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 المستخلص

 

هدف البحث تعرف فاعلية أنشطة مقترحة قائمة على مفاهيم التكنولوجيا الخضراء فىى 

تنميىىة  تنىىوم ت ميىى  الصىى  الدىىانى ااعىىدادت نمفىىاهيم التكنولوجيىىا الخضىىراء   لىى ل  

لخضىراء استخدم الباحدون المنهج شبة التجريبي   تم إعداد قائمة نمفاهيم التكنولوجيا ا

 كتيى  تلميى  لشنشىطة التعلميىىة  دليىة انشىطة المعلىم التعليميىىة  دليىة المعلىم لتىىدمي  

مقيىىا   اانشىطة التعليميىىة التعلميىة القائمىىة علىى مفىىاهيم التكنولوجيىا الخضىىراء  إعىداد

)المعامف المرتبطة نالتكنولوجيا الخضراء  ااتجاهىا  نحىو اشتمة على  التنوم البيئى

وجيىىىا الخضىىىراء  الر بىىىة فىىىى التصىىىرف نحىىىو المواقىىى  المرتبطىىىة عناصىىىر التكنول

نالتكنولوجيا الخضراء  ااقناع نأهمية عناصر التكنولوجيىا الخضىراء  السىلول الم يىد 

  لعناصر التكنولوجيا الخضىراء  المهىاما  العقليىة المرتبطىة نالتكنولوجيىا الخضىراء 

طة على مجموعة البحىث  عىددها تم تطبيق مقيا  التنوم البيئى قبة  نعد تطبيق اانش

  مفىىردأ أ تىىحن النتىىائجي فاعليىىة اانشىىطة المقترحىىة  فىىي  تنميىىة تنىىوم الت ميىى  05)

ن عنىد مسىتو   نمفاهيم التكنولوجيا الخضراء  حيث أظهر   جىود فىر د دال إحصىائيا

  نىىين متوسىىطي دمجىىا  مجموعىىة البحىىث فىىي القيىىا  القبلىىي  القيىىا  51,5داللىىة )

التنوم البيئي لصالح التطبيق البعد    أ صىن نتىائج البحىث نضىر مأ البعد  لمقيا  

ن مىت كتىاو الىوزامأ امكانيىة تعىرف  إعداد كتيبا  أنشطة للت مي  توزع علىيهم ت زميىا

الت مي  اانشطة  كيفية تنفي ها  يستعان نكتيى  النشىاا الى ت أعىدب البىاحدين   تطىوير 

تضىىمن مفىىاهيم التكنولوجيىىا الخضىىراء  محتىىوت منىىاهج المرحلىىة ااعداديىىة  نحيىىث ت

  المجاال   التقنيا  المرتبطة نها. 

 

                                           
 لشئون الدراسات العليا ــ جامعة عين شمس د الدراسات والبحوث البيئيةـــــــة ووكيل معهـــة البيئيــــاذ التربيـــــــــأست 3
 بقسم الهندسة القوي الميكانيكية كلية الهندسة بالمطرية ـــ جامعة حلوان مدرس )الطاقات الجديدة والمتجددة( 0

 ماجستير العلوم البيئية ـــ معهد الدراسات والبحوث البيئية ــــ جامعة عين شمس. 1
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ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the effectiveness of proposed 

activities based on green technology concepts to develop literacy 

of the second graders preparatory stage towards the concepts of 

green technology, So, the researchers used the quasi 

experimental design, They prepared   a checklist of green 

technology concepts, a student booklet for learning activities, a 

guide for the teacher’s teaching activities and a teacher’s guide 

for teaching and learning activities based on green technology 

concepts. The environmental literacy scale included (Knowledge 

related to green technology, attitudes towards green technology 

components, willingness to act towards green technology 

situations, persuasion of the importance of green technology 

components, Pro-environmental behavior, Cognitive skills 

associated with green technology) A pre-test of the 

Environmental Literacy Scale was applied before and after 

activities were applied to the research group (n=50). The results 

showed: the effectiveness of proposed activities to develop the 

literacy of pupils with green technology concepts. There are 

significant statistical differences at (α ≤ 0.01) between the 

average scores in pre and post - test environmental literacy scale, 

in favor of the post-test. The results of the research 

recommended the need to prepare activity booklets for students 

distributed to them in conjunction with the ministry's book for 

the possibility of learning the activities and how to implement 

them in additition tousing  the activity booklet prepared by the 

researchers, developing the content of the preparatory curriculum 

to include green technology concepts and related fields and 

techniques . 
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 المقدمة
حظى القرن الحادت  العشرين نتطىوما    تحىوال  متسىامعة فىى جميىت المجىاال   

التكنولوجيىة    الدىومأ المعرفىي كاانفجىام التحىديا  مىن ممىا جعىة العىالم أمىام الكديىر

  لمواجهة اانفجام المعرفى   ما يتضمن من معىامف كىان النىد مىن إعىادأ النظىر فىى

م المفىىاهيم المرتبطىىة نالمجىىاال  الجديىىدأ  مىىن أهمهىىا ننىىاء اانشىىطة  تنويعهىىا فىىى إاىىا

التكنولوجيا الخضراء  كمجال يمكن من خ له مواكبة الزخم الهائة للدومأ العلميىة فىى 

المجال الترنوت لبناء جية قىادم علىى حىة مشىك ته  فالتكنولوجيىا الخضىراء هىى علىم 

البيئيىة  اآلثىام مىن لىةتق خدمىة أ  منىتج أ  عمليىة أ  إلىى الحاتىر  المسىتقبة  تیشىير

ذلى  ممىا ي كىد  مىن  أكدىر فىي كافىة مجاالتهىا  الكبيىرأ التحسىينا  خى ل مىن السىلبية

                                           (IRP, 2017, 36) ظهوم مفاهيم جديدأ مرتبطة نالتكنولوجيا الخضراء.

اهيم  معلوما  من  لقد أصبحن دماسة التكنولوجيا الخضراء  ما يرتبط نها من مف

فى ظة المشك   البيئية المعقدأ  ما خلفته أنشطة اانسان الصناعية على  ااهمية

ن معاصران فى الد ل  البيئة  صحة اانسان من تدمير  تلويث؛ حيث أن هنال اتجاها

الصناعية نحو تضمين التكنولوجيا الخضراء فى جميت المراحة الدماسية؛ اعداد 

لدماسة  العمة على حة مشك   الواقت  المستقبة   ك ل  فى التلمي  لمجاال  ا

مجال الترنية البيئية نإنشاء المدام  الخضراء التى تهدف إلى تحقيق التنمية 

المستدامة فى البيئة المحلية   تدمي  الت مي   الط و على االنتكام فى مجال 

 (Cheung et al., 2014 .التكنولوجيا الخضراء

 شخصية نناء العملية التعليمية في مكائز من أساسية مكيزأ اانشطة ل ل  تعتبر   

 ذل   يتحقق فى جميت الجوان  الفرد تهدف تنمية الترنوية فهي المسيرأ عبر التلمي 

 هو النشاا فإن المنطلق ه ا  من اانشطة المختلفة  الوان الفعلية الممامسة خ ل من

 تهتم نالمتعلم التي البرامج تل  اانشطة أنها الم ئم   نه ا الصدد يشام إلى الخيام

ال   يتناس  مت  النشاا أنواع ممامسة في ندني أ  عقلي جهد من يب له نما  تعني

على اكتساو  يساعد نحيث  خامجها  المدمسة داخة  اهتماماته  ميوله قدماته

دادية المتعلمين نوجه عام  ت مي  المرحلة ااع مطال  يخدم نما متعددأ مهاما 

أنه يطرأ على التلمي  تغيرا  فى مختل  جوان  شخصيته  نما لها من  خاصة

انعكا   اتح على سلوكه   أفعاله  يجعة منها مرحلة مناسبة اكسانه معامف 

 (    56، 1122حسين القطيش، )  سلوكيا   مهاما  من خ ل تفعية اانشطة المتنوعة

لمعرفية  الوجدانية  المهامية  فإن الترنية  االما أن اانشطة االن تنمية الجوان  ا

البيئية نأنعادها تمدة اتجاب للخطة الخضراء  أن إدمال ااهمية العلمية  ااجتماعية 

للبيئة هو الخطوأ اا لى في تأسي  مجتمت صديق للبيئة   أن التنوم البيئى نمستوياته 

التي من شأنها دفت الد ثة تظهر من خ ل المعرفة  الوعي  السلول  المهاما  



 م0202مايو                         المجلد الثالث والعشرون                             العدد الخامس 

 

 العلمية  المجلة المصرية للتربية

311 

 

ااجراءا  لتحسين أنماا الحياأ  عادا  االسته ل  لتخف  من الع ء ال   نضعه 

على البيئة  فالتنوم البيئى يتضمن التصوما   الكفاءا  ال زمة للنظم الصحية 

 البيئية   أن تكون ه ب التصوما  نشطة في تطوير اافعال ال زمة نشأنها   أن 

 (Kurtde, Nuray, 2016, 59) .مفهم في الحياأ اليوميةيستخدم اافراد معا

ن متنوم نيئيان  يفهم كي          يهدف التنوم البيئى إلى اعداد المتعلم كى يصبح مواانا

تعمة النظم الطبيعية  البشرية  تتصة نبعضها البعض  يرتبط ه ا الفهم نااتجاها  

يئية   تطوير المهاما   الخبرا  الشخصية لتحلية مختل  جوان  القضايا الب

ال زمة التخاذ قراما  مسئولة على أسا  االعتباما  العلمية  الدقافية  ااخ قية  

ن من التعليم الجيد  دمج   ل ل  كان االعتراف نالتنوم البيئى ناعتبامب جزءان أساسيا

         خبرا  التعلم الميداني في المناهج الدماسية في كة مستوت من الصفوف الدماسية.

(Bennett, Cindy, 2014,16- 17) 

عداد مواان لديه القدمأ على تبط ال ا   البعد إفالتنوم البيئى عملية يتم من خ لها 

ن.  قد حدد م ث مستويا  ث ثة للتنوم تتدمج من  عن السلوكيا   ير المر ونة نيئيا

يعة ااسمى من خ ل تعرف نعض المصطلحا  ااساسية إلى الوظيفي لفهم الطب

لشجرائي  هو مستوت أعمق   التفاعة نين اانسان  النظم ااجتماعية  صوالن 

 (Roth, 1992)   يرتكز على الفهم  المهاما .

 مـشـكـلة الـبحث
العلوم  معلمى من مجموعة مأ  لتحديد مشكلة البحث قام الباحدون نإستط ع 

ن خم  مدام   حيث م  32)  الدماسا  ااجتماعية فى المرحلة ااعدادية قوامها

   على د م اانشطة الفنية ٪22) مّكز

  منهم أن استخدام الوسائة  التقنيا  ٪05 الموسيقية  الرياتية   اعتبر  نسبة )

من المعلمين  المعلما    ٪84التعليمية من اانشطة العلمية فى تدمي  العلوم  عدٌد )

المختلفة  أجمت المعلمون على أن فوائد اانشطة يتمدة فى ممامسة الهوايا  العلمية 

مجموعة من الصعونا  منها قلة الوعى نأهمية اانشطة  قلة المختصين فى 

نتطبيق أحد  الباحدون اانشطة   تفضية ااهتمام نالتحصية على اانشطة. قام

  مفردأ من ت مي  80  على )2510مقايي  التنوم البيئى للباحث )أحمد زيتون 

 .٪22ضح أن نسبة المتنومين من الت مي  تمدة المرحلة ااعدادية أت

 ي جود  يتضح مما سبق ما يلي

 قصوم في التنوم البيئى لدت الت مي . -

ن  قصىىوم فىىى مفهىىوم اانشىىطة  مىىدت شىىموليتها  فوائىىدها   اقعهىىا -  كانىىن أيضىىا

 خالية من أت امتباا نمفاهيم التكنولوجيا الخضراء.
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 أسـئـلـة الـبحث
 حا ل البحث الحالي ااجانة عن ااسئلة التاليةي للتصد  له ب المشكلة ي

 ما مفاهيم التكنولوجيا الخضراء ال زم التنوم نها لت مي  المرحلة ااعدادية ؟ -

ما أنعاد التنوم البيئى المرتبطة نعناصر التكنولوجيا الخضراء  التى يمكن  -

 تنميتها لدت ت مي  المرحلة ااعدادية؟

القائمة على مفاهيم التكنولوجيا الخضراء لت مي   ما التصوم المقترح لشنشطة -

 المرحلة ااعدادية؟

ما فاعلية اانشطة القائمة على مفاهيم التكنولوجيا الخضراء لتنمية التنوم  -

 البيئى لت مي  المرحلة االعدادية ؟                              

 فــروض الـبحث
 الفرض الرئيس:

ن ن - ين متوسطي دمجا  ت مي  المجموعة التجريبية في توجد فر د دالة إحصائيا

القيا  القبلي  القيا  البعد  في الدمجة الكلية لمقيا  التنوم البيئي لصالح 

 التطبيق البعد .

 الفروض الفرعية:

ن نين متوسطي دمجا   .2 في ت مي  المجموعة التجريبية يوجد فرد دال إحصائيا

مف المرتبطة نالتكنولوجيا الخضراء التطبيقين القبلي  البعد  الختبام المعا

 لصالح التطبيق البعد .

ن نين متوسطي دمجا   .1 في ت مي  المجموعة التجريبية توجد فر د دال إحصائيا

التطبيقين القبلي  البعد  لبعد التأثر )ااتجاها   الر بة فى التصرف  لصالح 

 التطبيق البعد ي

ن نين متوسطي دمجا   .أ في ي  المجموعة التجريبية ت ميوجد فرد دال إحصائيا

التطبيقين القبلي  البعد  لمقيا  االتجاها  نحو عناصر التكنولوجيا الخضراء 

 لصالح التطبيق البعد .

ن نين متوسطي دمجا  .ب في ت مي  المجموعة التجريبية  يوجد فرد دال إحصائيا

 التطبيقين القبلي  البعد  لمقيا  الر بة فى التصرف نحو المواق  المرتبطة

 نالتكنولوجيا الخضراء لصالح التطبيق البعد .

ن نين متوسطي دمجا   .3 في ت مي  المجموعة التجريبية توجد فر د دال إحصائيا

التطبيقين القبلي  البعد  لبعد التصرف )ااقناع  السلول الم يد  لصالح التطبيق 

 البعد ي
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ن نين متوسطي دمجا   .أ في ريبية ت مي  المجموعة التجيوجد فرد دال إحصائيا

التطبيقين القبلي  البعد  لمقيا  ااقناع نأهمية عناصر التكنولوجيا الخضراء 

 لصالح التطبيق البعد .

ن نين متوسطي دمجا   .ب في ت مي  المجموعة التجريبية يوجد فرد دال إحصائيا

التطبيقين القبلي  البعد  لمقيا  السلول الم يد لعناصر التكنولوجيا الخضراء 

 يق البعد .لصالح التطب

ن نين متوسطي دمجا   .4 في ت مي  المجموعة التجريبية يوجد فرد دال إحصائيا

التطبيقين القبلي  البعد  الختبام المهاما  العقلية المرتبطة نالتكنولوجيا 

 الخضراء لصالح التطبيق البعد .

 هــدف الـبحث
 كنولوجيا الخضراء.تنوم ت مي  المرحلة ااعدادية نمفاهيم التيهدف البحث إلى تنمية 

 أهمـيـة البحث
توجيه نظر مخططي  مطومت المناهج لضر مأ تطوير تخطيط  لشنشطة   -

  يستعان 

 نكتي  النشاا ال ت أعدب الباحدون. 

تقديم نموذج للمعلمين لشنشطة التعليمية التي صممها الباحدون فى دلية أنشطة  -

 المعلم.

   اانشطة لتحسين خبراتهم التعليمية.تقديم دلية للمعلم يوتح كيفية تدمي   تنفي -

 تقديم مقيا  للتنوم البيئى لت مي  المرحلة ااعدادية يفيد ناحدون آخر ن. -

 تقديم قائمة نمفاهيم التكنولوجيا الخضراء تفيد ناحدون آخر ن.     -

 مصطلحات الـبحث
    األنشطة:

  أ  المعلمـين  أ  ااثنـين تشـتمة على الجهود العقلية  البدنية التي يقوم نها المتعلمين 

ن مـن أجـة تحقيـق أهداف المنهج   تحقيق النمو الشامة المتكامة للمتعلم.   معـا

   (1126،124)محسن على عطية،

 التنور البيئى:

نأنه تنمية الجوان  المعرفية  الوجدانية  المهامية  السلوكية لشفراد  سمعان،عرفه 

نشكة يحافظ على نظامها  اتخاذ مواق  ايجانية  لفهم  إدمال البيئة  التعامة معها

نمية تتواصة  المشامكة فى حة مشك تها  العمة على صيانتها  ذل  فى إاام ت

 (1114)عبد المسيح سمعان، نشكة دائم.
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 التكنولوجيا الخضراء:
هى مجال تصميم  تسويق  استخدام عمليا   منتجا  فعالة  اقتصادية تساعد فى 

نصحة اانسان  البيئة   تهتم نالتطوير المستمر لمجموعة من الطرد تقلية ااترام 

  تخليق منتجا   ير ملوثة.  المواد تبدأ من تقنيا  توليد الطاقة  تنتهى إلى تقنيا

                                                  (Anderson,2008).  اليومية الحياأ  التغييرفى التجديد إلى  تهدف

 سات السابقةالدرا
 المحور األول: الدراسات المتعلقة باألنشطة:

دراسة نسرين حمدى قالش وعنوانها "تنمية االتجاهات والمهارات في مجال  .2

استخدامات الطاقة في البيئة المشيدة باستخدام أنشطة مقترحة لتالميذ المرحلة 

 "1122اإلعدادية، 

قة   ك ل  تنمية نعض المهاما  هدفن إلى تنمية ااتجاها  نحو المحافظة على الطا

فى مجال استخداما  الطاقة فى البيئة المشيدأ  ناستخدام أنشطة مقترحة  ابقن على 

فاعلية اانشطة فى  أ تحن النتائج مجموعة من ت مي  الص  الدانى ااعدادت  

حيث أظهر   جود فر د دالة إحصائيا تنمية ه ب المتغيرا  لدت مجموعة البحث 

التطبيق القبلي  البعد  لمقيا  االتجاها   نطاقة الم حظة للمهاما   نين نتائج

 لصالح التطبيق البعد  للمجموعة التجريبية.
2. David J. Shernoff (2018) "Youth engagement and quality of 

experience in after school programs, after school matters 

occasional paper series  "  

المرحلة المتوسطة فـي نـرامج اانشـطة  ت مي حث إلى تعرف أثر مشامكة هدف الب

 استخدم البحث المنهج .  ااكاديمية المدمسة على مستوت خبراتهم ال اتية خـامج

 لشنشطة من جملة الوصفي التحليلي  حيث تم جمت المعلوما  حـول ثمانيـة نـرامج

 توصة  ل اانشطة التي يمامسونهاتم استط ع آماء الت مي  حو  نرنامج  191)

فر د ذا  داللة تشير إلى  جود ع قة إيجانية نين قضاء أ قا    جودالبحث إلى 

في نرامج ت مي    حيث يقضي الت مي  مستوت خبرا  ال أاول في نرامج اانشطة

ن أاـول فـي اانشـطة  الرياتية  اانشطة الدماسية ااثرائية  اانشطة اانشطة أ قاتا

مشاهدأ التلفاز أ  في مطاعم  اآلخر ن أ قـاتهم فـي ت مي الفنية نينما يقضي ال

 .الوجبا  السريعة   يرها من الفاعليا  المشانهة
3. Jennifer Gibbons )2016) "The link between extracurricular 

activities and Development of some dimensions of 

environmental literacy for youth in grades 5 and 7" 

هىىدف البحىىث إلىىى دماسىىة اشىىترال الت ميىى  فىىي اانشىىطة المصىىاحبة للمىىنهج  مىىا لهىى ا 

االشترال مىن أثىـر فىى تنميىة نعىض أنعىاد التنىوم البيئىى  اعتمىد البحىث إجىراء دماسىة 

 2 -0  مىىن ت ميىى  فىىي الصىىـفوف مىىا نىىين 058مسىىحية ابقىىن علىىى عينىىة م لفىىة مىىن )

اتهم في الم سسا  المختصة   توصلن نتائج البحث إلى  جود ع قىة نالعودأ إلى نيان
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إحصىىائية مهمىىة نىىين اانشىىطة الصىىفية المصىىاحبة للمىىنهج  تنميىىة نعىىض أنعىىاد التنىىوم 

 البيئىىىىىىىىىىىىىىىىى لىىىىىىىىىىىىىىىىدت ت ميىىىىىىىىىىىىىىىى  المراحىىىىىىىىىىىىىىىىة الدماسىىىىىىىىىىىىىىىىية المتوسىىىىىىىىىىىىىىىىطة

 المحور الثانى: الدراسات المتعلقة بالتنور البيئى:

فاعلية برنامج مقترح قائم على نوانها "دراسة ناصر بن عبد الله حمدان وع .2

مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع في تنمية التنور البيئي لدى عضوات 

 ".1125،جمعيات المرأة العمانية

هدف البحث تنمية التنوم البيئى لدت عضوا  جمعيا  المرأأ العمانية من خ ل 

  130البحدية من )تطبيق نرنامج قائم على مدخة العلم  التكنولوجيا على المجموعة 

ا في الجمعيا  النسائية العمانية في سلطنة عمان.  أشام  نتائج البحث إلى أن  عضون

البرنامج المقترح يعتمد على فاعلية مدخة العلوم  التكنولوجيا  المجتمت في تنمية 

التنوم البيئي  حيث تضم أعضاء من الجمعيا  النسائية العمانية ال ين تعرتوا 

 للبرنامج.

سة أميرة عزت محمود وعنوانها "فعالية برنامج مقترح فى الدراسات درا .1

 ".1126اإلجتماعية لتنمية التنور البيئى لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية،

هدف ه ا البحث إلى التعرف على فعالية نرنامج مقترح في الدماسا  االجتماعية 

د أشام  نتائج البحث إلى ما لتنمية التنوم البيئي لدت ت مي  المرحلة االنتدائية   ق

  نين متوسطي دمجا  المجموعة 5050 جود فرد دال إحصائينا عند مستوت )

التجريبية في التطبيق القبلي  البعد  لمقيا  التنوم لصالح التطبيق البعد   مما ي كد 

على فعالية البرنامج المقترح في الدماسا  االجتماعية لتنمية التنوم البيئي لدت ت مي  

 .المرحلة االنتدائية

دراسة خالد عبد اللطيف وعنوانها "فاعلية برنامج مقترح قائم علي المدخل  .3

القصصي في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية المفاهيم البيئية والتنور 

 "1123البيئي لدي تالميذ الصف السادس االبتدائي،

 مي  الص  الساد  هدف البحث لتنمية المفاهيم البيئية  التنوم البيئي لد  ت

نرنامج مقترح لتنمية المفاهيم البيئية  التنوم البيئي لد  ت مي  االنتدائي  من خ ل 

ن علي استخدام المدخة القصصي  تم تطبيقه  علي عينة الص  الساد  االنتدائي  قائما

ن نين   تلمي   تلمي أ  كان من نتائج البحث 80من )  جود فر د دالة إحصائيا

ا  ت مي  الص  الساد  االنتدائي )مجموعة الدماسة  قبة دماسة متوسطي دمج

فاعلية البرنامج المقترح  نعدب في مقيا  المفاهيم البيئية  التنوم البيئي  مما يدل على 

 البرنامج المقترح.

 

 

 

 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b9%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%aa+%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b9%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%aa+%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b9%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%aa+%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b9%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%aa+%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
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 المحور الثانى: الدراسات المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء:
التكنولوجيا  تنمية المسئولية البيئية بتقنياتدراسة بشرى بنت جعفر وعنوانها " .2

 "1122، الخضراء للعاملين بقطاع التوعية واإلعالم البيئي بسلطنة عمان

هدف البحث إلي تنمية المسئولية البيئية نتقنيا  التكنولوجيا الخضراء للعاملين نقطاع 

أ التوعية  ااع م نسلطنة عیمان من خ ل نرنامج تدميبي اشتمة علي عد

موتوعا   تقنيا  مرتبطة نالتكنولوجيا الخضراء  تم تطبيقه علي عينة من 

فردان  استخدم منهجي الوصفي  شبه التجريبي   05ااع ميين  التوعويين قوامها 

ن نين  ن  توصلن التنائج إلى أنه توجد  فر د دالة إحصائيا  نعد تطبيق المقيا  نعديا

ن القبلي  البعد  فى إجمالي مـقـيا  متوسطي دمجا  عينة البحث في التطبيقي

الـمسئولية البيئـيـة نتقنيا  التكنولوجيا الخضراء لصالح التطبيق البعد   مما ي كد 

 تحسن المسئولية.

تنمية المسئولية البيئية لطالب " مصطفى عبد المجيد أحمد وعنوانهادراسة  .1

الصف األول الثانوي بالتعليم الصناعي في ضوء برنامج مقترح عن تكنولوجيا 

 " 1125اإلنتاج األنظف قائم علي المدخل المنظومي،

ا ل الدانوت الصناعى فى هدف البحث إلى تنمية المسئولية البيئية لط و الص  ا

توء نرنامج مقترح عن تكنولوجيا اانتاج اانظ   كأحد عناصر التكنوجيا 

الخضراء قائم على المدخة المنظومى  تم اعداد البرنامج المقترح عن د م التطبيقا  

التكنولوجية لإلنتاج اانظ  فى معالجة مشك   البيئية الناشئة عن إستنزاف الموامد 

ن  الحظ الباحث  ابق على  مجموعة البحث  تم تطبيق مقيا  المسئولية البيئية نعديا

إمتفاع متوسط دمجا  الط و نعديا  نالمعالجة ااحصائية له ب الدمجا  توصة إلى 

 جود فرد دال إحصائيا نين متوسطى دمجا  الط و على مقيا  المسئولية البيئية 

 قبة تطبيق البرنامج  نعدب لصالح البعدت.  

3. Vassiliki, M. (2014): "Environmental Education through 

Inquiry and Green Technology",  

هدفن الدماسة إلى التعرف على كيفية تحقيق الترنية البيئية اهداف التكنولوجيا 

الخضراء  حيث قامن نتحلية محتوت مقرما  العلوم للمرحلة المتوسطة  ثم أعد  

ولوجية فى المناهج  تضمين عملية حة المشك   خ ل تصوم لدمج الترنية التكن

 اانشطة نهدف تدمي  الت مي  على حماية البيئة  تحقيق التنمية المستدامة.

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&criteria1=1.&OrderKey=publishYear+desc&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1&ItemType=
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&criteria1=1.&OrderKey=publishYear+desc&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1&ItemType=
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=114317968&frameName=&PageNo=4&PageSize=10
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=114317968&frameName=&PageNo=4&PageSize=10
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=114317968&frameName=&PageNo=4&PageSize=10
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=114317968&frameName=&PageNo=4&PageSize=10
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 اإلطار المعرفى للبحث

 المحور األول: األنشطة

تعدد  مسميا   تعريفا  اانشطة المدمسية نظران لتباين الفلسفا  الترنوية  نظرتها 

تتفق على اعتبام النشاا المدمسى  سيلة ترنوية مهمة تفيد المتعلمين  إليها  إال أنها

 تمدهم نخبـرا  متعددأ تساعدهم في الحياأ العلمية  العملية   في تحقيق الترنية 

المتوازنة فى كافة الجوان   ذل  من خ ل نرامج متكاملة مت البرنامج التعليمي 

امكانا  المادية  البشرية  تشرل فيها تخطط لهـا الم سسـا  الترنويـة  توفر لها ا

المتعلمين اتاحة الفرصة لكة مـنهم  كـى يمام  أنواع اانشطة المناسبة لميوله 

فإنها جميت الممامسا  التطبيقية التي     من ثَم  اتجاهاته  خصائص مراحة نموب

نزمن  يقوم المتعلمون أفرادان أ  جماعا  نإشراف  متانعة المدمسة  فق خطة مرتبطة

ن من المـنهج ال   يترادف فيه مفهوم المنهج  الحياأ   أهداف  هي ن ل  تعد جزءان مهما

                                                 (2221،26)حسن شحاته،المدمسية.

 - فى إاام كون اانشطة تمدة العنصر الدالث من عناصر المنهج )ااهداف

ن ل  يمكن تعريفها نأنها البرنامج ال   تنظمه المدمسة ) التقويم -اانشطة -المحتوت

ن ترنوية  متكام ن مت المنهج التعليمي  ال   يقبة عليه المتعلمون نر بة  يحقق أهدافا

 معينة ت د  إلى نمو في خبرأ المتعلم  تنمية هواياتـه  قدماته في االتجاها  الترنوية

 (22، 2225)محمد المنيف،  االجتماعية المر ونة.

 : وتصنف األنشطة في مجالين واسعين هما

 هو يمدة الجان  التطبيقي للمـواد الدماسـية   يتفـق  النشاط المصاحب للمنهج:

 .معهـا نطريقة مباشرأ

 هىىو يعىىالج مىىا قىىد يكىىون فىىي المىىنهج مىىن قصىىوم فىىي نىىواحي إكىىـساو  النشاااط الحاار:

قىىن الفىىرات   توجيىىـه الت ميىى  الهوايىىا    احتىىرام العمىىة اليىىد     حىىة مشىىك    

   .الـسلول   ننـاء الشخصية.  يتصة نالمقرما  الدماسية إتصاالن  ير مباشر

 (1126،2)فاطمة الزهراء باللي،                  

 تصن  اانشطة الحرأ  تصنيفا  كديرأ منهاي أنشـطة تعليميـة إذا مومسن من 

 (22، 1111اهيم بسيونى عميرة،)ابرالمعلم   أنشـطة تعلميـة إذا مومسن من المتعلم. 

 المحور الثانى: التكنولوجيا الخضراء 

تشير إلى التمركز حول التنمية المستدامة   المنوا نها حة المشك   البيئية المتشانكة 

 تصحيح الدمام البيئى.  تهتم التكنولوجيا الخضراء ندماسة الطاقة الخضراء )المتجددأ   

 الخضراء   القوأ الشرائية   إدامأ المخلفا    نظم  ااننية الخضراء   الممامسا 

    (IRMA, 2011) المعلوما .
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 تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة  خفض المخلفىا   تطبيىق فكىرأ مىن المهىد إلىى المهىد 

 إيجىىىاد الوقىىىود البىىىدية   تطىىىوير  مفىىىت كفىىىاءأ البنيىىىة ااساسىىىية لتكنولوجيىىىا المعلومىىىا  

نتىىاج تكنولوجيىىا صىىديقة للبيئىىة  تخضىىير التعلىىيم كمشىىاميت  االتصىىاال   إيجىىاد اىىرد ا

   (Joshua J. Millspaugh,2009)مستقبلية. 

 ترتبط التكنولوجيا الخضراء نالتعليم   تسعى لتخضيرب نظران المتبااهمىا نالبيئىة  نىالكدير 

من المجاال  من صناعة  زماعة  نقة   يرها  يكون تحقيىق تخضىير التعلىيم مىن خى ل 

حىىددأ تىىرتبط نموتىىوعا  التعلىىيم التىىي يمكىىن إتىىافتها فىىي هىى ا النىىوع مىىن الىىنظم جوانىى  م

 منها الزماعة العضوية   المناخ  الغ ف الجو    العمامأ الخضراء   نظىم المعلومىا  

الخضىىراء   النقىىة ااخضىىر   الطاقىىة الجديىىدأ  المتجىىددأ   القىىدمأ علىىى إعىىادأ اسىىتخدام 

 (Nor Jasmi, 2019,55-57) بيئة.   المخلفا    نوعية المواد صديقة لل

 المحور الثانى: التنور البيئى

 يمكن تصني  محا ال  إعطاء معنى للتنوم البيئى  فق ث ث صومي 

تقديم تعري  محدد لمفهوم التنوم البيئى  إذ عیرف التنوم البيئى على أنه  الصورة األولى:

الفرد نأنعاد البيئة  جوانبها  مجموعة المعامف  االتجاها   القيم التي تسهم في تعري 

       حد دها من حوله   السبة المناسبة للحفاظ على س متها  عدم تلوثها.             

       (Hsu, S.J., 2004)  

ي تتمدة فى تقديم معنى الدقافة البيئية من خ ل تحديد خصائص الفرد الصورة الثانية

ن نأنه يمتل  المعرفة البيئيةخصائص ال المدق  نيئيان  سماته   قد حدد   فرد المتنوم نيئيا

المناسبة   يفهم الع قا  المتبادلة نين المكونا    ك ل  المهاما  الضر مية للتفاعة 

اايجاني مت البيئة   لديه االتجاها   القيم ال زمة للممامسة البيئية   يتخ  قراما  

           تت ءم مت نوعية الحياأ  نوعية البيئة.          

فقدمن مفهوم التنوم البيئى من خ ل تحديد أنعادب أ  مكوناته مانين  الصورة الثالثة:   

 (Roth, 1992)معرفى   جدانى  مهامت  سلوكى.

 وتعددت أبعاد عناصر التنور البيئى ومنها:

 تعرف نأنها المعلوما  ااساسية المرتبطة نالبيئة  مكوناتها   التي المعارف البيئية: 

فهم نيئته  ااسهام في حة قضاياها  مشك تها.    تز د الفرد نخبرا  متنوعة ت د  إلي

(Cottrell,1993  

 التأثر: ويتضمن:

الموق  أ  الرأت ال ت يتخ ب الفرد تجاب موتوع أ  قضية معينة إما نالقبول  االتجاهات:

خدام شئ ما   أ  أ  المعامتة  أ  عدم ااهتمام  إما يكون موجه نحو الحفاظ على است

 الحد من مشكلة معينة.
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ي يشير إلى استعداد الفرد  التزامه اللفظي علي أسا  المعتقدا  أ  الرغبة فى التصرف

المواق  ل نخراا في السلول البيئي ال   يهدف إلى منت أ  حة المشاكة  القضايا 

 (Monroe et al., 2004) البيئية.

  يشمة التصرف عنصرين هماي التصرف:

تل  السلوكيا  البيئية التي يشجت فيها اافراد  يناشد ن اآلخرين للمساعدأ في  إلقناع:ا

 منت أ  حة المشك    القضايا البيئية.                                          

(Hungerford, H., 1980) 

وامد        المىى علىىى  الحفىىاظ ااهىىدام تجنىى  إلىىى الراميىىة السىىلوكيا الساالوا المديااد للبيئااة: 

حلىول  عمليىا  مبتكىرأ جديىدأ   تشىمة  البيئية  إيجىاد ااترام  تخفي  التأثير من  الحد

هى ب الفئىة السىلوكيا  االجتماعيىة التىي تىدعم  تحفىز  تشىجت السىلوكيا  المسىتدامة لشفىراد 

       (Bamberg, Moser, 2007,17)اآلخرين.

تولي   تقييم المعلوما  ايجاد حلول تتضمن القدمأ على تحلية  المهارات العقلية: و

للمشك   البيئية على أسا  اادلة التجريبية  القيم الشخصية   القدمأ على تحديد 

 استراتيجيا  العمة المناسبة    تت خطط العمة  تقييمها  تنفي ها. 

 (1115)محمد درويش المرزوقى،                                    

 إجــراءات الـبحث
 نهج البحث                                              م

يستخدم البحث الحالي المنهج شبه التجريبي للتعرف على أثر المتغير المستقة 

)اانشطة المقترحة  على المتغير التانت )التنوم البيئى  لت مي  الص  الدانى 

الواحدأ  القياسين  ااعدادت  تستخدم التصميم التجريبي ذ  المجموعة التجريبية

 القبلى  البعدت.

 أدوات البحث

تم إعداد الصومأ اا لية للقائمة  يإعداد قائمة بمفاهيم التكنولوجيا الخضراء أوالً:

 عرتها على السادأ المحكمين انداء الرأت  توصة الباحدون للشكة النهائى للقائمة 

 يمجاال   كما يوتحه الجد ل التالى 2مفهوم تنتمى إلى  20



 م0202مايو                         المجلد الثالث والعشرون                             العدد الخامس 

 

 العلمية  المجلة المصرية للتربية

311 

 

( مجاالت التكنولوجيا الخضراء والمفاهيم المرتبطة بها2جدول )  

 المجال

 

 مفاهيم التكنولوجيا الخضراء القائم عليها األنشطة

 

 عدد المفاهيم فى كل مجال

 الطاقة

  الطاقة الخضراء

 

 مفاهيم 7
 الطاقة الشمسية

 طاقة الرياح

 طاقة المساقط  المائية

 ةالكتلة الحيوي طاقة 

 حفظ الطاقة

 كفاءة الطاقة

 ً  المنتجات المفضلة بيئيا

  تفضيل القوة الشرائية البيئية

 اإلنتاج األنظف مفاهيم 3

 المنتج األخضر

 

 الممارسات صديقة

 البيئة

 

 

  الممارسات الخضراء

 

 

 مفاهيم 5

 ترشيد االستهالا

 االستهالا األخضر

 التخلص األخضر

 خضرالنقل األ

 االبتكار  األخضر

 مفهوم واحد المبانى الخضراء العمارة صديقة البيئة

 الزراعة المستدامة
 التشجير

 مفهومان
 )السماد العضوى( الكمبوست

 إدارة االمخلفات

  اإلدارة الجيدة للمخلفات

 الفصل من المنبع مفاهيم 3

 إعادة االستخدام

 

 نظم المعلومات الخضراء
  نظم المعلومات الخضراء

 االستخدام األخضر مفاهيم 3

 قررات الخضراءالم

 

 ثانياً: تخطيط وبناءاألنشطة المقترحة القائمة على مفاهيم التكنولوجيا الخضراء.

يتوقت نعد اانتهاء من تنفي  اانشطة المقترحة ما  :األهداف العامة لألنشطة المقترحة

 يلىي

 اكتساو المعامف  االتجاها   السلوكيا  الم يدأ للتكنولوجيا الخضراء. -

 ل نحو مجاال  التكنولوجيا الخضراء.توجيه السلو -

 اكتساو قيم العمة التعا نى للمساهمة فى حماية البيئة من المشك  . -

 إقتراح حلوالن لمشك   البيئة نعد تشخيص تل  المشك  . -

االمتناع عن السلوكيا  التى تضر البيئة من خ ل االقتناع  ااقناع نالحفاظ  -

 عليها.
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   المرتبطة نالتكنولوجيا   ير الصديقة للبيئة.جمت البيانا  عن حجم المشك  -

اظهام استعدادان للمشامكة فى أت أنشطة من شأنها حماية البيئة  الحفاظ على  -

 موامدها.

تدمين جهود الد لة فى التقلية من آثام المخاار البيئية من خ ل المبادما  التى  -

 تطلقها  التى تهتم نالبيئة  التوعية.

التعلمية المقترحة القائمة على  -يم  نناء اانشطة الحرأ التعليمية  قام الباحدون نتصم

مفاهيم التكنولوجيا الخضراء من خ ل  تت خطة له ب اانشطة تشمة )كتي  أنشطة 

دلية المعلم لتدمي  اانشطة التعليمية  -دلية أنشطة المعلم التعليمية  -التلمي  التعلمية 

من السادأ المحكمين لمراجعتها   تعديلها التعلمية  ؛ ثم عرتها على مجموعة 

  صيا تها فى صومتها النهائية.

 يوتح الجد ل التالى اانشطة التعليمية التعلمية  ننية المفاهيم المرتبطة نها  

 توصي  لشنشطة التعليمية التعلمية من حيث المفاهيم القائمة عليها اانشطة  ع قة 

ية  االستراتيجيا  المستخدمة فى تدميسها  زمن اانشطة التعليمية ناانشطة التعلم

 تنفي ها  كيفية تقويمها.
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( توصيف األنشطة التعليمية التعلمية1جدول )  
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 قام الباحدون نالخطوا  التاليةي إعداد مقياس التنور البيئى: رابعاً:

من النوع الموقفى)اختيام من  تم إعداد المقيا  إعداد الصورة األولية للمقياس:

ن الممامسا  صديقة  2متعدد   يتضمن  محا م هى )الطاقة المنتجا  المفضلة نيئيا

البيئة  العمامأ صديقة البيئة  الزماعة المستدامة  إدامأ المخلفا   نظم المعلوما  

 الخضراء  فى كة مكوناته   يتضمن المقيا  اآلتىي

يهدف إلى التعرف علي بالتكنولوجيا الخضراء:  األول: اختبار المعارف المرتبطة

المفاهيم  المعلوما  المرتبطة التكنولوجيا الخضراء  أثرها على البيئة  جاء االختبام 

دمجة  تم حساو الدبا  ناستخدام معادلة ألفا  85س االن  الدمجة الكلية  85في 

   .57921كر نباخ ل ختبام )

هدف المقيا  إلى  ر التكنولوجيا الخضراء:الثانى: مقياس االتجاهات نحو عناص

 20تحديد اتجاها  الت مي  نحو عناصر التكنولوجيا الخضراء  يتكون المقيا  من 

ن  جاء  دمجته الكلية    .57923دمجة   جاء حساو ثبا  المقيا  ) 05موقفا

 الثالث: مقياس الرغبة فى التصرف نحو المواقف المرتبطة بالتكنولوجيا الخضراء:

دف المقيا  إلى تحديد االستعداد  التحم   االلتزام اللفظي لد  الت مي  نحو يه

ن   الدمجة الكلية  20المواق  المرتبطة نالتكنولوجيا الخضراء جاء في  موقفا

  .57909دمجة   نحساو ثباته كان ) 20للمقيا 

يد دمجة الرانتي مقيا  ااقناع نأهمية التكنولوجيا الخضراءي يهدف المقيا  إلى تحد

ن  20ااقناع نأهمية التكنولوجيا الخضراء لد  الت مي   يتكون المقيا  من  موقفا

  .57958دمجة   كان ثبا  المقيا  ) 20 جاء  دمجته الكلية 

يهدف المقيا  إلى  الخامس: مقياس السلوا المديد لعناصر التكنولوجيا الخضراء:

اصر التكنولوجيا الخضراء  يتضمن تحديد مستوت سلول  الت مي  المرتبط نتأييد عن

دمجة  تم حساو ثباته  كانن قيمته  20موقفان  كانن الدمجة الكلية  20المقيا  

(57959.   

ي يهدف المقيا  السادس: اختبار المهارات العقلية المرتبطة بالتكنولوجيا الخضراء

المرتبطة إلى تحديد مدت اتقان مهاما  التفكير  التحلية المنطقى )حة المشك    

 3مواق  يتبت كة موق   15نالتكنولوجيا الخضراء لد  الت مي   جاء االختبام في 

 س االن   35أسئلة  نالتالى عدد ااسئلة 

  .57929دمجة   نعد حساو ثبا  االختبام كانن القيمة ) 35 كانن دمجته الكلية 

 قيمىىىىىة معامىىىىىة ألفىىىىىا كر نبىىىىىاخ  للمقيىىىىىا  ككىىىىىةكمىىىىىا قىىىىىام البىىىىىاحدون نحسىىىىىاو  

    هىىىىىي قيمىىىىىة مرتفعىىىىىة   تشىىىىىير هىىىىى ب القيمىىىىىة  قىىىىىيم مكونىىىىىا  57945 نلغىىىىىن)

المقيىىىا  كىىى ن علىىىى حىىىدب مىىىن معىىىام   الدبىىىا  إلىىىى صىىى حية المقيىىىا  للتطبيىىىق 

  إمكانية االعتماد على نتائجه  الوثود نه.
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تىىىم حسىىىاو معىىام   اامتبىىىاا نىىىين أنعىىىاد المقيىىا   الدمجىىىة الكليىىىة  كانىىىن   كىى ل 

ن عنىىىىد  ممىىىىا ي كىىىىدعلى صىىىىدد ااتسىىىىاد   5751مسىىىىتوت معنويىىىىة )دالىىىىة إحصىىىىائيا

الىىىداخلي  نالتىىىالى صىىىدد ااداأ   قىىىد تحقىىىق البىىىاحدون مىىىن صىىىدد  ثبىىىا  المقيىىىا  

تجريىىى  المقيىىىا  علىىىى مجموعىىىة مىىىن الت ميىىى   يىىىر مجموعىىىة البحىىىث  مىىىن خىىى ل 

 ل  هىىىىدفن حىىىى ف أ  تعىىىىدية أ  إعىىىىادأ صىىىىيا ة نعىىىىض المفىىىىردا  فىىىىي تىىىىوء كىىىى 

عرتىىىىىه علىىىىىى مجموعىىىىىة مىىىىىن السىىىىىادأ المحكمىىىىىين م حظىىىىىة المبحىىىىىوثين   تىىىىىم 

ن لىىىى ل   حيىىىىث نلغىىىىن عىىىىدد مفىىىىردا   اسىىىىتط ع آمائهىىىىم   إجىىىىراء التعىىىىدي    فقىىىىا

ن   الدمجىىىىىة الكليىىىىىة )125المقيىىىىىا  )   دمجىىىىىة  تىىىىىم تعىىىىىدية 190  سىىىىى االن  موقفىىىىىا

 .نعض المفردا   البدائة د ن إتافة أ  ح ف مفردا  أ  ندائة أخر 

 مجموعة البحث وحجمها:

تلمي   33  مفردأ من ت مي  الص  الدانى ااعدادت  05جموعة البحث من )تكونن م

 تلمي ب. 12 

 فترة ونطاق التطبيق الميداني: 

 ( فترة وإجراءات التطبيق الميدانى3جدول )

 مدة التطبيق موعد التطبيق اإلجراء

 يوم 17 5/2/1111إلى  2/21/1122من  تطبيق األنشطة المقترحة

 ساعة 1.6 2/21/1122 لمقياسالتطبيق القبلى ل

 مقترح تطبيق األنشطة

 2/2/1111إلى  1/21/1122نشاط/يوم  من 

 1/2/1111نشاط/يوم  بتاريخ  1

 6/2/1111نشاط/يوم بتاريخ  

 نشاط/يوم   13

 نشاط/يوم   1

 نشاط/يوم   2

 ساعة 1.6 5/2/1111 التطبيق البعدى للمقياس
 

د ــــــي  الص  الدانى ااعدادت نمدمسة محمتم التطبيق على مجموعة البحث من ت م

 كريم التانعة ادامأ الهرم التعليمية نالجيزأ .
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 نتائج البحث
 :للتحقق من صحة الفرض الرئيس

  لحساو داللة الفر د نين متوسطي دمجا  التطبيق القبلى t  نتائج اختبام )8جد ل)

  البعد  لمقيا  التنوم البيئى ككةي

 العدد القياس االتالمج
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

الداللة 

 االحصائية

حجم األثر 

 وداللته

 مجال الطاقة
 21.21 25.25 61 القبلي

42 31.44 
دالة عند 

1.12 

1.25 

 كبير 2.16 61.74 61 البعدي

المنتجات 

 ً  المفضلة بيئيا

 3.23 6.51 61 القبلي
42 16.12 

دالة عند 

1.12 

1.23 

 كبير 1.52 22.12 61 البعدي

 الممارسات

 صديقة البيئة

 7.32 23.34 61 القبلي
42 32.26 

دالة عند 

1.12 

1.26 

 كبير 2.21 41.52 61 البعدي

العمارة صديقة 

 البيئة

 1.12 1.71 61 القبلي
42 27.27 

دالة عند 

1.12 

1.27 

 كبير 1.17 2.32 61 البعدي

الزراعة 

 المستدامة

 3.12 4.14 61 القبلي
42 13.72 

دالة عند 

1.12 

1.21 

 كبير 3.11 21.42 61 البعدي

 إدارة المخلفات
 3.22 6.22 61 القبلي

42 22.23 
دالة عند 

1.12 

1.22 

 كبير 4.32 27.21 61 البعدي

نظم المعلومات 

 الخضراء

 3.21 6.21 61 القبلي
42 12.32 

ة عند دال

1.12 

1.26 

 كبير 3.72 22.21 61 البعدي

 الدرجة الكلية
 15.26 64.34 61 القبلي

42 47.51 
دالة عند 

1.12 

1.22 

 كبير 31.31 255.12 61 البعدي

ن عنىىد مسىىتو  داللىىة   يتضىح مىىن نتىىائج الجىد ل السىىانق أنىىه يوجىد فىىر د دالىىة إحصىائيا

  المجموعة التجريبية قبىة  نعىد تطبيىق   نين متوسطي دمجا  ت مي5751إحصائيه )

اانشطة المقترحة القائمة على مفاهيم التكنولوجيا الخضراء  حيث أظهىر  النتىائج أن 

   2725  أكبىر مىن قيمىة )   الجد ليىة البالغىة )82755قيمة )   المحسونة البالغة )

م البيئىىى ممىىا يىىدل علىىى تفىىود المجموعىىة التجريبيىىة فىىى التطبيىىق البعىىدت لمقيىىا  التنىىو

ككة   ه ا يرجت لتأثير اانشطة المقترحة فى تنمية تنوم الت ميى  نمفىاهيم التكنولوجيىا 

   ت كىد 574   هى قيمىة أكبىر مىن )5794الخضراء  قد أيد ذل  أن حجم التأثير نلغ )

 على تأثير اانشطة المقترحة فى مستوت تنوم الت مي .
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  :للتحقق من صحة الفرض الفرعى األول

  نتائج اختبام )   لحساو داللة الفر د نين متوسطي دمجا  التطبيق 0جد ل )

 القبلى  البعد  الختبام المعامف المرتبطة نالتكنولوجيا الخضراء

المعارف 

المرتبطة 

 بالتكنولوجيا

 العدد القياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

الداللة 

 ةاالحصائي

حجم األثر 

 وداللته

 مجال الطاقة
 1.74 4.31 61 القبلي

42 11.22 
دالة عند 

1.12 

1.22 

 كبير 1.21 23.11 61 البعدي

المنتجات 

 ً  المفضلة بيئيا

 2.14 1.21 61 القبلي
42 21.27 

دالة عند 

1.12 

1.52 

 كبير 1.61 1.61 61 البعدي

 الممارسات

 صديقة البيئة

 1.16 3.11 61 القبلي
42 27.27 

دالة عند 

1.12 

1.25 

 كبير 1.36 21.15 61 البعدي

العمارة صديقة 

 البيئة

 1.52 1.64 61 القبلي
42 2.26 

دالة عند 

1.12 

1.51 

 كبير 1.71 2.55 61 البعدي

الزراعة 

 المستدامة

 1.56 1.64 61 القبلي
42 2.36 

دالة عند 

1.12 

1.62 

 كبير 1.52 2.54 61 البعدي

 إدارة المخلفات
 1.22 1.25 61 القبلي

42 2.22 
دالة عند 

1.12 

1.57 

 كبير 1.27 1.61 61 البعدي

نظم المعلومات 

 الخضراء

 1.72 1.24 61 القبلي
42 22.41 

دالة عند 

1.12 

1.73 

 كبير 1.22 1.64 61 البعدي

 الدرجة الكلية
 6.21 22.24 61 القبلي

42 14.22 
دالة عند 

1.12 

1.21 

 كبير 6.61 34.24 61 البعدي

ن عند مستو  داللة إحصائيه )   5751يتضح من الجد ل أنه يوجد فرد دال إحصائيا

الختبار نين متوسطي دمجا  ت مي  المجموعة التجريبية في القياسين القبلي  البعد  

حيث أظهر  النتائج أن قيمة )    المعارف المرتبطة بالتكنولوجيا الخضراء،

   كما يتضح 2725  أكبر من قيمة )   الجد لية البالغة )28719محسونة البالغة )ال

ن نين متوسطي دمجا  الت مي  في القياسين القبلي  البعد    جود فر د دالة إحصائيا

في كة مجال كة علي حدأ  أ  أن اانشطة لها تأثير فعال في تنمية المعامف 

   هو 5792لغ حجم تأثير اانشطة المقترحة ) قد نالمرتبطة نالتكنولوجيا الخضراء  

تأثير كبير  مما يعنى تحسن مستوت الت مي  في المعامف المرتبطة نالتكنولوجيا 

 الخضراء.  
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 للتحقق من صحة الفرض الفرعى الثانى:

  نتائج اختبام )   لحساو داللة الفر د نين متوسطي دمجا  التطبيق 5جد ل )

 تأثر ككة. البعد  لبعد ال القبلى

 العدد القياس بعد التأثر
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

الداللة 

 االحصائية

حجم 

األثر 

 وداللته

 مجال الطاقة
 3.26 6.24 61 القبلي

42 13.31 
دالة عند 

1.12 

1.21 

 كبير 3.32 22.11 61 البعدي

المنتجات 

 ً  المفضلة بيئيا

 1.12 1.41 61 يالقبل
42 26.21 

دالة عند 

1.12 

1.24 

 كبير 2.52 7.21 61 البعدي

 الممارسات

 صديقة البيئة

 3.72 4.22 61 القبلي
42 27.61 

دالة عند 

1.12 

1.25 

 كبير 3.24 26.12 61 البعدي

العمارة صديقة 

 البيئة

 1.22 1.24 61 القبلي
42 21.37 

دالة عند 

1.12 

1.52 

 كبير 1.23 1.45 61 البعدي

الزراعة 

 المستدامة

 2.53 2.52 61 القبلي
42 23.11 

دالة عند 

1.12 

1.72 

 كبير 2.42 4.24 61 البعدي

 إدارة المخلفات
 2.23 1.61 61 القبلي

42 23.41 
دالة عند 

1.12 

1.72 

 كبير 2.25 7.71 61 البعدي

نظم المعلومات 

 الخضراء

 1.12 1.64 61 القبلي
42 11.31 

دالة عند 

1.12 

1.22 

 كبير 2.72 7.21 61 البعدي

 الدرجة الكلية 
 21.22 11.21 61 القبلي

42 32.43 
دالة عند 

1.12 

1.26 

 كبير 21.12 54.14 61 البعدي

أنىه توجىد يتضح من الجد ل السىانق لنتىائج التطبيىق القبلىي  البعىدت لبعىد التىأثر ككىةي 

ن عند مس   نىين متوسىطي دمجىا  ت ميى  5751تو  داللة إحصىائيه )فرد دال إحصائيا

المجموعة التجريبية في القياسين القبلي  البعد  لبعد التىأثر  حيىث أظهىر  النتىائج أن 

  2725  أكبىىر مىىن قيمىة )   الجد ليىىة البالغىىة )31783قيمىة )   المحسىىونة البالغىة )

  حيىث متوسىط دمجىا   ه ا يدل علي  جود فرد دال إحصائيا لصىالح القيىا  البعىد

الت مي  في القيىا  البعىد  أكبىر مىن متوسىطهم فىي القيىا  القبلىي  كمىا يتضىح  جىود 

ن نين متوسطي دمجا  الت مي  في القياسين القبلي  البعد  فىي كىة  فر د دالة إحصائيا

   هىىو تىىأثير كبيىىر يعنىىى تحسىىن 5790حجىىم التىىأثير  قيمتىىه )مجىىال كىىة   هىى ا ي كىىدب 

 مستوت التأثر.
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 :للتحقق من صحة الفرض الفرعى الثانى أ 

  نتائج اختبام )   لحساو داللة الفر د نين متوسطي دمجا  التطبيق 2جد ل)

 .نحو عناصر التكنولوجيا الخضراء البعد  لمقيا  االتجاها   القبلى

 العدد القياس االتجاهات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 سوبةالمح

الداللة 

 االحصائية

حجم األثر 

 وداللته

 مجال الطاقة
 1.66 3.21 61 القبلي

42 22.31 
دالة عند 

1.12 

1.22 

 كبير 1.62 22.24 61 البعدي

المنتجات 

 ً  المفضلة بيئيا

 2.42 2.64 61 القبلي
42 21.27 

دالة عند 

1.12 

1.77 

 كبير 2.33 6.12 61 البعدي

 الممارسات

 يئةصديقة الب

 1.21 3.25 61 القبلي
42 24.22 

دالة عند 

1.12 

1.21 

 كبير 1.27 21.21 61 البعدي

العمارة 

 صديقة البيئة

 1.73 1.62 61 القبلي
42 7.22 

دالة عند 

1.12 

1.67 

 كبير 1.72 2.52 61 البعدي

الزراعة 

 المستدامة

 2.16 2.24 61 القبلي
42 2.21 

دالة عند 

1.12 

1.57 

 كبير 2.22 3.31 61 البعدي

إدارة 

 المخلفات

 2.47 2.74 61 القبلي
42 21.56 

دالة عند 

1.12 

1.71 

 كبير 2.61 6.11 61 البعدي

نظم 

المعلومات 

 الخضراء

 2.51 2.52 61 القبلي

42 25.25 
دالة عند 

1.12 

1.24 

 كبير 2.43 6.15 61 البعدي

 الدرجة الكلية 
 7.11 23.75 61 القبلي

42 13.36 
دالة عند 

1.12 

1.21 

 كبير 2.22 41.75 61 البعدي

ن عنىىد مسىىتو  داللىىة إحصىىائيه تبىىين مىىن الجىىد ل السىىانق  أنىىه يوجىىد فىىرد دال إحصىىائيا

  نين متوسطي دمجا  ت مي  المجموعة التجريبية في القيىا  القبلىي  البعىد  5751)

أظهر  النتىائج أن قيمىة  حيث لمقياس االتجاهات نحو عناصر التكنولوجيا الخضراء،

    هى ا 2725  أكبر من قيمىة )   الجد ليىة البالغىة )23730)   المحسونة البالغة )

ن لصالح القيا  البعد   كما يتضح  جود فر د دالىة  يدل علي  جود فرد دال إحصائيا

ن نىىين متوسىىطي دمجىىا  الت ميىى  فىىي القياسىىين القبلىىي  البعىىد  فىىي كىىة مجىىال  إحصىىائيا

ن اانشىىطة لهىىا تىىأثير فعىىال فىىي تنميىىة ااتجاهىىا  نحىىو عناصىىر التكنولوجيىىا حىىدأ  أ  أ

    هو تأثير كبير.5792) الخضراء ككة  حيث تغير  االتجاها  نحو ه ب العناصر
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 :للتحقق من صحة الفرض الفرعى الثانى ب 

نتائج اختبام )   لحساو داللة الفر د نين متوسطي دمجا  التطبيق ( 2جدول )

نحو المواق  المرتبطة نالتكنولوجيا   البعد  لمقيا  الر بة فى التصرف لىالقب

 الخضراء.

الرغبة في 

 التصرف
 العدد القياس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

الداللة 

 االحصائية

حجم األثر 

 وداللته

 مجال الطاقة
 2.53 1.11 61 القبلي

42 27.22 
ند دالة ع

1.12 

1.27 

 كبير 2.34 5.12 61 البعدي

المنتجات 

 ً  المفضلة بيئيا

 1.26 1.22 61 القبلي
42 23.62 

دالة عند 

1.12 

1.72 

 كبير 1.52 1.54 61 البعدي

 الممارسات

 صديقة البيئة

 2.47 2.71 61 القبلي
42 25.52 

دالة عند 

1.12 

1.26 

 كبير 2.67 4.22 61 البعدي

 العمارة

 صديقة البيئة

 1.44 1.15 61 القبلي
42 7.12 

دالة عند 

1.12 

1.61 

 كبير 1.41 1.72 61 البعدي

الزراعة 

 المستدامة

 1.72 1.64 61 القبلي
42 21.11 

دالة عند 

1.12 

1.52 

 كبير 1.55 2.54 61 البعدي

إدارة 

 المخلفات

 1.22 1.72 61 القبلي
42 23.14 

دالة عند 

1.12 

1.72 

 كبير 1.74 1.61 61 بعديال

نظم 

المعلومات 

 الخضراء

 1.22 1.25 61 القبلي

42 26.44 
دالة عند 

1.12 

1.23 

 كبير 1.52 1.54 61 البعدي

 الدرجة الكلية
 4.41 7.15 61 القبلي

42 32.12 
دالة عند 

1.12 

1.26 

 كبير 4.74 12.12 61 البعدي

ن عنىد مسىتو  داللىة إحصىائيه  أنىه يوجىد فىرديتضح مىن الجىد ل السىانق  دال إحصىائيا

  نىىىين متوسىىىطي دمجىىىا  ت ميىىى  المجموعىىىة التجريبيىىىة فىىىي القياسىىىين القبلىىىي 5751)

لمقيااااس الرغباااة فاااى التصااارف نحاااو المواقاااف المرتبطاااة بالتكنولوجياااا  البعىىىد  

  أكبىر مىن 31721حيث أظهىر  النتىائج أن قيمىة )   المحسىونة البالغىة ) الخضراء،

ن نىىين 2725جد ليىىة البالغىىة )قيمىىة )   ال     كمىىا يتضىىح  جىىود فىىر د دالىىة إحصىىائيا

أ  أن    متوسطي دمجا  الت مي  في القياسين القبلي  البعد  في كة مجال على حىدأ

اانشطة لها تأثير فعال في نمو مستوت الر بة فىى التصىرف مىن خى ل الىتحم  نحىو 

   هىو 5790حجىم تىأثير اانشىطة ) قد نلغ المواق  المرتبطة نالتكنولوجيا الخضراء  

 تأثير كبير. 
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 :للتحقق من صحة الفرض الفرعى الثالث

  نتائج اختبام )   لحساو داللة الفر د نين متوسطي دمجا  التطبيق 9جد ل )

  البعد  لبعد التصرف ككة. القبلى

 العدد القياس التصرف ككل
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

ة )ت( قيم

 المحسوبة

الداللة 

 االحصائية

حجم 

األثر 

 وداللته

 مجال الطاقة
 3.25 4.14 61 القبلي

دالة عند  13.12 42

1.12 

1.21 

 كبير 1.56 22.22 61 البعدي

المنتجات 

 ً  المفضلة بيئيا

 2.43 2.51 61 القبلي
دالة عند  22.64 42

1.12 

1.22 

 كبير 2.14 6.25 61 البعدي

 الممارسات

 صديقة البيئة

 1.52 3.61 61 القبلي
دالة عند  11.47 42

1.12 

1.21 

 كبير 1.52 21.15 61 البعدي

العمارة 

 صديقة البيئة

 1.73 1.65 61 القبلي
دالة عند  2.53 42

1.12 

1.51 

 كبير 1.56 2.52 61 البعدي

الزراعة 

 المستدامة

 2.15 2.14 61 القبلي
دالة عند  23.71 42

1.12 

1.72 

 كبير 1.26 3.32 61 البعدي

إدارة 

 المخلفات

 2.42 2.51 61 القبلي
دالة عند  21.66 42

1.12 

1.52 

 كبير 2.76 6.21 61 البعدي

نظم 

المعلومات 

 الخضراء

 2.66 2.54 61 القبلي

دالة عند  25.46 42

1.12 

1.26 

 كبير 2.64 6.21 61 البعدي

 الدرجة الكلية 
 2.17 24.11 61 القبلي

دالة عند  31.42 42

1.12 

1.25 

 كبير 2.72 41.55 61 البعدي

ن عنىىىد مسىىىتو  داللىىىة  يتضىىىح مىىىن الجىىىد ل السىىىانق أنىىىه توجىىىد فىىىر د دال إحصىىىائيا

  نىىىىىين متوسىىىىىطي دمجىىىىىا  ت ميىىىىى  المجموعىىىىىة التجريبيىىىىىة فىىىىىي 5751إحصىىىىىائيه )

ة )   القياسىىىىين القبلىىىىي  البعىىىىد  لبعىىىىد التصىىىىرف  حيىىىىث أظهىىىىر  النتىىىىائج أن قيمىىىى

   2725  أكبىىىىىر مىىىىىن قيمىىىىىة )   الجد ليىىىىىة البالغىىىىىة )32789المحسىىىىىونة البالغىىىىىة )

ن نىىىىين متوسىىىىطي دمجىىىىا  الت ميىىىى  فىىىىي  كمىىىىا يتضىىىىح  جىىىىود فىىىىر د دالىىىىة إحصىىىىائيا

القياسىىىين القبلىىىي  البعىىىد  فىىىي كىىىة مجىىىال كىىىة علىىىي حىىىدأ نىىىين  أ  أن اانشىىىطة لهىىىا 

  5795)شىىىطة تىىىأثير فعىىىال فىىىي نعىىىد التصىىىرف ككىىىة  حيىىىث كىىىان حجىىىم تىىىأثير اان

 على التحسن فى التصرف. هو تأثير كبير لشنشطة 
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 :للتحقق من صحة الفرض الفرعى الثالث أ 

نتائج اختبام )   لحساو داللة الفر د نين متوسطي دمجا  التطبيق   15جد ل )

  البعد  لمقيا  ااقناع نأهمية عناصر التكنولوجيا الخضراء. القبلى

 العدد القياس اإلقناع 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

الداللة 

 االحصائية

حجم 

األثر 

 وداللته

مجال 

 الطاقة

 2.63 1.11 61 القبلي
42 12.36 

دالة عند 

1.12 

1.21 

 كبير 2.31 5.11 61 البعدي

المنتجات 

المفضلة 

 ً  بيئيا

 1.72 1.21 61 القبلي

42 23.12 
دالة عند 

1.12 

1.72 

 كبير 1.57 1.51 61 البعدي

 الممارسات

صديقة 

 البيئة

 2.72 2.74 61 القبلي

42 23.32 
دالة عند 

1.12 

1.72 

 كبير 2.75 6.24 61 البعدي

العمارة 

صديقة 

 البيئة

 1.46 1.12 61 القبلي

42 7.24 
دالة عند 

1.12 

1.62 

 كبير 1.36 1.25 61 البعدي

الزراعة 

 مةالمستدا

 1.52 1.61 61 القبلي
42 21.21 

دالة عند 

1.12 

1.76 

 كبير 1.46 2.71 61 البعدي

إدارة 

 المخلفات

 1.22 1.24 61 القبلي
42 2.26 

دالة عند 

1.12 

1.53 

 كبير 1.23 1.64 61 البعدي

نظم 

المعلومات 

 الخضراء

 1.21 1.24 61 القبلي

42 21.22 
دالة عند 

1.12 

1.77 

 كبير 1.22 1.64 61 البعدي

الدرجة 

 الكلية

 3.72 7.14 61 القبلي
42 34.26 

دالة عند 

1.12 

1.25 

 كبير 4.27 12.42 61 البعدي

ن عند مستو  داللة إحصائيه  يتضح من الجد ل السانق  أنه يوجد فرد دال إحصائيا

  نين متوسطي دمجا  ت مي  المجموعة التجريبية في القياسين القبلي 5751)

حيث أظهر  النتائج لمقياس اإلقناع بأهمية عناصر التكنولوجيا الخضراء،  البعد  

   2725  أكبر من قيمة )   الجد لية البالغة )38790أن قيمة )   المحسونة هى)

ن نين متوسطي دمجا  الت مي  في القياسين  كما يتضح  جود فر د دالة إحصائيا

أن اانشطة لها تأثير فعال في زيادأ القدمأ  القبلي  البعد  في كة مجال على حدب  أ 

على ااقناع من حيث عمة أ  اشترال الت مي  فى النشاا  إقناعهم آخرين نااشترال 

   هو حجم تأثير 5795معهم أ  تنفي  عمة   ي كد ذل  قيمة حجم التأثير البالغة )

 كبير للتحسن. 
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 للتحقق من صحة الفرض الفرعى الثالث ب :

نتائج اختبام )   لحساو داللة الفر د نين متوسطي دمجا  التطبيق   11جد ل )

  البعد  لمقيا  السلول الم يد اهمية عناصر الكنولوجيا الخضراء. القبلى

السلوا 

المديد 

 للبيئة

 العدد القياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

الداللة 

 االحصائية

حجم 

ثر األ

 وداللته

مجال 

 الطاقة

 1.17 1.11 61 القبلي
42 24.21 

دالة عند 

1.12 

1.21 

 كبير 2.51 6.25 61 البعدي

المنتجات 

المفضلة 

 ً  بيئيا

 1.22 1.21 61 القبلي

42 25.32 
دالة عند 

1.12 

1.26 

 كبير 1.64 1.64 61 البعدي

 الممارسات

صديقة 

 البيئة

 2.53 2.72 61 القبلي

42 27.32 
دالة عند 

1.12 

1.25 

 كبير 2.11 6.21 61 البعدي

العمارة 

صديقة 

 البيئة

 1.46 1.12 61 القبلي

42 7.62 
دالة عند 

1.12 

1.64 

 كبير 1.32 1.21 61 البعدي

الزراعة 

 المستدامة

 1.75 1.61 61 القبلي
42 2.27 

دالة عند 

1.12 

1.57 

 كبير 1.55 2.55 61 البعدي

إدارة 

 خلفاتالم

 1.22 1.72 61 القبلي
42 2.13 

دالة عند 

1.12 

1.51 

 كبير 1.23 1.64 61 البعدي

نظم 

المعلومات 

 الخضراء

 2.13 1.21 61 القبلي

42 21.27 
دالة عند 

1.12 

1.72 

 كبير 1.22 1.64 61 البعدي

الدرجة 

 الكلية 

 4.25 5.22 61 القبلي
42 14.26 

دالة عند 

1.12 

1.23 

 كبير 6.22 12.22 61 البعدي

ن عنىد مسىتو  داللىة إحصىائيه يتضح من الجد ل السانق  أنه توجد فىر د دالىة إحصىائيا

  نىىىين متوسىىىطي دمجىىىا  ت ميىىى  المجموعىىىة التجريبيىىىة فىىىي القياسىىىين القبلىىىي 5751)

حيىث أظهىر  النتىائج  لمقياس السلوا المديد لعناصر الكنولوجيا الخضراء، البعد  

  أكبىىىر مىىىن قيمىىىة )   الجد ليىىىة البالغىىىة 28740حسىىىونة البالغىىىة )أن قيمىىىة )   الم

ن نىين متوسىطي دمجىا  الت ميى  فىي 2725)    كمىا يتضىح  جىود فىر د دالىة إحصىائيا

القياسين القبلي  البعد  في كة مجال كة علي حدأ  أ  أن اانشطة لها تأثير فعال فىي 

نلىىغ حجىىم تىىأثير اانشىىطة  زيىىادأ السىىلول الم يىىد لعناصىىر التكنولوجيىىا الخضىىراء   قىىد

   هو تأثير كبير فى تحسىن مسىتوت السىلول الم يىد اهميىة عناصىر 5793المقترحة )

 التكنولوجيا الخضراء. 
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 :الفرعى الرابعللتحقق من صحة الفرض 

نتائج اختبام )   لحساو داللة الفر د نين متوسطي دمجا  التطبيق ( 21جدول )

 العقلية المرتبطة نالتكنولوجيا الخضراء.  البعد  الختبام المهاما  القبلى

بعد 

المهارات 

 العقلية

 العدد القياس
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

حجم 

األثر 

 وداللته

مجال 

 الطاقة

 1.64 1.55 61 القبلي
42 24.17 

دالة عند 

1.12 

1.21 

 كبير 1.26 7.71 61 البعدي

المنتجات 

المفضلة 

 ً  بيئيا

 1.25 1.75 61 القبلي

42 2.22 
دالة عند 

1.12 

1.57 

 كبير 2.12 1.42 61 البعدي

 الممارسات

صديقة 

 البيئة

 2.35 2.71 61 القبلي

42 21.63 
دالة عند 

1.12 

1.52 

 كبير 1.21 6.12 61 البعدي

العمارة 

صديقة 

 البيئة

 1.27 1.75 61 القبلي

42 21.33 
دالة عند 

1.12 

1.75 

 كبير 1.71 1.62 61 البعدي

الزراعة 

 المستدامة

 1.27 1.72 61 القبلي
42 21.53 

دالة عند 

1.12 

1.71 

 كبير 2.17 1.61 61 البعدي

إدارة 

 المخلفات

 1.24 1.22 61 القبلي
42 2.22 

دالة عند 

1.12 

1.57 

 كبير 2.14 1.61 61 البعدي

نظم 

لومات المع

 الخضراء

 1.22 1.21 61 القبلي

42 21.13 
دالة عند 

1.12 

1.76 

 كبير 1.22 1.64 61 البعدي

الدرجة 

 الكلية 

 4.22 2.35 61 القبلي
42 22.35 

دالة عند 

1.12 

1.22 

 كبير 7.72 16.44 61 البعدي

ن عند مستو  داللة إحص ائيه يتبين من الجد ل السانق أنه يوجد فرد دال إحصائيا

  نين متوسطي دمجا  ت مي  المجموعة التجريبية في القياسين القبلي 5751)

حيث أظهر  الختبار المهارات العقلية المرتبطة بالتكنولوجيا الخضراء،  البعد  

  أكبر من قيمة )   الجد لية البالغة 19735النتائج أن قيمة )   المحسونة البالغة )

ن نين متوسطي دمجا  الت مي  في    يتضح ك ل   جود فر د د2725) الة إحصائيا

القياسين القبلي  البعد  في كة مجال كة علي حدأ  أ  أن اانشطة لها تأثير فعال في 

إتقان المهاما  العقلية المرتبطة نعناصر التكنولوجيا الخضراء   قد نلغ حجم تأثير 

لمهاما  التفكير    هو تأثير كبير فى إتقان الت مي  5744اانشطة المقترحة )

 الفاعلية:  التحلية كمهامأ عقلية
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 النسب المعدلة للكسب لبالا وداللتها لمكونات التنور البيئي  (23جدول )

 الدليل اإلحصائى

 األبعاد

متوسط 

درجات 

التطبيق 

 القبلى

متوسط 

درجات 

التطبيق 

 البعدى

النهاية 

 العظمى

النسبة 

المعدلة 

 للكسب

الداللة 

 اإلحصائية

رف المرتبطة بالتكنولوجيا المعا

 الخضراء

22.24 

 

34.24 

 
41 2.37 

دالة 

 ً  إحصائيا

االتجاهات نحو عناصر 

 التكنولوجيا الخضراء

23.75 

 

41.75 

 
61 2.32 

دالة 

 ً  إحصائيا

الرغبة فى التصرف نحو 

المواقف المرتبطة بالتكنولوجيا 

 الخضراء 

7.15 

 

12.12 

 
16 2.35 

دالة 

 ً  إحصائيا

ة عناصر اإلقناع بأهمي

 التكنولوجيا الخضراء

7.14 

 

12.42 

 
16 2.32 

دالة 

 ً  إحصائيا

السلوا المديد لعناصر 

 التكنولوجيا الخضراء

5.22 

 

12.22 

 
16 2.36 

دالة 

 ً  إحصائيا

المهارات العقلية المرتبطة 

 بالتكنولوجيا الخضراء

2.35 

 

16.44 

 
31 2.35 

دالة 

 ً  إحصائيا

 2.37 226 255.12 64.34 االختبار ككل
دالة 

 ً  إحصائيا

ن نين التطبيق القبلى  التطبيق  يتضح من الجد ل السانق  جود فر د دالة إحصائيا

في كة مكون من مكونا  مقيا  التنوم البيئى فى كافة المجاال  المرتبطة  البعدت

نالتكنولوجيا الخضراء   قد سجلن نسبة الكس  المعدلة لب ل فى كة مكون على حدب 

ن أكبر من ) على إجمالى الم   مما يدل على فاعلية اانشطة المقترحة 1725قيا  قيما

القائمة على مفاهيم التكنولوجيا الخضراء فى تحسن الجوان  التى يقيسها مقيا  

 التنوم البيئي   ه ب النتائج ت كد النتائج السانقة.

 تفسير النتائج
ي  اانشطة المقترحة يتضح من خ ل نتائج مقيا  التنوم البيئى أن االشترال فى تنف

للدماسة التجريبية  نتج عنها تنمية تنوم الت مي  نمفاهيم التكنولوجيا الخضراء من 

خ ل أنعاد  عناصر المقيا  )المعامف المرتبطة نالتكنولوجيا الخضراء  االتجاها  

نحو عناصر التكنولوجيا الخضراء  الر بة فى التصرف نحو المواق  المرتبطة 

الخضراء  ااقناع نأهمية عناصر التكنولوجيا الخضراء  السلول الم يد  نالتكنولوجيا

لعناصر التكنولوجيا الخضراء  المهاما  العقلية المرتبطة نالتكنولوجيا الخضراء  

 يرجت ذل  إلى التنوع في الوسائة  ااد ا  مانين العرض المصوم  الفيديوها  

ن في ج و انتباب الت مي   استدامأ   ااشكال التوتيحية الومقية  كان ذل  عام ن  مهما

دافعيتهم نحو التعلم   ك ل  امتباا موتوع اانشطة نحياأ الت مي   البيئة المحيطة 

نهم   ه ا جعة الت مي  مهتمين نتعلم ه ب الموتوعا   االستفادأ منها فى حياتهم  

ى ترتبط نااتافة إلى تنا ل اانشطة مجموعة من المشك    الممامسا   الت
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ن نالحياأ اليومية للت مي   التى تتطل  حلوالن متنوعة لمواجهة أخطامها  ن  ثيقا امتبااا

على اانسان  البيئة. مما أد  إلى تنمية تنوم مجموعة البحث نمفاهيم التكنولوجيا 

 الخضراء.

 Mitarlis1, Suhadi تتفق ه ب النتائج مت ما توصلن إليه مت دماسة         

Ibnu,2017) ) 
نتنمية المعامف من خ ل اانشطة التى تم تدميسها من خ ل مقرم العلوم   قامن

  أن االهتمام نتنمية المعامف البيئية يسهم في تنمية التنوم البيئى.

حيث  (1125،نســريــن حمـــدي قــــــــالش) تتفق ه ب النتائج مت دماسة          

اتفقن نتائج الدماسة السانقة مت نتائج البحث الحالي من حيث فاعلية اانشطة في تنمية 

االتجاها  البيئية لدت ت مي  المرحلة ااعدادية   أن االهتمام نتنمية االتجاها  البيئية 

 يسهم في تنمية التنوم البيئى.

حوم اهتمامها تنمية  كان م (Clayton, Myers, 2009) تتفق مت دماسة          

السلول الم يد للبيئة من خ ل اانشطة المصاحبة لدم   مادأ االجتماعيا  فى 

 المرحلة المتوسطة العليا.

 التى  (1115)عبد المنعم المرزوقي، تتفق ه ب النتائج مت ما توصلن إليه دماسة 

 مي  استخدمن نرنامج أنشطة صفية  ال صفية فى تنمية المهاما  البيئية لدت ت

 الحلقة الدانية من التعليم ااساسى.

 (Monroe et al., 2004) ك ل  تتفق الدماسة الحالية مت دماسة          

التأثر متمد ن فى االتجاها   الر بة فى تنمية  اانشطة المرتبطة نالبيئة استخدمن 

 فى التصرف.

التصرف  التى اهتمن نتنمية عناصر  (Peyton, R.,1978) تتفق مت دماسة 

المتمدلة فى السلول الم يد  ااقناع لدت ت مي  المرحلة المتوسطة من خ ل نرنامج 

 أنشطة علمية إثرائية.

 توصيات الـبحث
فى توء ما قدمه البحث من تصوما  نظرية  ما توصة إليه من نتائج يوصى 

 نالتالىي

ن مت كتاو الوزام - أ  ليتمكن إعداد كتيبا  أنشطة للت مي  توزع عليهم ت زميا

الت مي  من التعرف على اانشطة  كيفية تنفي ها   يستعان نكتي  النشاا ال ت 

 أعدب الباحدين. 

تطوير محتوت مناهج المرحلة ااعدادية  نحيث تتضمن مفاهيم التكنولوجيا  -

 الخضراء  المجاال   التقنيا  المرتبطة نها. 

 متانعة اانشطة البيئية تدمي  المعلمون على اختيام  تصميم  تنفي   تقويم  -

 الحرأ التى تخدم المدمسة  البيئة المحلية.

 

 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d9%82%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%8c+%d9%86%d8%b3%d9%80%d9%80%d8%b1%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%86+%d8%ad%d9%85%d9%80%d9%80%d9%80%d8%af%d9%8a.+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d9%82%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%8c+%d9%86%d8%b3%d9%80%d9%80%d8%b1%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%86+%d8%ad%d9%85%d9%80%d9%80%d9%80%d8%af%d9%8a.+
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 مقترحات الـبحث

 تت تصوم مقترح لمفاهيم التكنولوجيا الخضراء التى يج  أن تتضمنها مناهج  -

 المرحلة ااعدادية.

تقويم أثر اانشطة المدمسية فى خدمة البيئة  على اتجاها  الت مي  المشامكين  -

 ين.  ير المشامك

دماسة فاعلية استخدام اانشطة القائمة على مفاهيم التكنولوجيا الخضراء علي  -

متغيرا  أخر  كالدافعية  االتجاب نحو مادتى الدماسا  االجتماعية  العلوم 

 التفكير اانداعي  التفكير الناقد  التفكير التأملي  ال كاء الطبيعي  الترنية 

 العلمية.

 المراجع

 ي النشاا الط نيي مفهومه  تصنيفاته 2552يرأ )انراهيم نسيوني عم -

 توانطه  مكانـه من المنهج المدمسى  أهدافه الترنوية   مقة عمة مقدمة 

إلى اللقاء السنو  التاست للجمعيـة السعودية للعلوم الترنوية  النفسية 

 )جستن .

ليم   ي الع قة نين التنوم البيئي لت مي  التع2510أحمد زيتون عيد زيتون ) -

ااساسي  آنائهم في المجتمت البد   نشمال سيناء"  مسائة ماجستير  ير 

  منشومأ  معهد الدماسا   البحوث البيئية  جامعة عين شم .                                                                        

 ي فعالية نرنامج مقترح فى الدماسا  2510أميرأ عز  محمود )

جتماعية لتنمية التنوم البيئى لدت ت مي  المرحلة اانتدائية  مسالة اا

ماجستير  ير منشومأ  جامعة المنصومأ  كلية الترنية  قسم المناهج  ارد 

 التدمي .

تنمية المسئولية البيئية نتقنيا   ي "2519دماسة نشرت ننن جعفر) -

  ع التوعية  ااع م البيئي نسلطنة عمانالتكنولوجيا الخضراء للعاملين نقطا

مسالة  دكتوماب جامعة عين شم   معهد  مسالة دكتوماأ  ير منشومأ 

 الدماسا   البحوث البيئية  قسم العلوم الترنوية  ااع م البيئي.

 ي النشاا المدمسيي مفهومه   ظائفه  مجاال  1995حسن شحاته ) -

 . ة  القاهرأ  الـدامالمصرية اللبناني1تطبيقـه  ا

 للنشاا ااساسية المرحلة معلمي ممامسة   ي مدت2511القطيش ) حسين -

 جامعة مجلة ترنية البادية الشمالية الشرقية  مديرية مدام  في المدمسي

-52  ص ص 2511يونيو  اا ل  العدد عشر  الخام  المجلد ااقصى 

98 . 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&criteria1=1.&OrderKey=publishYear+desc&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1&ItemType=
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&criteria1=1.&OrderKey=publishYear+desc&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1&ItemType=
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&criteria1=1.&OrderKey=publishYear+desc&SearchText1=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1&ItemType=
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لي المدخة  ي فاعلية نرنامج مقترح قائم ع2513خالد عبد اللطي  ) -

الدماسا  االجتماعية لتنمية المفاهيم البيئية  التنوم  القصصي في تدمي 

البيئي لد  ت مي  الص  الساد  االنتدائي  مجلة الجمعية الترنوية 

  .15للدماسا  االجتماعية  كلية الترنية  جامعة عين شم   العدد )

البيئي لدت معلمي  ي فاعلية نرنامج لتنمية التنوم 2558عبد المسيح سمعان ) -

العلوم نالمرحلة االعدادية  امكانية التنب  نسلوكهم البيئي  الجمعية المصرية 

للترنية العلمية  مجلة الترنية العلمية  المجلد السانت  العدد الداني  يوليو  

 .135ص

 ي فاعلية نرنامج أنشطة نيئية صفية 2555عبد المنعم محمد المرز قي ) -

مهاما   القيم البيئية لدت ت مي  الحلقة الدانية من  الصفية على تنمية ال

التعليم ااساسي ند لة ااماما  العرنية المتحدأ  مسالة دكتوماأ  ير 

 منشومأ  معهد الدماسا   البحوث البيئية  جامعة عين شم .

 ي أهمية اانشطة الموازية في تحصية 2510فاامة الزهراء ن لي ) -

م الدانو  ااعداد   فا   المركز الجهو  الرياتيا  لدت ا و التعلي

 لمهن الترنية  التكوين الفرع االقليمي.

ان  دام المناهج 2510محسن علي عطية ) -  ي الجودأ الشاملة  المنهج  عمن

 للنشر  التوزيت. 

 ي النشاا المدمسي المنهجى  ال منهجى  1998محمد صالح المني  ) -

 مطانت الدمعية  الرياض.

قترح قائم على مدخة فاعلية نرنامج م ي "2515له حمدان )ناصر نن عبد ال -

العلم  التكنولوجيا  المجتمت في تنمية التنوم البيئي لدت عضوا  جمعيا  

"  مسالة دكتوماأ  جامعة عين شم   معهد الدماسا  المرأأ العمانية

  البحوث البيئية

تنمية المسئولية البيئية لط و الص   ي "2515مصطفى عبد المجيد أحمد ) -

اا ل الدانو  نالتعليم الصناعي في توء نرنامج مقترح عن تكنولوجيا 

مسالة  دكتوماب جامعة عين اانتاج اانظ  قائم علي المدخة المنظومي"  

   معهد الدماسا   البحوث البيئية  قسم العلوم الترنوية  ااع م شم

  البيئي.

 ي "تنمية االتجاها   المهاما  في 2515) نســريــن حمـــد  قــــــــ ش -

مجال استخداما  الطاقة في البيئة المشيدأ ناستخدام أنشطة مقترحة لت مي  

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b9%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%aa+%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b9%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%aa+%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b9%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%aa+%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=114317968&frameName=&PageNo=4&PageSize=10
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=114317968&frameName=&PageNo=4&PageSize=10
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=114317968&frameName=&PageNo=4&PageSize=10
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=114317968&frameName=&PageNo=4&PageSize=10
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d9%82%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%8c+%d9%86%d8%b3%d9%80%d9%80%d8%b1%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%86+%d8%ad%d9%85%d9%80%d9%80%d9%80%d8%af%d9%8a.+
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