3 %100 3 صفر  صفر  3 اقتصاديات الذرة 

الوقت    معرفة 

لمنع   الحقيقي 

 التلوث 

 %100 5 صفر  صفر  5 %100 6 صفر  صفر  6 %100 7 صفر  صفر  7

 %100 3 صفر  صفر  3 %100 9 صفر  صفر  9 %100 14 صفر  صفر  14 تصميم نواتج آمنة 

المذيبات   استخدام 

 اآلمنة 
 %100 7 صفر  صفر  7 %100 5 صفر  صفر  5 %100 7 صفر  صفر  7

 %100 7 صفر  صفر  7 %100 7 صفر  صفر  7 %100 8 صفر  صفر  8 زيادة كفاءة الطاقة 

مصادر   استخدام 

 متجددة
 %100 13 صفر  صفر  13 %100 10 صفر  صفر  10 85% 15 14 2 17

 %100 5 صفر  صفر  5 %100 4 صفر  صفر  4 %100 6 صفر  صفر  6 استخدام المحفزات 

قابلة   مواد  إنتاج 

 للتحلل
 %100 4 صفر  صفر  4 %100 3 صفر  صفر  3 %100 5 صفر  صفر  5

 %100 49 صفر  صفر  49 %100 47 صفر  صفر  47 %100 67 صفر  صفر  67 لمجموع الكليا

 ( ما يلي:15يتضح من جدول ) ▪

العدد الكلي لمؤشرات الجانب المعرفي وفقاً لمبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها   •

( )67هي  تحت  تندرج  مؤشراَ  العلوم  8(  منهج  أهداف  تتضمن  ولم  معايير،   )

اإلعدادية ضعف    بالمرحلة  يعنى  مما  منها،  مؤشرين  سوى  الثالث   بالصفوف 

تضمين األهداف المعرفية لمنهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية  للجانب المعرفي في 

 الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها. 
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الخضراء    • الكيمياء  لمبادئ  وفقاً  المهاري  الجانب  لمؤشرات  الكلي  العدد 

( هي  )  47وتطبيقاتها  تحت  تندرج  مؤشراً  أهداف    (8(  تتضمن  ولم   ، معايير 

يعنى   مما  منها،  مؤشراً  أى  الثالث   بالصفوف  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  منهج 

للجانب   اإلعدادية   بالمرحلة  العلوم  لمنهج  المهارية  األهداف  تضمين  عدم 

 اء الخضراء وتطبيقاتها.يالمهاري في الكيم



لمبادئ ا • تندرج تحت )49لكيمياء الخضراء وتطبيقاتها هي )العدد الكلي لمؤشرات الجانب الوجداني وفقاً  ( معايير ، ولم تتضمن أهداف  منهج  8( مؤشراً 

ة  للجانب الوجداني  العلوم بالمرحلة اإلعدادية بالصفوف الثالث  أى مؤشراً منها، مما يعنى عدم تضمين األهداف الوجدانية لمنهج العلوم بالمرحلة اإلعدادي 

 قاتها.في الكيمياء الخضراء وتطبي 

 وفق بنود قائمة معايير المحتوى.    نتائج التحليل الكمى لمحتوى كتب العلوم بالمرحلة اإلعدادية ( أ

 : ا، وتم رصد النتائج في الجدول التاليتم تحليل المحتوى الوارد بكتب العلوم بالمرحلة اإلعدادية  بالصفوف الثالث وفق بنود قائمة معايير محتوى الكيمياء الخضراء وتطبيقاته

 ( نتائج التحليل الكمى لمحتوى كتب العلوم بالمرحلة اإلعدادية   16جدول )

 وفق بنود قائمة معايير محتوى الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها 

 المعايير الرئيسة 

 الصف الثالث اإلعدادى  الصف الثانى اإلعدادى  الصف األول اإلعدادى  

العدد  
 الكلي

 %  ال  %  ل
العدد  
 الكلي

 %  ال  %  ل
دد  الع

 الكلي
 %  ال  %  ل

 100 3 صفر  صفر  3 100 3 صفر  صفر  3 100 3 صفر  صفر  3 اقتصاديات الذرة 

 100 7 صفر  صفر  7 85 6 %15 1 7 100 7 صفر  صفر  7 معرفة الوقت الحقيقي لمنع التلوث 

 82 9 18 2 11 100 11 صفر  صفر  11 100 11 صفر  صفر  11 تصميم نواتج آمنة 

 100 8 صفر  صفر  8 100 8 صفر  صفر  8 100 8 صفر  صفر  8 استخدام المذيبات اآلمنة

 100 8 صفر  صفر  8 100 8 صفر  صفر  8 100 8 صفر  صفر  8 زيادة كفاءة الطاقة 

 3 21 استخدام مصادر متجددة 
12 
 % 

 100 22 صفر  صفر  22 96 20 %  8 2 21 88 18

 100 7 صفر  صفر  7 100 7 صفر  صفر  7 92 5 %  8 1 6 استخدام المحفزات 

 100 5 صفر  صفر  5 100 5 صفر  صفر  5 100 5 صفر  صفر  5 واد قابلة لالضمحالل إنتاج م

 97 67 %  3 2 69 96 66 %  4 3 69 94 65 %  6 4 69 المجموع الكلي
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 ( ما يلي: 16يتضح من جدول )

وتطبيقاتها هي  الخضراء  الكيمياء  لمبادئ  وفقاً  المحتوى  لمؤشرات  الكلي  العدد 

(69 ( تحت  تندرج  مؤشراً  م8(  بالمرحلة (  العلوم  منهج  محتوى  يتضمن  ولم   ، عايير 

( سوى  الثالث  بالصفوف  )9اإلعدادية  بنسبة  المؤشرات  هذه  من  فقط  مؤشرات   )13 

%(، مما يعنى تدني مستوى تضمين محتوى منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية بالصفوف  

 الثالث  لمبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها. 

 ل الكيفي فهي كما يلي: وبالنسبة لنتائج التحلي

اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  منهج  محتوى  كتب  محتوى  تحليل  نتائج  أظهرت 

لمعرفة  الخضراء وتطبيقاتها  الكيمياء  معايير محتوى  قائمة  بنود  الثالث وفق  بالصفوف 

المحتوى   أن  وتطبيقاتها  الخضراء  الكيمياء  مبادئ  ومؤشرات  لمعايير  تضمينها  مدى 

مؤشرات المعايير الخاصة بمبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها :    تضمن عدد قليل  من

وهما:الطاقة   فقط  مؤشرات  ثالث  تتضمن  اإلعدادى   األول  بالصف  العلوم    –كتاب 

مصادر الطاقة فى معيار استخدام مصادر متجددة ، ومؤشرواحد  فى   –تحوالت الطاقة  

فى  ، الكيميائى  التفاعل  وهو   : اآلمنة  المحفوات  وهو    معيار  اإلعدادى  الثانى  الصف 

التلوث   لمنع  الحقيقي  الوقت  معرفة  معيار  فى  ،ومؤشرين  الضوئية  الموجات  خصائص 

الصف   كتاب  وفى  األرض،  حرارة  درجة  وارتفاع  األزون  طبقة  تآكل  موضوع  وهو 

الثالث اإلعدادى موضوعين فقط وهما التفاعالت الكيميائية وسرعة التفاعل الكيميائى فى  

 م نواتج آمنة.معيار تصمي 

معالجة   "مستوى  وهو  البحث  فروض  من  األول  الفرض  صحة  يتضح  وبذلك 

دون   وتطبيقاتها  الخضراء  الكيمياء  لمبادئ  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  منهج  وتضمين 

 %( ".  25المستوى المطلوب )يقل عن 



 : اختبار صحة الفرض الثانى واإلجابة عن السؤال الخامس للبحث: ثانيا

الفرض "  نص  على   )  األول  مستوى  عند  إحصائياً  دال  فرق  بين  0.01يوجد   )

لمقياس   والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  البحث  مجموعة  التالميذ  درجات  متوسطى 

البعدي التطبيق  لصالح  البيئية  اإلحصائي   ،  االستدامة  البرنامج  استخدام  تم  وقد 

(spss13لحساب داللة ( الختبار صحة هذا الفرض حيث تم استخدام اختبار )ت )

الفروق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيق القبلى والبعدى  

(،  208،  2005، ولإلجابة عن السؤال الثالث للبحث  تم استخدام مربع إيتا )عالم،  

لمعرفة مدى قوة    dلحساب حجم تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع ، وقيمة  

 ( ذلك تفصيليا :                                             17جدول )   المستقل علي المتغير التابع؛ ويوضح تأثير المتغير  

(  المتوسط الحسابي ، االنحراف المعياري ، قيمة " ت " ومستوى الداللة  في التطبيق " القبلى  17جدول )

 دة المقترحة على تالميذ  المجموعة التجريبيةككل وحجم التأثير للوح لمقياس االستدامة البيئية  والبعدى " 

 األداة 
 التطبيق 

 )ن ( 
درجات  
 الحرية 

 المتوسط 
االنحراف  
 المعيارى 

ت   " قيمة 
" 

الداللة  
 اإلحصائية 

حجم  
 التأثير 

 الداللة 

الجانب  
المعرف 

 ى

 بعدى  
24 

23 
.08 13 .38 1 

.53 28 
عند  دالة 

مستوى 
0.01 

 كبير 7 23.

 24 قبلى
.12 5 .94 0 

الجانب  
المهار 

 ى

 23 24 بعدى  
.50 10 .84 1 

10.76 
عند   دالة  

مستوى 
0.01 

 كبير 4 15.

 24 قبلى
.08 5 .97 0 

الجانب  
الوجدان 

 ى

 23 24 بعدى  
.62 43 .57 7 

18.04 

عند  دالة 
مستوى 
0.01 

 كبير 6 48.

 24 قبلى
.62 14 .87 0 

المقياس  
 ككل 

 23 24 بعدى  
.20 67 .07 8 

24.17
8 

 كبير 8 50.

 24 قبلى
.83 24 .57 1 

       ( جدول  من  تالميذ  17يتضح  درجات  متوسط  بين  إحصائياً  دالة  فروق  وجود   )

لمقياس الوعى باالستدامة البيئية  عند   فى التطبيق القبلى والبعدى المجموعة التجريبية  
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البعدى لصالح  0.01مستوى   تدريس  . التطبيق  أن  على  يدل  فى مما  المقترحة  الوحدة 

تالميذ   لدى  البيئية   باالستدامة  الوعى  تنمية  إلى  أدى  الخضراء  الكيمياء  مبادئ  ضوء 

الصف الثالث اإلعدادى ؟  وعلى هذا األساس تم قبول الفرض األول، وأن حجم التأثير 

للمقياس ككل كبير وهو ) ( ويعزى هذا األثر الكبير إلى 8  50.للفروق بين المتوسطين 

(  لتابع )الوعى باالستدامة البيئيةالمتغ ير المستقل )الوحدة المقترحة( على المتغير ا    تأثير

الخامس  السؤال  اإلجابة عن  تمت  قد  يكون  وبذلك  المقترحة  الوحدة  فاعلية  من  زاد  مما 

البيئية  باالستدامة  الوعي  تنمية  المقترحة في  الوحدة  فاعلية  ما  والذي نص على.  للبحث 

 ، وتم اثبات صحة الفرض األول.الثالث اإلعدادي ؟ لدى تالميذ الصف

 ويمكن تفسير هذه النتائج بما يلى : 

العديد على  واحتوائها  حياتية،  بمواقف  وارتباطها  الوحدة  موضوعات   من *حداثة 

 والمعلومات  يم هالمفا

 تحفيز على عملت والتىوالمرتبطة بالبيئة   الخضراء الكيمياء مجال في الموجودة المثيرة 

 الب وزيادة وعيهم بأبعاد االستدامة البيئية  الط

المناقشة   • استراتيجية  مثل  المختلفة  واالستراتيجيات  الطرق  استخدام  في  التنوع 

   –زاوج  -والحوار، وفكر

شارك، قد أدى إلى وجود آراء ووجهات نظر مختلفة، مما ساعد التالميذ في طرح    

أسهم في تنمية مهارة تحديد البدائل  أفكار عديدة ومختلفة ومناقشة هذه األفكار، مما  

( فقد هدفت إلى 2018الشامي )وحل المشكالت البيئية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  

دراسة أثر برنامج تنمية مهنية لمعلمي الكيمياء بالمرحلة الثانوية قائم على الكيمياء 

 . الخضراء، على تنمية مهارات حل المشكالت واستيعاب مفاهيم البيئة

بالكيمياء  تضمي • المتعلقة  الموضوعات  لبعض  المقترحة  الوحدة   موصوعات  ن 

بهذه   اإللمام  على  ساعد  الفعلي  واقعهم  في  التالميذ  لها  يتعرض  التي  الخضراء 

االستدامة  تحقيق  فى  تطبيقاتها  ومعرفة  أبعادها  على  والتعرف  الموضوعات 



ة  وتتفق هذه النتيجة   البيئية ، مما أسهم في تنمية وعيهم  بقضايا االستدامة البيئي 

 .(2018الشامي ) أيضا مع مع دراسة 

ممارسة التالميذ لألنشطة المختلفة وإعداد تقارير عن بعض موضوعات الوحدة  ممارسة التالميذ لألنشطة المختلفة وإعداد تقارير عن بعض موضوعات الوحدة    ••

المعلومات     التالميذتعاون  تعاون   من  للعديد  فهمهم  في  قدأسهم  األنشطة  تنفيذ  المعلومات خالل  من  للعديد  فهمهم  في  قدأسهم  األنشطة  تنفيذ  خالل 

يعهم على  يعهم على  وتشجوتشج    التالميذ والمفاهيم المرتبطة بموضوعات الوحدة ، وإثارة تفكير  والمفاهيم المرتبطة بموضوعات الوحدة ، وإثارة تفكير  

المعرفى  الجانب  تحقق  والتى  بالوحدة  المرتبطة  والمعارف  المعلومات  المعرفى اكتساب  الجانب  تحقق  والتى  بالوحدة  المرتبطة  والمعارف  المعلومات  اكتساب 

  لالستدامة البيئية

النهائي في نهاية كل   •• النهائي في نهاية كل التقويم المستمر خالل تدريس موضوعات الوحدة والتقويم  التقويم المستمر خالل تدريس موضوعات الوحدة والتقويم 

إلى   ذلك  لديهم،أدى  والضعف  القوة  مواطن  تعرف  في  الطالب  إلى  موضوع، ساعد  ذلك  لديهم،أدى  والضعف  القوة  مواطن  تعرف  في  الطالب  موضوع، ساعد 

  ات والمعارف البيئية. ات والمعارف البيئية. رفع مستوى تحصيلهم للمعلوم رفع مستوى تحصيلهم للمعلوم 

موضوعات  •• موضوعاتاحتواء  على  احتواء  علىالوحدة  المنتجاتجديدة  جديدة  ومعارف  ومعارف    معلوماتمعلومات  الوحدة  المنتجاتعن    عن 

الب   فوائد فوائد     وو  ةةييائ ائ ييممييالكالك الب ها    ورغبةورغبة  ةةييدافعدافع  أثارأثار  ة،ة،ييواالجتماعواالجتماع  واالقتصاديةواالقتصادية  ة ة ييئئييها 

العلم وأهميته فى المستقبل،  واتفقت هذه  العلم وأهميته فى المستقبل،  واتفقت هذه    بهذابهذا  والمعرفةوالمعرفة  التعلم التعلم     منمن  لمزيدلمزيد  التالميذ 

دراسة   مع  دراسة  النتيجة  مع   , Habibi , Sabbaghanb & Mohammad)النتيجة 

على    ((   2013 أكدت  على  التى  أكدت  الكيمياءههأأ  التى  تضمين  الكيمياءمية  تضمين    الكيمياءالكيمياء  أوأو  الخضراءالخضراء  مية 

 ، بالمناهج  ، المستدامة  بالمناهج  أكبر،  توقعاتتوقعات  ظل ظل   فيفي  المستدامة  أكبر،مجتمعية    مستداممستدام  عالميعالمي  لمستقبل لمستقبل   مجتمعية 

  والبيئة. والبيئة.   لإلنسانلإلنسان  الخطرة الخطرة   الموادالمواد  والحد من استخداموالحد من استخدام  األرض،األرض،  لكوكبلكوكب

  عددعدد  وكذلكوكذلك  البيئيةالبيئية  القضاياالقضايا  منمن  وعةوعةمجممجم  بالوحدة  بالوحدة    المتضمنة المتضمنة   قدمت الموضوعاتقدمت الموضوعات  ••

تطبيقات تطبيقاتمن  من  بمابما  مختلفةمختلفة  مجاالتمجاالت  فىفى  الخضراءالخضراء  الكيمياءالكيمياء  من  منفيها      علمية علمية   حلولحلول  فيها 

على على     التالميذ  ساعدساعد  الذى الذى   األمراألمر  القضاياالقضايا  تلكتلك  منمن  لعددلعدد  واقتصاديةواقتصادية  وتكنولوجيةوتكنولوجية

المشكالت المشكالتالتعرف على بعض    الحلولالحلول  منمن  عددعدد  دفعهم القتراحدفعهم القتراح  ممامماهم  هم  بيئاتبيئات  فىفى  التعرف على بعض 

  الذىالذى  األمراألمر  أخرىأخرى  ناحية ناحية   منمن  ة وبيئاتهم ة وبيئاتهم ييناحناح  منمن  م م ه ه تفيدتفيد  قدقد  لتىلتىاا  والنافعةوالنافعة  طةطةييالبسالبس



 كريمة عبد الاله محمود محمد 

البيئية وأهمية تحقيق االستدامة البيئية لعالم أفضل  البيئية وأهمية تحقيق االستدامة البيئية لعالم أفضل    ساهم فى تنمية وعيهم بالقضاياساهم فى تنمية وعيهم بالقضايا

( التي هدفت إلي تحديد أثر منهج مقترح  2016صالح )وتتفق هذه النتيجة مع  

القرا اتخاذ  تنمية  على  الخضراء  الكيمياء  مفاهيم  ضوء  لدى  في  البيئية  رات 

  طالب المرحلة الثانوية. 

المناقشات  تعاونىتعاونى  جوجو  خلقخلق  •• المناقشاتمن  البعض  الطالبالطالب  بينبين  والحواروالحوار  من  البعضوبعضم    حولحول  وبعضم 

االبيئية  المختصة  االبيئية  المختصة    والمشكالتوالمشكالت  والقضاياوالقضايا  المواقفالمواقف  ووعيهم البيئى تجاه ووعيهم البيئى تجاه   اتهم اتهم ييسلوكسلوك

  باالستخدام األمثل للطاقة من أجل الحفاظ عليها للمستقبل . باالستخدام األمثل للطاقة من أجل الحفاظ عليها للمستقبل . 

معارف داخل كتاب التلميذ وربطها بالمشكالت البيئية   معارف داخل كتاب التلميذ وربطها بالمشكالت البيئية   طريقة تنظيم المعلومات والطريقة تنظيم المعلومات وال  ••

ساعدت   قد  مترابط،  بشكل  وعرضها  منطقي  بشكل  وترتيبها  مصادرها  ساعدت  وتنوع  قد  مترابط،  بشكل  وعرضها  منطقي  بشكل  وترتيبها  مصادرها  وتنوع 

على زيادة مستوى معرفتهم ونمى لديهم السلوكيات واالتجاهات لالستخدام األمثل  على زيادة مستوى معرفتهم ونمى لديهم السلوكيات واالتجاهات لالستخدام األمثل  

  للموارد البيئية  والمعارف المرتبطة بالوحدة. للموارد البيئية  والمعارف المرتبطة بالوحدة. 

التدريسية  •• االستراتيجيات  التدريسيةأن  االستراتيجيات  ومعرفته      أن  المتعلم  على  تركز  والتي  ومعرفته  المستخدمة،  المتعلم  على  تركز  والتي  المستخدمة، 

وتنبؤه بما يريد أن يتعلم ، ومشاركته زمالءه فى التعلم ، والحوار والمناقشة بين  وتنبؤه بما يريد أن يتعلم ، ومشاركته زمالءه فى التعلم ، والحوار والمناقشة بين  

قد ساعدت في فهم المعلومات الجديدة المتضمنة في الوحدة  قد ساعدت في فهم المعلومات الجديدة المتضمنة في الوحدة      التالميذالمعلم وبين  المعلم وبين  

  المختارة.  المختارة.  

دراسةغانم   من  كل  دراسات  نتائج  مع  النتائج  تلك  دراسةغانم  واتفقت  من  كل  دراسات  نتائج  مع  النتائج  تلك  (،(،  (،(،  51025102))واتفقت 

)((TTaannggllaanngg,,KKaazzeeeemm,,  22001166))ودراسةودراسة صالح  ودراسة   ،( صالح  ودراسة   ،61026102  )  )  

((KKaarrbbuuddeewwaann,,  RRootthh  &&  IIssmmaaiill,,  22001155))    ( غانم  )دراسة  غانم  غانم  51025102دراسة  دراسة  غانم  (  دراسة   )

((61026102( صالح   )( صالح  في  61026102(  اختلفت  ولكنها   ، البيئية  باالستدامة  الوعى  تنمية  في  في  (  اختلفت  ولكنها   ، البيئية  باالستدامة  الوعى  تنمية  في   )

  المعالجة المستخدمة والمرحلة التعليمية. المعالجة المستخدمة والمرحلة التعليمية. 

 رض الثالث واإلجابة عن السؤال السادس للبحث: : اختبار صحة الفثالثا

مهارات           تنمية  في  المقترحة  الوحدة  فاعلية  ما  وهو:  السادس  السؤال  عن  مهارات  لإلجابة  تنمية  في  المقترحة  الوحدة  فاعلية  ما  وهو:  السادس  السؤال  عن  لإلجابة 

الثالث   الفرض  والختبار صحة  ؟  اإلعدادي  الثالث  الصف  تالميذ  لدى  االيجابي  الثالث  التفكير  الفرض  والختبار صحة  ؟  اإلعدادي  الثالث  الصف  تالميذ  لدى  االيجابي  التفكير 



( مستوى  عند  إحصائيا  دال  فرق  يوجد   " أنه  على  ينص  )والذي  مستوى  عند  إحصائيا  دال  فرق  يوجد   " أنه  على  ينص  بي10.010.0والذي  بي(  متوسطي (  متوسطي ن  ن 

التفكير   مهارات  لمقياس  والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  البحث  مجموعة  تالميذ  التفكير  درجات  مهارات  لمقياس  والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  البحث  مجموعة  تالميذ  درجات 

لصالح التطبيق البعدي " تم حساب قيمة"ت" لمعرفة داللة الفروق بين متوسطي  لصالح التطبيق البعدي " تم حساب قيمة"ت" لمعرفة داللة الفروق بين متوسطي   االيجابيااليجابي

التفكير   مهارات  لمقياس  والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  البحث  مجموعة  تالميذ  التفكير  درجات  مهارات  لمقياس  والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  البحث  مجموعة  تالميذ  درجات 

،لمعرفة مدى قوة تأثير  ،لمعرفة مدى قوة تأثير  ddقيمة  قيمة      حسابحسابم حساب حجم التأثير عن طريق  م حساب حجم التأثير عن طريق  ، كما ت، كما ت  االيجابيااليجابي

  المتغير المستقل علي المتغير التابع؛والجدول التالي يوضح ذلك:  المتغير المستقل علي المتغير التابع؛والجدول التالي يوضح ذلك:  

( )جدول  القبلى  (  (  8181جدول   " التطبيق  في  الداللة   ومستوى   " " ت  قيمة   ، المعياري  االنحراف   ، الحسابي  المتوسط 

  جم التأثير للوحدة المقترحة على تالميذ  المجموعة التجريبيةككل وح لمقياس التفكير االيجابى والبعدى " 

 البيان
 المتوسط  العدد  التطبيق 

االنحراف  

 المعياري 
 قيمة )ت( 

درجات  

 الحرية

مستوى 

 الداللة 
 dقيم 

حجم 

 المهارات  األثر 

االيجابية  التوقعات 

 نحو المستقبل    

 بعدى
24 

.78 7 .32 1 
.09 12 

23 

0.01 
.13 4 

 ركبي
 0 44. 4 25. قبلى

اإليجابي - التقبل 

عن    لالختالف 

 -اآلخرين 

 بعدى

 

.91 4 .92 0   

.67 8 0.01 

.88 2 

 قبلى كبير
.38 2 .63 0 

المسئولية  تقبل 

 الشخصية

 بعدى
 

.25 4 .63 0 
.67 8 0.01 

.82 2 
 كبير

 0 44. 2 83. قبلى

 حب االستطالع 
 بعدى

 
.25 4 .61 0 

.17 10 0.01 
.08 3 

 كبير
 0 44. 2 75. قبلى

المشكالت   حل 

 الحياتية

 بعدى
 

.46 6 .25 1 
.01 8 0.01 

.62 2 
 كبير

 0 44. 4 25. قبلى

 المقياس ككل  

 27 75.  بعدى
.47 2 

.26 17  0.01 

.26 5 

 كبير

 2 02. 16 91. قبلى

 ( ما يلي: 18يتضح من جدول )

فر • )يوجد  مستوى  عند  إحصائياً  دال  تالميذ  0.01ق  درجات  متوسطى  بين   )

لصالح   اإليجابى  التفكير  لمقياس  والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  البحث  مجموعة 
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المستقبل     االيجابية نحو  )التوقعات  اإليجابي  التفكير  البعدى في مهارات  التطبيق 

اإليجابي لالختالف عن  اآلخرين  – المسئو   -التقبل  الشخصية  تقبل  حب    –لية 

 حل المشكالت الحياتية( لصالح التطبيق البعدي.  –االستطالع  

( إلى وجود  4.13( إلى )2.62والتى تتراوح  بين )(d ) تشير قيمة حجم التأثير   •

تأثير كبير لدراسة وحدة "الطاقة الخضراء وتطبيقاتها الحيوية "على رفع مستوى  

، وهذا يدل على أن دراسة وحدة " الطاقة    مهارات التفكير اإليجابيالتالميذ فى   

من   مهارة  كل  في  ملحوظ  تحسن  إلى  أدى  قد   " الحيوية  وتطبيقاتها   الخضراء 

التقبل اإليجابي    –)التوقعات اإليجابية نحو المستقبل      مهارات التفكير اإليجابي

الشخصية     -لالختالف عن  اآلخرين المسئولية  حل    –حب االستطالع    –تقبل 

التفكير    المشكالت مهارات  مقياس  في  التالميذ  مستوى  رفع  وعلى  الحياتية(، 

السادس من أسئلة البحث ، وتم   اإليجابي ككل. وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال 

 اثبات صحة الفرض الثانى. 

( دراسات كل من: زارع  نتائج  النتائج مع  تلك  دراسات كل من: زارع )واتفقت  نتائج  النتائج مع  تلك  )( ،  سليم )51025102واتفقت  ( ،  ( ،  61026102( ،  سليم 

(   (   81028102( ، محمد، الطحان، ، محمد، )( ، محمد، الطحان، ، محمد، )81028102))    (، ودراسة البنا(، ودراسة البنا81028102دراسة سالم )دراسة سالم )

التفكير تنمية  التفكيرفي  تنمية  المستخدمة    اإليجابياإليجابيفي  والبرامج   االستراتيجيات  فى  اختلفت  ولكنها  المستخدمة  ،  والبرامج   االستراتيجيات  فى  اختلفت  ولكنها   ،

 والمعالجة االحصائية  . والمعالجة االحصائية  . 

 ويمكن تفسير تلك النتائج كالتالي: 

المناسبة، أدى إلى زيادة اهتمامهم  - للتالميذ وتقديم التغذية الراجعة  المناسبة، أدى إلى زيادة اهتمامهم التشجيع المستمر  للتالميذ وتقديم التغذية الراجعة      التشجيع المستمر 

التفكير   مهارات  من  زاد  مما  وتهيئة  لها  وتقبلهم  بأنفسهم  ثقتهم  من  وزاد   ، التفكير  بالتعلم  مهارات  من  زاد  مما  وتهيئة  لها  وتقبلهم  بأنفسهم  ثقتهم  من  وزاد   ، بالتعلم 

 اإليجابى لديهم . اإليجابى لديهم . 

التعليمية    -- التعليمية والصور والفيديوهات  فيها األنشطة  تتنوع  للتعلم  التعليمية  توافر بيئة غنية  التعليمية والصور والفيديوهات  فيها األنشطة  تتنوع  للتعلم  توافر بيئة غنية 

واألسئلة والتدريبات المختلفة عن طريق تقديم مواقف مختلفة تحتوى على قضية أو  واألسئلة والتدريبات المختلفة عن طريق تقديم مواقف مختلفة تحتوى على قضية أو  

ما، ساعد التالميذ على التمكن من مهارة  حل المشكالت الحياتية ، مما أسهم  ما، ساعد التالميذ على التمكن من مهارة  حل المشكالت الحياتية ، مما أسهم  مشكلة  مشكلة  



هذه   لحل  المناسبة  البدائل  أفضل  واختيار  المشكالت  تحديد  على  قدرتهم  زيادة  هذه  في  لحل  المناسبة  البدائل  أفضل  واختيار  المشكالت  تحديد  على  قدرتهم  زيادة  في 

  المشكالت مما زاد من تفكيرهم اإليجابى . المشكالت مما زاد من تفكيرهم اإليجابى . 

التعليمية    -- التعليمية  تنفيذ األنشطة  المقترحةتنفيذ األنشطة  المقترحةبالوحدة    قةقةث ث   زيادة زيادة   ساعد علىساعد علىفى صورة تعاونية  فى صورة تعاونية    بالوحدة 

  وزيادةوزيادة  بنفسهم بنفسهم   التالميذالتالميذ

زاد من تقبل التالميذ بعضهم  زاد من تقبل التالميذ بعضهم  ، وكذلك  ، وكذلك    هذه االنشطةهذه االنشطة  إنجازهم إنجازهم   بشأنبشأن  توقعاتهم اإليجابيةتوقعاتهم اإليجابية

زيادة  فى  كبير  بشكل  أسهم  ،مما  بينهم  االختالفات  وتقبل  زيادة لبعض  فى  كبير  بشكل  أسهم  ،مما  بينهم  االختالفات  وتقبل  التفكير      لبعض  التفكير  مهارات  مهارات 

  اإليجابى لديهماإليجابى لديهم

الخضراء  فىفى  المقترحةالمقترحة  الوحدة الوحدة   موضوعاتموضوعات  -- الخضراءالكيمياء    جانب جانب   منمن  دراستهادراستها  تمتم  والتى والتى   الكيمياء 

باقى موضوعات منهج العلوم المقرر  باقى موضوعات منهج العلوم المقرر    عن عن   حديثة ومختلفةحديثة ومختلفة  موضوعاتموضوعات  كانتكانت  التالميذ التالميذ 

اإلعدادية   المرحلة  فى  اإلعدادية  دراسته  المرحلة  فى  اإلثارة    دراسته  عنصري  من  المزيد  إضفاء  فى  ساعد  اإلثارة  مما  عنصري  من  المزيد  إضفاء  فى  ساعد  مما 

االستطالع لديهم لتعلم المزيد من  االستطالع لديهم لتعلم المزيد من  وحب  وحب  والتشويق لدى التالميذ وزيادة دافعيتهم للتعلم  والتشويق لدى التالميذ وزيادة دافعيتهم للتعلم  

  الموضوعات. الموضوعات. 

والعصف الذهنى فى تدريس الوحدة المقترحة فى ضوء  والعصف الذهنى فى تدريس الوحدة المقترحة فى ضوء      KKWWLL    استخدام استراتيجةاستخدام استراتيجة  --

بما  والتنبؤ  يتعلمونه  سوف  ما  توقع  على  التالميذ  ساعد  الكيمياءالخضراء  بما مبادئ  والتنبؤ  يتعلمونه  سوف  ما  توقع  على  التالميذ  ساعد  الكيمياءالخضراء  مبادئ 

تفكيرهم  تفكيرهم  سيحدث مما زاد من مهارة التوقع االيجابى لألحداث فى المستقبل وزاد من  سيحدث مما زاد من مهارة التوقع االيجابى لألحداث فى المستقبل وزاد من  

  اإليجابى.اإليجابى.

التالميذ  ساعدساعد  -- التالميذاستخدام  المقت  استخدام  الوحدة  المقتالستراتيجيات  الوحدة  الوحدة  الستراتيجيات  موضوعات  وكذلك  الوحدة  رحة  موضوعات  وكذلك  رحة 

على   للتالميذ  بالنسبة  على  وحداثتها  للتالميذ  بالنسبة  التحيز  التفكيرالتفكير  فيفي  الموضوعيةالموضوعية  ممارستهم ممارستهم   وحداثتها  التحيزوعدم    وعدم 

المشكالت   التفكير التفكير   أسلوبأسلوب  واتباعواتباع المشكالت العلمى فى حل  تأثير   كانكان  ممامما  ,,تواجههم تواجههم   التيالتي  العلمى فى حل  تأثير له    له 

  ..لديهم لديهم   اإليجابياإليجابي  التفكيرالتفكير  مستوىمستوى  تحسنتحسن  عليعلي  إيجابيإيجابي



 كريمة عبد الاله محمود محمد 

  ـات البحث:  ـات البحث:  توصي توصي 

 تقديم بعض التوصيات :  في ضوء نتائج البحث تم 

الكيمياء   • بالمرحلة اإلعدادية بما يتناسب مع مبادئ  العلوم  ضرورة تطوير منهج 

 الخضراء وتطبيقاتها وفقاً لما أشار إليه البحث  الحالى. 

 تضمين أبعاد االستدامة البيئية بمنهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية. •

الكيمياء   • مبادئ  ضوء   فى  أخرى  وحدات  بناء  وتطبيقاتها  ضرورة  الخضراء 

 وتضمينها بمنهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية. 

التنمية  • وأبعاد  البيئية  باإلستدامة  الوعى  التالميذ  باكساب  االهتمام  ضرورة 

 المستدامة . 

االهتمام بإكساب الطالب السلوكيات البيئية المرغوبة، وتنمية اتجاهاتهم اإليجابية   •

 نحو قضايا المجتمع ومشكالته.

وتطوير أساليب التقويم الحالية واالهتمام بالتقويم المستمر، مع التنوع في  تحسين   •

 أساليب التقويم التي تركز على الجوانب الثالثة المعرفية والمهارية والوجدانية. 

تعزيز منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية باألنشطة والتدريبات التي تسهم في تنمية   •

 ر اإليجابى . الوعى باإلستدامة البيئية  والتفكي

في   • المثارة  البيئية  والقضايا  المشكالت  عن  عمل  وورش  ندوات  عقد  ضرورة 

لحل   للتوصل  اإليجابى   التفكير  مهارات  استخدام  على  الطالب  وتدريب  العالم، 

 هذه المشكالت والقضايا. 

العلوم بالمرحلة اإلعدادية   • عقد دورات تدريبية تهتم بالكيمياء الخضراء لمعلمين 

 الخدمة. قبل وأثناء



  مقترحات البحث:  مقترحات البحث:    ..2121

 في ضوء نتائج البحث الحالي وتوصياته، تقترح الباحثة إجراء البحوث والدراسات اآلتية: 

تقويم مستوى وعي معلمي العلوم بالمرحلة اإلعدادية بمبادئ الكيمياء الخضراء   •

 وتطبيقاتها. 

ل • الخضراء  الكيمياء  مبادئ  على  قائم  المستدامة  التنمية  في  برنامج  معلمي بناء 

العلوم أثناء الخدمة و أثره على اكتساب أبعاد الثقافة العلمية لدى تالميذ المرحلة  

 اإلعدادية. 

االتجاه   • تنمية  على  فعاليتها  وبيان  وتجريبها  المقترح   التصور  من  وحدات  بناء 

 نحو الكيمياء الخضراء ومهارات التفكير المستقبلى لدى طالب المرحلة الثانوية . 

ا • مناهج  الكيمياءالخضراء  تطوير  مبادئ  ضوء  في  الثانوية  بالمرحلة  لكيمياء 

 وتطبيقاتها. 

مهارات   • تنمية  على  وأثرها  الخضراء  الكيمياء  مبادئ  ضوء  في  مقترحة  وحدة 

 القرن الحادى والعشرين لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. 

عمق   • تنمية  على  وأثرها  الخضراء  الكيمياء  مبادئ  ضوء  في  مقترحة  وحدة 

األول  المعرفة   الصف  طالب  لدى  البيئية  المشكالت  حل  ومهارات  العلمية 

 الثانوي. 



 كريمة عبد الاله محمود محمد 

 المراجع 

(. أثر استخدام استراتيجية الصف المقلوب في تدريس مقرر 2016،عبدهللا محمد سليم )  يمهإبرا

لتنمية بعض م السعودية  العربية  المملكة    طالب  لدى  اإليجابي  التفكير   اراتهجغرافية 

   2( ، ج4) 3، مجلة كلية التربية ، جامعة كفر الشيخ،   القصيم عةبجام األساسي التعليم

تحليل كتب العلوم بالمرحلة الثانوية بالسودان في ضوء (.  2012إبراهيم، محمد التوم إبراهيم )

 ة، رسالة ماجستير ، كلية العلوم ، جامعة الخرطوم. مفاهيم التنمية المستدام

الوفا، رباب أحمد ) التربية (. فاعلية م2018أبو  قائم على مبادئ  للكيمياء الخضراء  قرر مقترح 

في تنمية الثقافة الكيميائية لدى الطالب المعلمين شعبة   ESDمن أجل التنمية المستدامة  

 . 51-1(، 2)21.العلمية للتربية المصرية مجلة التربية العلمية ، الجمعيةالكيمياء. 

بدرية سعد محمد )  ، تقويم2017أبو حاصل   فى االبتدائية بالمرحلة العلوم مناهج محتوى (. 

 العلمي  المؤتمرالسعودية ،   العربية بالمملكة المستدامة التنمية ءى مفاهيم ومباد ضوء

الجمعية  والتنمية العلمية التربية :عشر التاسع  للتربية المصرية المستدامة، 

 192-151،العلمية

 المملكة في التقليدية العمارة في امةالمستد التنمية(. 2012) الرحمن  عبد نائل نايف علي، أبو

 العربية المملكة القرى، ام جامعة ماجستير،منشورة، رسالة السعودية، العربية

 .السعودية

(. أثر استخدام المعمل الحقيقى والمعمل االفتراضى فى تدريس  2019أحمد ، حنان مصطفى )

ال والمهارات  اإليجابى  والتفكير   ، المفاهيم  تنمية  لدى تالميذ  العلوم على  العلمية  عملية 

( نوفمبر  67، كلية التربية ، جامعة سوهاج ، )  المجلة التربويةالمرحلة اإلعدادية ،  

46–  122 

واإلصالح   والمتابعة التخطيط وزارة،   2030-2014مصر المستدامة التنمية استراتيجية

 العربية. مصر جمهورية .اإلدارى

 تنمية مهارات حل في SWOM  سوم نموذج تخدااس (. فاعلية  2018البنا ، تهانى عطيه )

الدراسات    مادة في  اإلعدادية  المرحلة تالميذ لدى اإليجابي والتفكير المشكالت

 543  -490(،53، كلية التربية ، جامعة سوهاج ، ) المجلة التربويةاالجتماعية، 



دور 2009)  نوار بورزق، دراسة  ( البيئي الوعي نشر في الثانوي التعليم مؤسسة (. 

 جامعة االجتماعية، والعلوم االنسانية العلوم كلية منشورة، ماجستير رسالة ،)ميدانية

 .الجزائر متنوري،

. القاهرة: دار  (. التعليم مفتاح التنمية المستدامة: مفاهيم وتجارب2016التيتون، أمينه  محمد )

 الفكر العربي. 

السي  ، بدوى  أسماء   ، الحميد وعدالن  عبد  جابر   ، )جابر  منى حسن   ، برنامج 2014د  أثر   .)

تدريبى قائم على مهارات التفكير اإليجابى فى تنمية مهارة حل المشكالت لدى تالميذ 

  ، االجتماعى  العلم  صعوبات  ذوى  اإلعدادية  التربويةالحلقة  العلوم  كلية    مجلة   ،

 . 402-371(، 3) 22الدراسات العليا التربوية ، جامعة القاهرة 

،    مجلة العلوم االنسانية(. التفكير اإليجابى وعالقته بالتوافق النفسى ،  2016الحويج ، أحمد )

 118-87( 2)14كلية اآلداب بالخمس ، جامعة مرقاب ، ليبيا 

( والء  التفكير 2012خليل،  ذوى  المراهقين  للطالب  الفارقة  والنفسية  المعرفية  الخصائص   .)

شورة ، معهد البحوث والدراسات اإليجابي والتفكير السلبي ، رسالة ماجستير غير من 

 . التربوية ، جامعة القاهرة

االبتدائية وفقا (.  2016الرازقي، وسنموحان محسن ) المرحلة  العلوم في  تحليل محتوى كتب 

المستدامة"،   الهيثم، ألبعادالتنمية  ابن  الصرفة/  للعلوم  التربية  كلية  دكتوراه،  رسالة 

 جامعة بغداد.

( أحمد   ، استرا2015زارع  فى (.  وأثرها  الجغرافيا  تدريس  فى  معرفى  الفوق  التفكير  تيجيات 

تنمية التحصيل والمهارات الجغرافية والتفكير االيجابى لدى تالميذ المرحلة االعدادية  

 . 694-644(، 2)33، جامعة اسيوط،  مجلة كلية التربية، 

( علي  آمال  تنم(.  2013سالم،  في  الخضراء  الكيمياء  في  مقترحة  وحدة  المفاهيم فاعلية  ية 

بليبيا التخصصية  بالثانوية  الثانية  السنة  لطالب  اإليجابية  رسالة  واالتجاهات   .

 ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.



 كريمة عبد الاله محمود محمد 

( أحمد  أماني  المعرضات 2006سالم،  الطالبات  لدى  اإليجابي  التفكير  لتنمية  برنامج  فاعلية   .)

( ، 4، )  مجلة كلية التربية باإلسماعيليةالنموذج المعرفي ،    للضغط النفسي في ضوء

105  – 169 . 

دور معلمي المرحلة الثانوية في تنمية منهاج التفكير اإليجابي  (.  2014السر ، حنان محمود ) 

، رسالة ماجستير غير منشورة ،   لدى طلبتهم في ضوء الكتاب والسنة وسبل تفعيله

 . المية ، غزةكلية التربية ، الجامعة اإلس

( محمد  باسم صبري  وشاير2018سالم،  آدى  نموذج  استخدام  أثر   .) Adey ,Shayer   فى

المشاركة   نحو  واالتجاه  اإليجابي  التفكير  مهارات  تنمية  على  االجتماعية  الدراسات 

  ، اإلعدادية  المرحلة  تالميذ  لدى  للدراسات الوجدانية  التربوية  الجمعية  مجلة 

 137 - 83سمبر (، دي107،) االجتماعية

جودة الحياة وعالقتهابالتفكير االإيجابى لدى طلبة جامعة أم (.  2014السلمى ، منصور على )

المملكة القرى    ، القرى  أم  جامعة   ، التربية  كلية   ، منشورة  غير  ماجستير  رسالة   ،

 العربية السعودية . 

أثر2016) عبدهللا إبراهيم سليم،  تدريس في بالمقلو الصف إستراتيجية إستخدام  (. 

اإليجابي مهارات بعض لتنمية السعودية العربية المملكة مقررجغرافية  لدى التفكير 

 كلية - الشيخ كفر ،جامعة التربية كلية مجلةالقصيم،   بجامعة األساسي التعليم طالب

 . 45-1(،  4)16التربية، 

( محمد  يوسف    ، اإلنفعالى(.  2016سليم  بالتنظيم  وعالقته  اإليجابى  من   التفكير  عينة  لدى 

الفلسطينية   الجامعات  العلوم  خريجى  جامعة   ، منشورة  غير    ، ماجستير  رسالة   ،

 االنسانية ، غزة ، فلسطين . 

فاعلية برنامج ارشادى لتنمية التفكير اإليجابى كمدخل (.  2016سناء ، فرج وعثمان ، أحمد )

ة غير منشورة ، رسالة دكتورا  لتحسين مستوى تقدير الذات لدى عينة من المراهقين

 ، جامعة عين شمس ، كلية البنات .



( محمد  شيماء   ، المرحلة  2015السيد  طلبة  لدى  اإلنجاز  بدافعية  وعالقته  اإليجابى  التفكير   .)

، جامعة بورسعيد   مجلة كلية التربيةالثانوية الفنية التجارية ، دراسة ارتباطية تنبؤيه ، 

 ،10(5  ،)774-799 . 

( البهي  فؤاد  البشري(.  2008السيد،  العقل  اإلحصائي وقياس  النفس  دار  3. طعلم  القاهرة:   ،

 الفكر العربي

برنامج تنمية مهنية لمعلمي الكيمياء بالمرحلة الثانوية قائم  (.  2018الشامي، سحر إبراهيم )

مفاهيم  واستيعاب  المشكالت  مهارات حل  تنمية  على  وأثره  الخضراء  الكيمياء  على 

 منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.. رسالة دكتوراه غير البيئة

 .عمان الميسرة، ، دارالتعليمية المناهج تطوير (.2012والطنطاوي، عفت ) فوزي، الشربيني،

شهير،) " 2010الشمراني،سوسن  الواقع  (،  العربية:  المنطقة  دول  في  المستدامة  التنمية 

األ والمأمول إدارة  كلية  الماجستير،  رسالة  العليا،  الدراسات  الملك  "،  جامعة  عمال، 

 سعود، الرياض. 

) علي السيد شهدة، مناهج2017السيد  ، التنمية أهداف وتحقيق العلوم (.   المؤتمرالمستدامة 

 للتربية المصرية المستدامة، الجمعية والتنمية العلمية التربية :عشر التاسع العلمي

 135-121، القاهرة، يوليو  العلمية

هج مقترح في الكيمياء للمرحلة الثانوية في ضوء مفهوم من(.  2016صالح، مي محمد أحمد )

. رسالة دكتوراه الكيمياء الحضراء وأثره على تنمية الوعي واتخاذ القرارات البيئية

 غير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق.

  ( أحمد  رشدي  مفهومه  (.  2004طعيمة،  اإلنسانية،  العلوم  في  المحتوي    –أسسه    –تحليل 

 . القاهرة: دار الفكر العربي. تهاستخداما

 الفلسطينية الجامعات في العليا والدراسات العلمي البحث دور  (.2013أشرف  محمود ) علي،

، جامعات -المستدامة التنمية تحقيق في  الجامعة منشورة، ماجستير، رسالة غزة 

 .فلسطين غزة، االسالمية،



 كريمة عبد الاله محمود محمد 

( محمد   عال   ، الرجمن  برنامج  2015عبد  فاعلية  التفكير (.  أبعاد  بعض  لغكساب  تدريبى 

مجلة اإليجابى لدى المعلمات فى رياض األطفال وتأثيرها على جودة الحياة لديهن ،  

 . 77-19(،4)21، جامعة القاهرة ،  العلوم التربوية

( مصطفى  السالم  عبد  السالم،  والتنمية  (.  2010عبد  البيئية  والتربية  ومشكالتها  البيئة 

 ار الفكر العربي. . القاهرة: دالمستدامة 

فاعلية برنامج تدريبى لمهارات التفكير اإليجابى وأثره فى  (.  2011عبد الستار ، أحالم عدلى ) 

الطفل   لدى  والعقلية  النفسية  الخصائص  الدراسات تنمية  معهد   ، دكتوراة  رسالة   ،

 التربوية ، جامعة القاهرة . 

 ( محمد  ،مروى  الوهاب  تدريبى  2015عبد  برنامج  فعالية  التفكير  (.  مهارات  بعض  لتنمية 

الجامعة،   طالبات  لدى  الدراسية  الضغوط  لخفض  التربويةااليجابى  العلوم   مجلة 

،3(1،)301-345 

مصطفى، روناك عثمان،  ، ) أمين سليمان، مبروك، توفيق أسماء حميد  (. 2017علي 

لتنمية الذكاء مهارات على  قائمة مقترحة استراتيجية  التفكير مهارات الوجدانى 

 شمس عين ، جامعةوالمعرفة  القراءة مجلةفى العراق ،   الجامعة طلبة لدى إليجابىا

 50  -21(، ابريل ،186،)والمعرفة  المصرية للقراءة ، الجمعية التربية كلية -

( بدير  المغازى  خيرى   ، المفاهيم (.  2000عجاج  األولية:  االبتكارية  االستطالع:  دافعية حب 

 ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرةالنظرية والتدريبات

( الدين  صالح  البحوث (.  2005عالم،  بيانات  تحليل  في  االستداللية  اإلحصائية  األساليب 

والالبارمترية(.  )البارمترية  واالجتماعية  والتربوية  الفكر    النفسية  دار  القاهرة: 

 العربي. 

 للكتاب العامة صريةالم الهيئة :القاهرة .البيئة علوم في مقدمة (.2012إسماعيل) محمد عمر،

 .األسرة مكتبة

تقييم كفايات واتجاهات طلبة كلية العلوم  (. 2012العمرو ، أمنية عطا هللا ، قبالت أحمد محمد )

، البيئية  باالستدامة  المتعلقة  الهاشمية  الجامعة  فى  ،    التربوية  ماجستير  رسالة 

 الجامعة الهاشمية  



( أحمد   ، وعلى  هللا  عبد   ، الت2018العنزى  لدى  (.  الدراسى  بالتوافق  وعالقته  اإليجابى  فكير 

  ، البطىء  التعلم  وذوى صعوبات  العاديين  التربية التالميذ  فى  دراسات عربية  مجلة 

 . 275-249(، 4)96،  وعلم النفس

( أحمد  سيد  تفيدة   ، تصىور2020غانم  في   والفضاء األرض  علوم معايير لتضمين مقترح (. 

األهداف تحقيق في وفاعليته اإلعدادية  بالمزحلة العلىم منهج       لدي التعليمية بعض 

 60:  2( مارس، 71، كلية التربية ، جامعة سوهاج ، ) المجلة التربويةالتالميذ ،    

 مناهج  والدولية فى الوطنية المستدامة التنمية أهداف  (. تضمين2016أحمد) سيد غانم ، تفيده

  سويف  بنى جامعة األداب لكلية عاشرال المؤتمر،   مؤتمر- مقترحة رؤية  العام التعليم

،   اإلنسانية العلوم  ظل فى مصر صعيد فى المستدامة للتنمية استراتيجية بناء نحو

  مارس14

( سيد  تفيدة  التصميم 2015غانم،  عملية  على  قائم  الخضراء  التكنولوجيا  في  مقترحة  وحدة   .)

وجية واتخاذ القرار في  التكنولوجي وفاعليتها في تنمية مهارات تصميم النماذج التكنول

-1(،  1)18،  مجلة التربية العلميةمقرر العلوم البيئية لطالب الصف الثالث الثانوي.  

44  . 

مجلة علوم (. التربية البيئية استراتيجية للتنمية المستدامة،  2012غربي، علي وطويل، فتيحة )

 157  -137(،  1جامعة محمد خضر بسكرة ، الجزائر، ) اإلنسان والمجتمع

 أجل من التربية أبعاد على قائمة رياضياتية (.  مناشط2019إبراهيم) خميس ماهر سحر لغنام،ا

 لدى نحو الرياضيات األكاديمية واالنفعاالت البيئية المواطنة  لتنمية التنمية المستدامة

،   السادس الصف تالميذ الجمعية تربويات مجلةاالبتدائي   ،  المصرية الرياضيات 

 224-171(، 8)22 ت،الرياضيا لتربويات

 ،" النامية في الدول اإلقتصادي والنمو البيئية االستدامة  ). 2008 ) العزيز عبد ، أماني فاخر

 . 106-77(،  1)16 مصر، ، والتخطيط للتنمية المصرية المجلة

 .، دار الراية للنشر والتوزيع: مصر التفكير السلبي والتفكير اإليجابي(.  2009الفقي، ابراهيم ) 
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درجة وعى معلمى المرحلة (.  2015عان ، رهام أحمد سليم ، والوائلى ، سعاد عبد الكريم )القر

  األساسية بمعايير التنمية الميستدامة وعالقتها بدافعية طلبتهم نحو االستدامة البيئية 

 ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة الهاشمية .  

( هيف  فطمة  توافر2017قرين،  مدى  التخصصي    (.  الجانب  في  المستدامة  التنمية  مفاهيم 

بأبها.   للبنات  العلوم  كلية  في  الكيمياء  معلمة  إعداد  والتنميةببرنامج  الثقافة  ، مجلة 

17(113 ،)171 -249 . 

(. التفكير اإليجابى وعالقته بالكفاءة الذاتية المدركة لدى عينة  2016الكاملى ، وفاء طه أحمد )

الموهوبين   التالميذ  ،  من  االبتدائية  واجتماعيةبالمرحلة  تربوية  (،  3)22،  دراسات 

80-120 

عبدالسميع، بدوي أحمد كمال، برنامج2017رياض) عبدالعال أحمد،   المدخل على قائم مقترح (. 

 لدى اإليجابي ومهارات التفكير التسامح أبعاد لتنمية االجتماعية تدريس الدراسات في البيئي

 التسامح:االجتماعية للدراسات التربوية للجمعية الدولي المؤتمر  االبتدائية، المرحلة تالميذ

 . 561-1،515،االجتماعية لدراسات التربوية  اآلخر ، الجمعية وقبول

شايير  ، للذكاء  (.  2004)   لورانس  اآلباء  دليل   " عاطفى  بذكاء  يتمتع  طفال  تنشىء  كيف 

 " ، مكتبة جرير، القاهرة  العاطفى

 . القاهرة: مركز الكتاب.سلسلة معالم تربوية –سلوك التدريس (. 1984المفتي، محمد أمين )

(. 2018محمد، نعيمة إبراهيم بنور الحاج ، الطحان، رشا أحمد محمد، محمد، منى عبدالصبور)

الثاني   الصف  لتالميذ  العلوم  مادة  في  اإليجابي  التفكير  لتنمية  التفكير  قبعات  استخدام 

(،  19)6 ، جامعة عين شمس ،  والعلوم والتربية  كلية البنات لآلداب  مجلةاإلعدادي، 

335 -  355   

العزيز ) ، عبد  الجامعات ،  2016الموسرى  لدى طلبة  اإليجابى  التفكير  النفسى وفق  التدفق   .)

 92-49(. 2)18،  مجلة كلية التربية للبنات للعلوم االنسانية

( أحمد و سعودي، منى و راشد، علي  ف (.  2005النجدي،  في  اتجاهات حديثة  العلوم  تعليم  ي 

البنائية والنظرية  التفكير  وتنمية  العالمية  المعايير  دار  ضوء   .القاهرة: 

 الفكر العربي. 



 جامعة – رشد ابن /اإلنسانية للعلوم  التربية كلية البيئية، (. التربية2012) سلمان سعدون نجم،

 العراق  بغداد،

( مهدى  ،على  وكاظم   ، محمد  بدر   ، ا2008األنصارى  قياس  طلبة  (.  لدى  والتشاؤم  لتفاؤل 

 مجلة العلوم التربوية والنفسية الجامعة ، دراسة ثقافية مقارنة الكويتيين والعمانيين ،  

 .  107،131(،4)9، جامعة البحرين ،  

، ترجمة حنان عبدهللا عنقادى ، منظمة   التربية من أجل التنمية المستدامة (.  2013اليونسكو )

 والثقافة  األمم المتحدة للتربية والعلم 

 :المستدامة التنمية أجل من التربية (. 2013اليونسكو)

unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216383a.pdf    الرجوع تم   ،

 29/10/2020اليه 

 المستدامة التنمية أجل من للتربية االسترشادي العمل طارإ  (.2010بيروت ) مكتب اليونسكو،

 .اليونسكو ،العربية المنطقة في

 :اليونسكو، المستدامة،  التنمية اليونسكو)2010(.  قيم

www.unesco.org/...sustainable-development /sustainable 

development    2020/ 10/ 29، تم الرجوع اليه  

1133..  AAhhuujjaa,,  SS..  ((22001133))..GGrreeeenn  CChheemmiissttrryy  aanndd  OOtthheerr  NNoovveell  

SSoolluuttiioonnss  ttoo  WWaatteerr        PPoolllluuttiioonn::  OOvveerrvviieeww..  WWaasshhiinnggttoonn::  

AAmmeerriiccaann  CChheemmiiccaall  SSoocciieettyy,,  DDCC..  

1144..  BBaajjbbaaii,,  PP..  ((22001155))..  GGrreeeenn  CChheemmiissttrryy      aanndd  

SSuussttaaiinnaabbiilliittyy      iinn  PPuullpp  aanndd  PPaappeerriinndduussttrryy..  IInnddiiaa::  SSpprriinnggeerr  

SScciieennccee  BBuussiinneessss  MMeeddiiaa  AAlleellaaiimmaatt,,  AAbbeeeerr  RRaasshheedd;;  TTaahhaa,,  

KKeellllee,,  ((22001133)),,  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  VVaalluueess  

EEdduuccaattiioonn  iinn  tthhee  JJoorrddaanniiaann  SSoocciiaall  SSttuuddiieess  CCuurrrriiccuulluumm,,  

http://www.unesco.org/...sustainable-development
http://taibah.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=04103013m/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Alelaimat,+Abeer+Rashed/$N?accountid=34864
http://taibah.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=04103013m/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Taha,+Kelle/$N?accountid=34864
http://taibah.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=04103013m/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Taha,+Kelle/$N?accountid=34864
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EEdduuccaattiioonn,,    PPaaggeess  113355--115533,,    

EERRIICC,,  CCuurrrreenntt  IInnddeexx  ttoo  JJoouurrnnaallss  iinn  EEdduuccaattiioonn  ((CCIIJJEE))  

1155..  BBaallll,,  JJ..  ((22001177))..  VVaalluueess::  AA  FFoouunnddaattiioonn  FFoorr  

SSuussttaaiinnaabbllee  TThhiinnkkiinngg,,WWoorrlldd    VVaalluueess  DDaayy,,  RReettrriieevveedd  ffrroomm::  

hhttttppss::////wwwwww..wwoorrllddvvaalluueessddaayy..ccoomm//vvaalluueess--

ffoouunnddaattiioonnssuussttaaiinnaabbllee--  

1166..  BBrraauunn,,  BB..  ,,  CChhaarrnneeyy,,  RR..  ,,  CCllaarreennss,,  AA..  ,,  FFaarrrruuggiiaa,,  JJ..  ,,  

KKiittcchheennss  ,,CC..  ,,  LLiissoowwsskkii,,  CC..  ,,  ……  OO’’NNeeiill,,  AA..  ((22000066))..  

CCoommpplleettiinngg  oouurr  eedduuccaattiioonn::  GGrreeeenn    CChheemmiissttrryy  iinn  tthhee  

CCuurrrriiccuulluumm..  JJoouurrnnaall  ooff  CChheemmiiccaall      EEdduuccaattiioonn  ,,  8833  ((88))  

AAuugguusstt  ,,  11112266--11112299..  

1177..  CCaacccciiaattoorree  ,,  KK..  ((22001100))..  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  

aasssseessssmmeenntt  ooff  GGrreeeenn  rreesseeaarrcchh--BBaasseedd  iinnssttrruuccttiioonnaall  

mmaatteerriiaallss    ffoorr  tthhee  ggeenneerraall  cchheemmiissttrryy  llaabboorraattoorryy..  

UUnnppuubblliisshheedd  ddooccttoorraall  ddiisssseerrttaattiioonn  ,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  EEccoollooggiiccaall  

IInnddiiccaattoorrss,,  VVooll..  6677,,  661111--662222  

1188..  CCaatthheerriinnee,,  OO;;  BBeerrnnaaddeettttee,,  OO  &&  TTaattaarrii,,  AA  ((22001144))..  

SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  

NNiiggeerriiaa..AAmmeerriiccaann  JJoouurrnnaall  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh,,  22001144  22  

((88)),,  559955--559999..  

Coll, Richard ,(2003), "Using Work-Based Learning to Develop 

Education for Sustainability: A proposal" Journal of 

Vocational Education and Training, Vol.55,No.2,P (169-182). 

Cullipher , S. (2015). Research for the advancement of green 

chemistry practice: studies in atmospheric and educational 

http://taibah.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=04103013m/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/eric/pubidlinkhandler/sng/pub/Education/ExactMatch?accountid=34864


chemistry. unpublished doctoral dissertation , University of  

Massachusetts Boston . 

Dambudzo, Ignatius Isaac (2015) Curriculum Issues: Teaching and 

Learning for Sustainable Development in Developing 

Countries--Zimbabwe Case Study, Toronto: Canadian 

Center of Science and Education, Journal of Education and 

Learning, 1(4), 11-24. ERC, 

http://taibah.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=0410

3013m/MuseProtocol=https/MuseHost=eric.ed.gov/MusePat

h/?id=EJ1075158 

1199..  DDhhaaggee,,  SS..  ((22001133))..AApppplliiccaattiioonnss  ooff  ggrreeeenn  cchheemmiissttrryy  

pprriinncciipplleess  iinn  eevveerryy  ddaayy  lliiffee..iinntteerrnnaattiioonnaall  jjoouurrnnaall  ooff  rreesseeaarrcchh  

iinn  pphhaarrmmaaccyy  aanndd  cchheemmiissttrryy  ,,  33((33))  ,,  551188--552200..  

2200..  GGrroossss,,  EE..    ((22001133))..  GGrreeeenn  cchheemmiissttrryy  aanndd  

ssuussttaaiinnaabbiilliittyy::  AAnn  uunnddeerrggrraadduuaattee  ccoouurrssee  ffoorr  sscciieennccee  aanndd  

nnoonn--sscciieennccee  mmaajjoorrss..  JJoouurrnnaall  ooff  cchheemmiiccaall  eedduuccaattiioonn,,  9900  ((44))  ,,  

442299--443311..  

Habibi, L. , Sabbaghanb, M. & Mohammad, S.  (2013). A 

Comparative Study in Green Chemistry Education 

Curriculum in America and China.6th International 

Conference on University Learning and Teaching  , 

Procedia - Social and Behavioral Sciences  , 288 – 292 

Isaac, I. (2015). Curriculum Issues: Teaching and Learning for 

Sustainable Development in Developing Countries: 

http://taibah.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=04103013m/MuseProtocol=https/MuseHost=eric.ed.gov/MusePath/?id=EJ1075158
http://taibah.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=04103013m/MuseProtocol=https/MuseHost=eric.ed.gov/MusePath/?id=EJ1075158
http://taibah.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=04103013m/MuseProtocol=https/MuseHost=eric.ed.gov/MusePath/?id=EJ1075158
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Zimbabwe Case Study. Journal of Education and Learning; 

4 (1). 158 – 172 

Jarrar,G. (2013). Positive thinking & Good Citizenship culture .from 

the Jordanian Universities Students Points of View . 

International   Education   Studies. 6(4), 183-193. 

Karl-Heinz, (2009).Education for Sustainable 

Development,UNESCO WorldConference on Education for 

Sustainable Development, Germany, Bonn, 31March- 2 

April 2009. 

Karpudewan, M. , Ismail, Z. & Mohamed, N. (2011). Green 

Chemistry: Educating Prospective Science   Teachers in 

Education for Sustainable Development at School of  

Educational Studies, USM. Journal of Social Sciences, 7 (1) 

, 42-50. 

Karpudewan, M. , Roth, W. & Ismail, Z. (2015). Education in Green 

Chemistry: Incorporating Green Chemistry into Chemistry 

Teaching Methods Courses at the UniversitiSains Malaysia. 

Canada: Royal society of chemistry 

Miller, T. (2012).A context based approach using green chemistry / 

Bio-remediation principles to enhance interest and learning 

of organic chemistry in a high school chemistry classroom. 

Unpublished master   dissertation, Michigan state university, 

U.S.A. 

Perera, ChamilaRoshani; Hewege, Chandana Rathnasiri (2016) 

Integrating Sustainability Education into International 

http://taibah.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=04103013m/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Perera,+Chamila+Roshani/$N?accountid=34864
http://taibah.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=04103013m/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Hewege,+Chandana+Rathnasiri/$N?accountid=34864


Marketing Curricula,  International Journal of Sustainability 

in Higher Education, 123-148, ERIC, Current Index to 

Journals in Education (CIJE) 

2211..  RRaahhmmaawwaattii,,  YY..    RRiiddwwaann  ,,  AA..  ((22001166))..  IInntteeggrraattiioonn  

GGrreeeenn  CChheemmiissttrryy  AApppprrooaacchh  iinn  TTeeaacchheerr  EEdduuccaattiioonn  PPrrooggrraamm  

ffoorr  DDeevveellooppiinngg  AAwwaarreenneessss  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  

SSuussttaaiinnaabbiilliittyy..AASSEEAANN  CCoommppaarraattiivvee  EEdduuccaattiioonn  RReesseeaarrcchh  

NNeettwwoorrkk  CCoonnffeerreennccee  ,,  NNoovveemmbbeerr  3300tthh––  DDeecceemmbbeerr  ,,  22114488  ––  

22115566..  

2222..  RRaammaacchhaannddrraann,,  PP..,,    SShhoonnnnaarrdd,,  DD..  ,,  HHeesskkeetthh,,  RR..  ,,    

FFiicchhaannaa,,  DD..  ,,  SSllaatteerr,,  SS..  ,,  LLiinnddnneerr,,  AA..  ,,  NNgguuyyeenn,,  NN..  &&EEnngglleerr,,  

RR..  ((22001177))..  GGrreeeenn  EEnnggiinneeeerriinngg::  IInntteeggrraattiioonn  ooff  GGrreeeenn  

CChheemmiissttrryy  ,,  PPoolllluuttiioonn  PPrreevveennttiioonn,,  RRiisskk--BBaasseedd  

CCoonnssiiddeerraattiioonnss,,  aanndd  LLiiffee  CCyyccllee  AAnnaallyyssiiss..  WWaasshhiinnggttoonn  ,,  DDCC::  

UUSSAA..  

2233..  RRaaoo,,  PP..  &&KKhhaannuumm,,  HH..  ((22001166))..AA  ggrreeeenn  cchheemmiissttrryy  

aapppprrooaacchh  ffoorr  nnaannooeennccaappssuullaattiioonn  ooff  bbiiooaaccttiivvee  ccoommppoouunndd  ,,  

FFoooodd  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  6655    ,,  669955--770022..  

2244..  SShheellddoonn,,  RR..  ((22001166))..  GGrreeeenn  cchheemmiissttrryy,,  CCaattaallyyssiiss,,  aanndd  

VVaalloorriizzaattiioonn  ooff  WWaassttee  bbiioommaassss..JJoouurrnnaall  ooff  mmoolleeccuullaarr  

ccaattaallyyssiiss  AA::  CChheemmiiccaall  442222  ,,  sscciieennccee  ddiirreecctt  ,,    33--1122  

2255..  SSvvaallffoorrss,,  UUllrriikkaa,,  ((22001177))  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  MMuullttiiddiimmeennssiioonnaall  IImmpplleemmeennttaattiioonn..  AA  

SSttuuddyy  ooff  IImmpplleemmeennttaattiioonnss  ooff  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  

http://taibah.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=0410601b2/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/central/indexinglinkhandler/sng/au/Svalfors,+Ulrika/$N?accountid=34864
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EEdduuccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  CCuurrrriiccuulluumm  ooff  UUppppeerr  SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll  

iinn  SSwweeddeenn  aass  aann  EExxaammppllee  DDiissccoouurrssee  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  EEdduuccaattiioonn;;  DDaauuggaavvppiillss,,    PPaaggeess  111144--112266,,    

hhttttppss::////sseeaarrcchh..pprrooqquueesstt..ccoomm//ddooccvviieeww//11999955441177996677??aaccccoouunnttii

dd==3344886644  

2266..  tthhiinnkkiinngg--jjeessssiiccaa--bbaallll//\\  

Trujillo, .Fran  (2005)." Positive thinking for children - an art" and a 

science." Independent School.,1 (65),6-11 

2277..  UUkkwwaanndduu,,DD  ..CC((22001155))..  AAnn  EExxpplloorraattiioonn  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  

ddiimmeennsslloonnss  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  ,,  ssttuuddiieess  

MMaannaaggeemmeenntt  SScciieenncceess  ..4433..664477--664455      

2288..  UUNNEESSCCOO    ((22000055))..  TTeeaacchhiinngg  aanndd  LLeeaarrnniinngg  ffoorr  aa  

SSuussttaaiinnaabbllee  FFuuttuurree,,  UUNNEESSCCOO,,  PPaarriiss..  AAvvaaiillaabbllee  aatt  

hhttttpp::////wwwwww..uunneessccoo..oorrgg//eedduuccaattiioonn//ttllssff]]..  UUNNEESSCCOO  

2299..  VVaazz  ,,  SS..  ((22001188))  ..  BBiioommaassss      aanndd  tthhee    GGrreeeenn  

CChheemmiissttrryy  PPrriinncciipplleess..  PPrraazziill::  SSpprriinnggeerr  IInntteerrnnaattiioonnaall  

PPuubblliisshhiinngg  AAGG  

روما ▪ في  المستدامة"  والهندسة  الخضراء  الكيمياء  بعنوان"  الثاني  الدولي   Theالمؤتمر 

Second International Conference on Green Chemistry and 

Sustainable Engineering  . 

available at:https://www.degruyter.com/view/j/gps.2016.5.issue-

3/gps-2016-0067/gps-2016-0067.xml 

▪  " الخامس  الدولي  الهند  المؤتمر  في   " والصناعة  الخضراء  الكيمياء  The Fifth 

International Conference  Green Chemistry and Industry 

http://taibah.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=0410601b2/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/central/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Discourse+and+Communication+for+Sustainable+Education/$N/2026372/DocView/1995417967/abstract/AD8666F79C8F4D23PQ/2?accountid=34864
http://taibah.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=0410601b2/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/central/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Discourse+and+Communication+for+Sustainable+Education/$N/2026372/DocView/1995417967/abstract/AD8666F79C8F4D23PQ/2?accountid=34864
https://search.proquest.com/docview/1995417967?accountid=34864
https://search.proquest.com/docview/1995417967?accountid=34864
https://www.degruyter.com/view/j/gps.2016.5.issue-3/gps-2016-0067/gps-2016-0067.xml
https://www.degruyter.com/view/j/gps.2016.5.issue-3/gps-2016-0067/gps-2016-0067.xml


http://www.rsc.org/events/detail/27541/5th-industrial-green-

chemistry-world-igcw-2017-convention-and-ecosystem 

نيوزالندا ▪ في   " الخضراء  الكيمياء   " عن  الثاني  الدولي   The Secondالمؤتمر 

International Conference Green Chemistry  available 

at:https://www.rsc.org/events/detail/37420/green-chemistry-

new-zealand-2019-gcnz19 

 Safe Chemicalمؤتمر " المنتجات الكيميائية اآلمنة " في الواليات المتحدة األمريكية: ▪

Products conference.  available at 

https://www.northwestgreenchemistry.org/event/safer-

chemicals-in-products-2017 

اسبانيا ▪ في  والهندسة"  الخضراء  "الكيمياء  بعنوان  الثانى  الدولى   The Secondالمؤتمر 

International Conference entitled Green Chemistry and Engineering 

https://scientificfederation.com/green-chemistry-2018 / 

السلطان   ▪ بجامعة  العلوم  كلية  في  ُعقد  والذي  واالستدامة«   الخضراء  »الكيمياء  مؤتمر 

-available at: https://www.squ.edu.om/scienceبوسقا

ar/Home/ArticleID/165/ 

المؤتمر التاسع عشر بعنوان " الكيمياء الخضراء والتنمية الصناعية المستدامة" والذي ُعقد   ▪

القاهرة فى  البيئة   :available at بوزارة 

http://www.vetogate.com/2925880  

المؤتمر الخامس بعنوان " الكيمياء لمستقبل أفضل " الذي نظمته الجمعية الكيميائية الكويتية  ▪

  :available at بدولة الكويت

http://www.alkuwaityah.com/Article.aspx?id=45812 

العلمى الدولي الثالث بعنوان " علوم من أجل الحياة" والذي ُعقد في مدينة الغردقة    المؤتمر ▪

 available at: http://www.asu.edu.eg/ar/130/event بمصر

http://www.rsc.org/events/detail/27541/5th-industrial-green-chemistry-world-igcw-2017-convention-and-ecosystem
http://www.rsc.org/events/detail/27541/5th-industrial-green-chemistry-world-igcw-2017-convention-and-ecosystem
https://www.rsc.org/events/detail/37420/green-chemistry-new-zealand-2019-gcnz19
https://www.rsc.org/events/detail/37420/green-chemistry-new-zealand-2019-gcnz19
https://www.northwestgreenchemistry.org/event/safer-chemicals-in-products-2017
https://www.northwestgreenchemistry.org/event/safer-chemicals-in-products-2017
https://scientificfederation.com/green-chemistry-2018/
https://scientificfederation.com/green-chemistry-2018/
https://scientificfederation.com/green-chemistry-2018/
http://www.vetogate.com/2925880
http://www.alkuwaityah.com/Article.aspx?id=45812
http://www.asu.edu.eg/ar/130/event

