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 املهخص 
هدف البحث الحالي إلى تحديد قائمة بمفاهيم الكيمياء الخضراء التيي يببييي تضيميبفا بيي بربيام       

إعييداد مممييم الكيمييياء بكميييات التربيييةا متحديييد قائميية بييالتيم البيئييية المرتبطيية بالكيمييياء الخضييراء التييي 
ب الممممين بعمبة الكيميياءا متحدييد ميدى تضيمين بربيام  ااعيداد ا كياديمي يببيي تبميتفا لدى الطال

الحالي لمطالب الممممين بعمبة الكيمياء لمفاهيم الكيمياء الخضراءا مالتيم البيئية المرتبطة بفاا متتديم 
  إعيداد بربام  متترح لكيفية تضمين مفاهيم الكيميياء الخضيراء مالتييم البيئيية المرتبطية بفيا بيي بربيام

مممييم الكيمييياءا متحديييد باعمييية إحييدى محييدات البربييام  المتتييرح بييي تبمييية مفيياهيم الكيمييياء الخضييراء 
مقييد عييممت عيبيية التحميييل متييررات  مالتيييم البيئييية المرتبطيية بفييا لمطييالب الممممييين بعييمبة الكيمييياء.

مممييين عمييى مييدار الاييبمات )الكيمييياءا مالفيزييياءا مالبيملييمليا مالليململييياد التييي يدراييفا الطييالب الم
م. مقيد تمليمت التبييائ  7102/ 7102ا ربي  الدراايية بكميية التربييية لاممية بمرايميد لمميام الليياممي 

هبيياك برًقييا ذا دإليية إحلييائية بييين متماييط درلييات طييالب ملممعيية البحييث بييي التطبيتييين التبمييي الييي 
تمياته الاتة للالح التطبيق البميديا مالبمدي إختبار التحليل بي مفاهيم الكيمياء الخضراء ككل مما

د أن المحييدة المدمييدة ميين 9,7,9د مقيميية حليم التييلكير لكييمهين )1,9,2ميتضيح ميين قيميية مربيي  إيتييا )
البربام  المتترح حتتت درلة مباابة من الفاعميية بيي تبميية تحلييل طيالب ملممعية البحيث لمفياهيم 

 الكيمياء الخضراء.
 انكهًبد املفتبحُخ : 

 .الطالب الممممين -التيم البيئية  -الخضراء الكيمياء 
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The aim of the current research is to define a list of green chemistry 

concepts that should be included in the chemistry teacher preparation 

program in colleges of education, define a list of environmental values 

associated with green chemistry that should be developed by students of 

chemistry teachers, and determine the extent to which the current academic 

preparation program for students in the chemistry department includes 

green chemistry concepts , And the environmental values associated with it, 

and present a proposed program for how to include the concepts of green 

chemistry and the associated environmental values in the chemistry teacher 

preparation program, and determine the effectiveness of one of the specific 

program units in developing the concepts of Green Emiae and 

environmental values associated students. The analysis sample has enabled 

courses (chemistry, physics, biological, and geology) taught by students 

teachers over the four years at the Faculty of Education, Port Said 

University for the academic year 2017/2018. The results revealed that there 

is a statistically significant difference between the average score of the 

students of the research group in the application of hats and post-test 

achievement in the concepts of chemistry as a whole and its six levels in 

favor of post-application, as evidenced by the value of the square of ETA 

(0.968) and the value of the effect size of Cohen (4, 259) The prepared unit 

of the expected program will be an appropriate degree of effectiveness in 

developing the research group students' achievement of green chemistry 

concepts. 

Green chemistry - environmental values - student teachers 
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 يقذيخ: 
 مين رابطية بيبفميا ببعيلت الحيياةا تطيمر مي  البيئية ممظياهر الكيمن أايرار بي يتممق بدأ ااباان     

 إليى اابايان ممليل ليد مين بيفيا يبيذل ميا بتدر الحياة ملادر بتمطية البيئة ياتكمر المتبادل التمابق
لى الطبيمة أارار من المديد إلى ماهتدى مالتكبململيا الممم علر محيامل  مين تفياعالت البيئية بيي ميا ما 

مالتتبييي  المممييي التتييدم عيين مبلييرف البظيير أحايين ماييتمى لممميعييها لبفاييه ليحتييق البيئيية أن يمظييف
 خيالل الخياط  الايممك يميارس زال ميا اابايان أن إإ امالحضيارة الرقيي مين عمييا درليات مململه إلى

 البيئة. م  تفاعمه
 لمبيئييية الميييدمرة مآكارهيييا المعيييكالت المديييد مييين بايييبب البيئيييية با زمييية الميييالمي ااحاييياس متزايييد     

باياد البيئية مكمبيات مي  الايمبي اابايان تماميل مين الحيد ممن ألل مالبيئةا ااباان حياة متفديدها  ما 
 عميفيا مالمحابظية البيئية بحماية الخالة التعريماتم  التمابين ادبت لمماردها المفرط ماإاتيالل بظامفا
التيلكير  إليى مالمؤديية بالبيئية المضرة الاممكيات مردع البيئة م  لإلباان الامبي التمامل من      لمحد
 .د99 ص ا7112ا اهلل؛ بلم عبد)بظمفا  ماختالل لمبالرها التمابتية الحركة عمى
 إحييدى مألييبحت البعييريا الملتميي  حييياة بييي مفًمييا رًادم  الملييمر ميير عمييى الكيمييياء أدت ملتييد     

 حيييياة البعييير ظيييرمف متحايييين ا التتيييدم بيييي مختميييف الملييياإتا ليييه حتتيييت التيييي ا ااايييية المايييائل
 مالكايياء ماااييكان مالطاقيية ماللييباعة مالزراعيية ماليييذاء المييالج بييي الكيماميييات تاييتخدم إذ مربيياهيتفما

 مالحييرب مالييذخائر ماللييماري  الفضيياء مغييزم ماإتليياإت مالممالييالت مالبتييل التلميييل مماتحضييرات
 المميعيةا مايتمى مربي  الميالميا اإقتلياد دعيم بيي الكيماميات متلارة لباعة عاركت مقد الكيماميةا
ا إإ أبه بتيلة المعاكل البيئية التيي أدت الكيميياء إليى ظفمرهيا أليبح التميق متزاييد مين  الممل مبرص

 الكيمياء ممخاطرها.
                                         (Hieresen; Schutt & Boese, 2000, p. 1542)  
 مالمبتلييات ا دمييية إبتيياج عيين الباتليية الاييمبية التييلكيرات بييدأت المعييرينا التييرن مبتلييف مبييي     

 مين المدييد بيي التممث ابتعر حيث الظفمرا بي المحاليل حماية بتحاين الخالة مالمبتلات التلارية
 ا مزمنا طبتية بي كتمب محدكت الحمضية ا مطار بابب اليابات متدهمرت المالم بي المائية الممرات

 بتيائ  إليى بااضيابة بالايرطان؛ إلى االابة مباعر بعكل الماتخدمة الكيميائية المماد بمض أدت كما
 د.Constable, 2015, para. 2) ااباان ملحة البيئة عمى ضارة
 الدملييية مالبيئييية المممييية مالمبظمييات المؤااييات بييه اهتمييت لديييد مييبف  الخضييراء اءالكيمييي تدمييد     

 تضييمن مآلييياتا قماعييد تطبيييق خييالل ميين أضييرارهاا متفييادى الكيماميييةا المييماد ااييتخدام بمائييد لتحتيييق
دارتفا عميفا الايطرة  .د0ا بترة ,710 االزرقا) المختمفة الملاإت بي آمبةا مبيئية عممية بطريتة ما 
: تمبييي اإاييتخدام ا مكييل لممييماد الخييام بييي المليياإت Green Chemistryمالكيمييياء الخضييراء      

المختمفة عمى أااس امكابية ااترلاعفاا تلديد مماردها متلبيب ظفيمر مممكيات أكبياء عمميية التليبي  
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 Environmentally Benignكيمييياء البيئيية الحميييدة أم بمييد اابتيياجا مقييد يطمييق عميفييا أيضييا 

Chemistry ا أم الكيميييييييييييييييييييياء المايييييييييييييييييييتدامة أم المايييييييييييييييييييتمرةChemistry Sustainable 
(Kovacs ,2014 , p. 5). 

 تمبيي مهيي 0992 عيام" Paul T. Anastas" المالم هم الخضراء الكيمياء كممة مض  من بلمل     
  تممل آمبة بيئية بدائل بااتخدام إبتالية عمميات متلميم التممث من لممقاية لمكيمياء المادل اإاتخدام

 عيين عبييارة أبفييا البياس ميين ككييير إليى يتييدامل كمييا مليييس ذليكا ميين الباتليية الخطييرة المييماد تتميييل عميى
بتكييار متلييميم متطبيييق لمبييمات   هييي الخضييراء الكيمييياء ملكيين بالبباتييات المتممتيية الكيمييياء "اكتعيياف ما 

ماإاتفادة من ملممعية مين المبيادئ  الكيميائية مكذلك طرق تتميل أم مب  ااتممال متكمين مماد خطرة
ا 7119التي تتمل أم تميي ااتخدام أم تمليد الخطرة بي تلبي  متلميم المبتليات الكيماميية" )عياكرا 

  د. 09ص 
مبظرًا  همية الكيمياء الخضيراء كفيرع حيديث مين بيرمع الكيميياء بمين المفيم عميى طيالب الكيميياء      

لكيمييياء الخضييراءا ملييذلك بتييد قييام المديييد ميين اللاممييات المالمييية بلمييي  الماييتميات أن يتمربييما عمييى ا
بيي ببايمفيبياا مأيًضيا قيام قايم  Scrantonبإدراج الكيمياء الخضراء بي مبف  الكيميياء مكيل: لاممية 

اابت أمإف بالمإيات المتحيدة بيدم  الكيميياء الخضيراء بيي ميادة  St. Olaf Collegeالكيمياء بكمية 
 الايبة باليمبيان مبيي Patras بياتراس ة ا ملى من المرحمة اللامميةا مقامت لامميةالكيمياء بي الاب

 بتتبييية تلييارب مأيضيياً  ععيير ااكبييا الخضييراء الكيمييياء مبييادئ تضييمين بييدأ 7119 -7112 الدرااييية
 البيملمير مكيمياء المضمية مغير المضمية الكيمياء محدات بي لممباه  الخضراء الكيمياء الميكرمكايل

  .د92 ص ا7112ا عمي أبم) الحيمية يمياءمالك
ا ايالم)ا دBodlalo; Sabbaghan & Jome, 2013) مقيد أكيدت بميض الدراايات مكيل درااية     

إلى ملمد قلمر بي المباه  بي تبامل مفاهيم الكيمياء الخضراء ممبادئفياا كميا أكيدت بميض  د7102
عميى أهميية  د (Karpudewan; Ismail & Mohamed ,2009 ا(Goei, 2010)الدرااات مكيل 

تبفيذ التلارب الكيميائية بباءًا عمى مبادئ الكيمياء الخضراءا مهيذا ييدعم إليى ضيرمرة البظير ل مضياع 
الحالية لمباه  المممم ممباه  الكيمياء خالًة لتمرف مدى تمابر ممضمعات ممفاهيم الكيمياء الخضراء 

 بفا.
 ا مليى بالدرلية بفييا قييم أزمية كمبفيا عين تخيرج إ أبفا يتضح له البيئيةا المعكالت يتلمل ممن     

 ااباييان ممييا لمييل لمبيئييةا اابايان ممامميية بطريتيية المتممتيية البيئييية التييم غييياب عيين باتليية ايممكيات
ايمبية  بآكيارًا بمكمباتفيا البيئية عميى هيذا كيل بابمكس يعاءا ما بفا يفمل لمبيئة المحيد المالك يمتتد أبه
 التربيية مظيائف مأهيم أمل كابيت ملمياا لبتائيه ضيماًبا يتفاداهيا أن بفايه اابايان يحامل مأخطارًا مدمرةا
 تربمًييا عمياًل  كان إبد من التلكيد عمى التيم متتديم لذا ا برادا اممكيات لتمديل مالتيم الخمق تكمين هي
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التيي تتميرض لفيا  المعيكالت لففيم البيئيية التييم خميق بيي بميال بيدمر لمتييام ممايتمرًاا ممبظًميا مخطًطا
  البيئة. تلاه الاممك من إيلابية أبماط تببي عمى يعل  مما أبضلا بحم عمى البيئة
 عيبه هبياك أن إإ اإختالف هذا من مبالرغم لمتيم تمريففم بي البفس معمم التربية عمماء ميختمف     
 بمكابية مأبفيا مالممبمييةا الماديية تليرباته عمى الفرد يلدرها أحكام ملممعة" هي التيم أن عمى إلماع
 مرغباتيييه مميمليييه تليييرباته تمليييه ممليييات أم مميييايير أم متييياييس أم عمييييا مكيييل أم قماعيييد أم مبيييادئ

 يليمز إ مميا يليمز مميا يفمميها أن يليب إ مميا يفمميه أن يليب ميا ليه تحيدد ممازين مهي ماهتماماتها
 ص ا7101 االميال عبيد" )عبيه بمرغيم  أم بيه مرغمب أبه عمى ذاك أم الاممك لفذا خالله من ميبظر
  .د,2
  التيم بيي تمزيبي تمازن ملمد  عدمإلى  د7102ا عبالرة) درااة مقد أكدت بمض الدرااات مكل     

أن محتييمى المبيياه  إ ياياعد الطييالب بييي اكتايياب  د7102) درااية إبييراهيم مبياه  الممييمما كمييا أكييدت
 التيم البيئية بي بمديه الاممكي مالملدابي.

عمم الكيمياء الخضراء كلزء مين اتلياه  أهمية يتضح الاابتة الدرااات ما تم عرضه من خالل من     
 المفيياهيم الماييتدامةا مكييذلك أهمييية تبمييية بالتبمييية ياييمى مييا أم ا خضيير عييالمي يييدعم إلييى الملتميي 

 ربييام ب بييي الماييتحدكات بمييض إدخييال إلييى الحاليية تتضييح كمييا المتمممييينا لييدى البيئييية مالتيييم المممييية
 أن التيمل ممن هبا يمكين اللاريةا المالمية ماإتلاهات الحديكة التطمرات م  لتتالءم المممم مممم إعداد

 ميماد" بتيمل يايمح إ اليذي بالعيكل الكيميياء عمم أمام لديًدا تحدًيا تعكل متطبيتاتفا الخضراء الكيمياء
 المميم بين التكامل من بمع أحداث من إبد كملذل" خضراء كيميائية مماد" بل" الكيميائية المماد من خالية
 للمل الدملة ماتمى عمى مخططات متبفيذ دعم بفا المفترض التطاعات أهم من اللاممات متدمدا مالتيم
     بااضيابة ا رضا كمكيب تفيدد التيي المخاطر عمى الضمء تمتي معممية عممية متررات من يدرامبه ما
 متمييديل ماالييراءات التييرارات اتخيياذ عمييى لممايياعدة الالزميية فيياراتالم متطييمير البيئييية التيييم بعيير إلييى

 بييي المعيياركة كييم مميينا تفييددها التييي مالمخيياطر البيئيية بتضييايا مالييمعيا البيئيية ميي  لمتمامييل الاييممكيات
 تبييامل مييدى تحديييد ااييتفدبت دراايية قبييل تليير ميين لييم الباحكيية عمييم حييدمد بييي أبييه كمييا الحمييملا إيحيياد
عيداد الخضيراء الكيميياء لمفياهيم لكيميياءا ممميم إعيداد بربام   المتيررات بيي لتضيميبفا تليمر متتيرح ما 
 .الحالية الدرااة إليه تامى ما مهم بفا المرتبطة البيئية التيم تبمية بي باعميته مقياس الدرااية
 التييي ا كاديمييية المتييررات بمييض محتييمى تحميييل ااييتفدبت ااييتطالعية درااييةلييذا قامييت الباحكيية ب     
 ميند 00) مي  متابمية عتيدتيم  ا كمياالتربيية ببمرايميد بكميية الكيميياء بعيمبة الممممين الطالب افايدر 

 الكيمييياء عييمبة متييررات تييدريس عيين الماييئملين بمراييميد لامميية الممييمم بكمييية التييدريس هيئيية أعضيياء
 يايفاتدر  أهميية مميدى الكيميياء عيمبة متيررات بيي الخضيراء الكيميياء تدريس ماق  عمى التمرف بفدف
المختمفيةا مأن  متطبيتاتفا الخضراء الكيمياء مفاهيم تبامل بي قلمر ملمد خالل ذلك من تبين لمطالب
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 أميير الخضييراء الكيمييياء متممييم تمميييم ألييبح ملييذلك عييالمي إتليياه ميين    لييزء هييي الخضييراء الكيمييياء
 .ضرمري
المفاهيم  متبمية الكيمياء متررات بي الخضراء الكيمياء تضمين أهمية تتضح ابقا ما عمى مبباء     

 .التربية بكميات الكيمياء بعمبة الممممين لمطالب بفا المرتبطة البيئية المممية مالتيم
 :انجحج يشكهخ
 الاييابتةا الدرااييات مبتييائ  الخضييراءا الكيمييياء بملييال تفييتم التييي المالمييية التملفييات ضييمء بييي     

"قليمرًا  اتضيح أن هبياك مالطيالبا التيدريس هيئية أعضاء بمض م  مالمتابالت اإاتطالعيةا مالدرااة
 مالتييم لمكيمياءالخضيراء الممميية المفياهيم الكيميياءا حييث إبيه إ يتضيمين عميى ممميم إعيداد بربام  بي

ملمتلدي لفذه المعكمة يحامل  الكيمياء"ا عمم من الفرع هذا أهمية من الرغم عمى بفا المرتبطة البيئية
 :الاؤال الرئيس التاليالبحث الحالي االابة عن 

 لييدى البيئييية مالتيييم المممييية المفيياهيم بمييض تبمييية بييي الخضييراء الكيمييياء بييي متتييرح بربييام  دمر مييا
 الكيمياء؟ بعمبة الممممين الطالب
 :اآلتية الفرعية ا ائمة الاؤال هذا من ميتفرع
 بكميييات يمييياءالك مممييم إعييداد بربييام  بييي تضييميبفا يلييب التييي الخضييراء الكيمييياء مفيياهيم مييا -0

 التربية؟

 التربييية بكميييات الكيمييياء مممييم إعييداد بربييام  بييي ا كاديمييية المتييررات تتضييمن مييدى أي إلييى -7
 الخضراء؟ الكيمياء لمفاهيم

 بعيمبة المممميين الطيالب ليدى تبميتفيا يببيي التي الخضراء بالكيمياء المرتبطة البيئية التيم ما -2
 الكيمياء؟

 بيي بفيا المرتبطية البيئيية مالتييم الخضيراء الكيميياء مفياهيم ضمينلت البربام  المتترح لمرة ما -9
  التربية؟ بكميات الكيمياء مممم إعداد بربام  متررات

 لمطيالب الخضيراء تبميية مفياهيم الكيميياء بي المتترح البربام  محدات تدريس إحدى باعمية ما -,
 التربية؟ بكميات الكيمياء بعمبة الممممين

 البيئيية التييم تبميية بي الخضراء الكيمياء بي المتترح البربام  محدات تدريس إحدى باعمية ما -,
 التربية؟ بكميات الكيمياء بعمبة الممممين لمطالب بفا المرتبطة

 :انجحج أهذاف
 :يلتي ما إلى الحالي البحث هدف     
يياء تحديد قائمة بمفاهيم الكيمياء الخضراء التيي يببييي تضيميبفا بيي بربيام  إعيداد ممميم الكيم -0

 بكميات التربية.
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 الطييالب لييدى تبميتفييا يببيييي التييي الخضييراء بالكيمييياء المرتبطيية البيئييية بييالتيم قائميية تحديييد -7
 .الكيمياء بعمبة الممممين

 لمفاهيم الكيمياء بعمبة الممممين لمطالب الحالي ا كاديمي ااعداد بربام  تضمين مدى تحديد -2
 .بفا ةالمرتبط البيئية مالتيم الخضراءا الكيمياء

بفيا بيي  المرتبطية البيئيية مالتييم الخضيراء الكيميياء مفياهيم تضمين لكيفية متترح بربام  تتديم -9
 .بربام  إعداد مممم الكيمياء

 البيئيية مالتيم الخضراء مفاهيم الكيمياء تبمية بي المتترح البربام  محدات إحدى باعمية تحديد -,
 .الكيمياء بعمبة الممممين لمطالب بفا المرتبطة

 :انجحج أهًُخ
 :تحددت أهمية هذا البحث بيما يلتي     
 تمميم بلهميية بيادت التيي الميؤتمرات ملتملييات المالميية لمتملفيات يدمد البحث الحيالي اايتلابة -0

 متضييميبفا ممتيررات بييرام  ببياء خييالل الكيميياءا مين مممممييي متممميي لييدى الخضيراء الكيميياء
مميم المميمما ليكيمن عميى درايية  بالكيميياء الخضيراء بيرام  إعيداد م بيي الدراايية المتررات داخل
 الكيمياء. عمم برمع كلحد

 أهمية إلى التربية بكميات المممم الطالب إعداد برام  متطمير إعداد عمى التائمين اهتمام تمليه -7
 المتييررات إلييى بفييا المرتبطيية البيئييية التيييم عمييى مالتركيييز الخضييراء الكيمييياء مفيياهيم تضييمين
 .الماتتبل لاب  هم المممم أن بإعتبار الكيمياء مممم إعداد بربام  ضمن الدرااية

متترح بتبفيذه أم تطميره من قبل التائمين عمى بربام  إعداد مممم  يمكن اإاتفادة من البربام  -2
 الكيمياء. 

 الخضييراء بالكيمييياء المتممتيية ممممميياتفم مايياعدة الطييالب الممممييين بعييمبة الكيمييياءعمى زيييادة -9
 .الممالرة المالمية اإتلاهات لمماكبة مذلك معيفم بفا دةزيا بفدف

بتح الباب أميام البياحكين اليراء أبحياث تايمى لتبميية معيي المتممميين بالكيميياء الخضيراء بيي  -,
 مراحل التمميم المختمفة.

 :انجحج حذود
 إعيداد م )الكيمياء مالفيزياء مالبيمليملي مالليململيياد ببربيا ا كاديمية المتررات محتمى تحميل -0

التيي تيدرس بممًييا لمطيالب مين ماقي  كتيبفم الدراايية لممايتميات  التربيية بي كمية الكيمياء مممم
 د متررًا أكاديمًيا.92ا رب  معددهم )

ا م7109/ م7102 اللاممي لممام الكابي الدرااي الفلل بيد الخضراء الكيمياء) محدة تطبيق -7
 .ببمراميد التربية ةبكمي الكيمياء عمبة ا مل الماتمى طالب عمى
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بفيم  –بي المايتميات الممربيية الايتة )تيذكر  الممممين المفاهيم المممية لمطالب تحليل قياس -2
الخضيييراء بالمحيييدة المدميييدة بيييي  الكيميييياء مفييياهيم بيييي تتيييميمد –تركييييب  –تحمييييل  –تطبييييق  –

 .الكيمياء الخضراء
 بيي ا بمياد اآلتيية: )قييم المممميين بالطيال لدى الخضراء بالكيمياء المرتبطة البيئية التيم قياس -9

 قييما البيئيية الميمارد عميى المحابظية قييما الممميي بالبحث المرتبطة التيما البيئة عمى المحابظة
 .البيئيد اللمالي التذمق قيما المامة اللحة عمى المحابظة

 :انجحج ينهذ
 الكيمييياء مممييم إعييداد ببربييام  ا كاديمييية المتييررات محتييمى لتحميييل: التحميمييي الملييفي المييبف  -0

  .بكمية التربية ببمراميدا متفاير ممباقعة البتائ 
 كمتيير) الخضراء الكيمياء بي المتترح البربام  محدات إحدى باعمية لتياس: التلريبي المبف  -7

 ليدىد تيابمين كمتيييرين) بفيا المرتبطية البيئيية مالتيمالمممية  المفاهيم بمض بي تبميةد ماتتل
 .لبحثا ملممعة أبراد

 :انجحج أدواد
 .الكيمياء مممم إعداد بربام  بي تضميبفا التي يببيي الخضراء الكيمياء بمفاهيم قائمة -0
 بعيمبة المممميين الطيالب ليدى تبميتفيا المرتبطة بالكيمياء الخضراء المالب البيئية بالتيم قائمة -7

 .الكيمياء
 بربييام  بييي بيئييية المرتبطيية بفيياالخضييراء مالتيييم ال مفيياهيم الكيمييياء لتضييمين المتتييرح البربييام  -2

 .الكيمياء مممم إعداد
 ."محدة الكيمياء الخضراء" تطبيتفا تم مالتي المتترح البربام  محدات إحدى -9

 لمفياهيم المممميين الطيالب تحليل لبممم لتياس الاتة الممربية الماتميات بي تحليمي اختبار -,
 . الخضراء الكيمياء بي المدمدة بالمحدة الخضراء الكيمياء

      المحابظيية قييم: )الخماية اآلتيية ا بميياد بيي الخضيراء بالكيميياء المرتبطيية البيئيية التييم متيياس -,
    المحابظية قييما البيئيية الميمارد عميى المحابظية قييما المممي بالبحث المرتبطة التيما البيئة عمى
 د.البيئي اللمالي التذمق قيما المامة اللحة عمى

 خطىاد انجحج:
 :اآلتية تم اتباع االراءات برمضه لحة من مالتحتق البحث أائمة عن بةلإللا     
 الكيميياء ممميم إعيداد بربيام  بيي تضيميبفا يليب التييا الخضيراء الكيمياء بمفاهيم قائمة إعداد -0

 .المحكمين لمتلكد من لدقفا من ملممعة عمى التائمة التربية عرض بكمية
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 إعيداد ببربيام د مالليململييا مالبيمليملي مالفيزياء اءالكيمي) ا كاديمية المتررات محتمى تحميل -7
 قائمية ضيمء بيي الراب  الماتمى إلى ا مل الماتمى منا ببمراميد التربية بكمية الكيمياء مممم

 .لمتحميل كلداة المدمدة الخضراء الكيمياء مفاهيم
ا لييدى الطييالب الخضييراءا مالتييي يلييب تبميتفيي بالكيمييياء المرتبطيية البيئييية بييالتيم قائميية إعييداد -2

المحكمين لمتلكد مين  من ملممعة عمى التائمة الممممين بعمبة الكيمياء بكمية التربيةا معرض
 .لدقفا

 التمميميييية المايييائل – المحتيييمى – ا هيييداف) البربيييام  تضيييمن مقيييد المتتيييرح البربيييام  إعيييداد -9
 .ماقتراحاتفم مآرائف ضمء بي متمديمه المحكمين الاادة عمى معرضهد التتميم – التممم مملادر

متتضمن )ا هدافا المحتمىا ا بعطة  الخضراء الكيمياء بي المتترح البربام  من محدة إعداد -,
 المحكمييين ملممعيية ميين عمييى مالماييائل التمميميييةا ااييتراتيليات التييدريسا التتييميمد معرضييفا

 .ماقتراحاتفم آرائفم ضمء بي متمديمفا
 بالمحيدة ممتيياس التييم البيئيية المرتبطية لخضيراءا الكيميياء مفياهيم بيى تحلييمي اختبار إعداد -,

 .مكبات اإختبار مالمتياس لدق تميين كم الدرااة محل
 .قبمًيا الكيمياء بعمبة ا مل بالماتمى الممممين الطالب مالمتياس عمى اإختبار تطبيق -2
 .الكيمياء بعمبة ا مل بالماتمى الممممين لمطالب المدمدة المحدة تدريس -2
 .بمدًيا الكيمياء بعمبة ا مل بالماتمى الممممين الطالب مالمتياس عمى باراإخت تطبيق -9
 .متفايرها إحلائًيا ممماللتفا البتائ  رلد -01
 .متفايرها البحث بتائ  ضمء بي مالمتترحات التمليات تتديم -00

 :انجحج يصطهحبد
 د:Green Chemistry) الخضراء الكيمياء
 أم تتميل التيي الكيميائيية مالمممييات المبتليات تليميم: "ابلبفيد Kirchhoff, 2013 ,p.1) عربفا     

 ".             الخطرة المماد متمليد تميي ااتخدام
بلبفيا: "عميم تليميم المبتليات مالمممييات  (Cheng & Gross, 2010,p. 1)كما عربفا كل مين      

يق التبمية الماتدامة التي التي تتمل أم تتضي عمى ااتخدام ام تمليد المماد الخطرة مما يؤدي إلى تحت
 تمبي احتيالات الحاضر دمن المااس بتدرة ا ليال المتبمة عمى تمبية احتيالاتفا الخالة".

 مبتلات تلميم عمى تركز التي المممية الممارف من "ملممعة بي هذا البحث بلبفا إلرائًيا متدمرف     
البيئية عين  إليى ابتتاليه أم حدمكيه قبيل التممث متمب  الخطرة المماد ااتخدام من تتمل كيميائية معمميات

ببربييام  إعيداد مممييم  طرييق تتبييات متطبيتييات خالية بفييا مالتيي يببيييي تبميتفيا ليدى الطييالب المممميين
 .التربية" الكيمياء بكمية
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 د:Environmental Values) البيئية التيم
 مالممتتيييدات مالملدابيييية لمتمييييةا ا حكيييام: "بلبفييياد 219ص ا 7100 اطالبحييية الميييدمان؛) َعربفيييا     

 ممييايير مهيييا البيئيية بحييم ااباييان لاييممك المملفيية مااباييابية الطبيمييية البيئيية بمكمبييات المرتبطيية
 ".ممتتداته م  المتمابتة الملتم  أهداف إطار ضمن بفا اإلتزام معميفما لاممكفم
 بفا يمتز التي الممتتدات ةملممع: "بلبفا د722ص  ا7112المتابي؛ حانا )كل من  كما عربفا     
 ميمابييق الفييرد يختارهييا لماييممكا ممييايير مهييي بفيياا ميتماييك ميبيبفييا غيرهيياا دمن يختارهييا أن بمييد الفييرد
 ".  عميفا ميحابظ بفا ميمتزم بفا ميؤمن عميفا
 يتفياتبم يلب مالتي الخضراء بالكيمياء المرتبطة مالممتتدات التماعد "ملممعة بلبفا متدمرف إلرائًيا     
 إبطالقيا مذليك البيئية تلياه ايممكه بي متتحكم بفا ميمتزم بفا ميؤمن الكيمياء بعمبة الطالب المممم لدى
 .لتالميذه بي الماتتبل" اممكه كمممم ماتتباًل اكاابفا تمديل من

 اإلطبر اننظرٌ وانذراضبد انطبثقخ:
 Green Chemistry احملىر األول: انكًُُبء اخلضراء 

 الملتم  عمى تلكير لفا الكيميائية المماد لباعتفا بي تدخل التي المماد لمي  أن اآلن المالم أدرك     
 مالمبتلييات مالممميييات المييماد بفمييل المالمييية البيئييية اآلكييار ميين الككييير عبفييا بييت  بتييدا مممييمس بعييكل

 بممظييما خطيييرةال الكيميائييية لممييماد إطالًقييا ا ككيير هييي الكيميائييية اللييباعات تمتبيير حيييثا الكيميائييية
 & Poliakoff; Fitzpatrick; Farren) البيئيية عمييى اييمبًيا تييلكيرًا تييؤكر الكيميائييية الممميييات

Anastas, 2002,p. 807)  
 الكيييمرة عييين الباتلييية الككيفييية التحيييمإت هيييذه بخطيييمرة يعيييمرمن مالكيمييييائيين المممييياء بيييدأ مليييذلك     

 ممين الكيمييائي التميمث ممعيكالت لمخاطر ماقمية لحمم عن البحث من إبد بكانا الكيميائية اللباعية
 د.222 ص ا7112ا عبابزة) الخضراء الكيمياء بكرة بعله هبا

 بميماد ضيارة مبفايات مخمفات تبت  التي مالمبتلات المماد كابة ااتبدال ضرمرة الباحكين رأى حيث     
     المميل ضيرمرة إليى أدى ممياا ةالمحيطي مالبيئية اابايان عميى ايمبية آكيار بي تتابب مإ لمبيئة لديتة
 بيي المايتحدكة الفيرمع أحيد تدميد التيي الخضيراء الكيمياء بظفرتا الكيمياء من لديدة برمع تطمير عمى
 لدييًدا مبفًليا تتبي  مالتيي المممكات من خالية لديدة مماد متلبي  إبتاج عمى تركز مالتيا الكيمياء عمم
 ,Wardencki; Curylo & Namiesnik, 2005) لبيئةما ااباان تفدد التي ا خطار من   لمحد

p. 389). 
أن  Paul T. Anastas; Berkeley W. Cue Jr & Julie B. Manley المممياءمييرى      

زاليية خطيير المييماد  الكيمييياء الخضييراء هييي تلييميم متطييمير المبتلييات مالممميييات الكيميائييية لتخفيييض ما 
برلة إبداعية لتلميم دمرة حيياة كاممية  دميمياء الخضراء تد الكيميائية عمى لحة ااباان مالبيئةا بالك

مالملييممين  لمكيمييائيين تحيدى كميا تدمييدلاييطرة عمييى ا خطيارا ا محامليةلممممييات الكيميائيية بيدًإ ميين 
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طبيية مغذائيية مالطاقية ممبتليات  مبفيا: بربام  الكيمياء الخضراء عدة ملاإتى يتببمالمبتكرينا حيث 
لكترمبيييات مملممعيية متبمعيية ميين الاييم  اإاييتفالكية )أبييم عميييا تيميييفالتبظيييف م ال  ص ا7112 ما 

  د.  99
 اخلضراء انكًُُبء يفهىو: أولا 
عيين التمييامن  ت ظفيير مففييمم الكيمييياء الخضييراء بييي المإيييات المتحييدة كبربييام  بحكييي معييترك بيي     

باعة مالملتمميات الممميية المتمدد التخللات بين الفرق اللاممية مملممعات البحمث المايتتمة ماللي
الكيميياء الخضيراء ب امالمكاإت الحكمميةا التي لكل مبفا بيرام  خالية بفيا مخللية لمحيد مين التميمث

لتلمي  ممماللة متطبيق المماد الكيميائية بطريتة لمحد من التفديدات عمى اللحة  ةلديد طرًقاتتضمن 
 مالبيئة

(Wardencki ; Curylo & Namieoenik, 2005, p. 389). 

الخضيراءا محتيى إ يكيمن  مالكيميياء الكيميياء البباتييةم الكيميياء البيئيية  مهباك اختالف ماضح بين     
مالكيميياء درااية المممكيات الكيميائيية بيي البيئية الطبيمييةا ب تفيتم هباك خمط بيبفم بإن الكيمياء البيئيية

اص بي ا ععاب الطبية مطرق ااتخاللفا درااة الكيماميات البباتية المملمدة بعكل خب تفتم البباتية
في بمافة عاممة لمكيمياء تحيددها بالكيمياء الخضراء  أماعن ا بالة البباتية دمن تخريبفاا  مبلمفا

الكيميياء المضيمية ك لمي  برمع الكيمياء ا خرى عمى هذه المبادئ يمكن تطبيقم  من المبادئملممعة 
كفياءة  زييادةالتتميل من المخاطر م حيث أبفا تركز عمى مية مالفيزيائيةا مغير المضمية مالحيمية مالتحمي

 , Anastas, 2015 بعكل مكاليتامى لمحد من التممث مالتضاء عميه حيث أبفا أي تفاعل كيميائيا 

p.3).د 
كيمييائي  ليميمد الكيميياء الخضيراء بلبفيا: "عمميية ت(Anastas & Warner, 1998مقد َعيرف      

أيضيا عربفيا لل المقاية من التميمث"ا م أبديمة من  كيميائيةلبيئةا مهي طريق مرمر لمممية غير ضارة با
د المماد الاامة ياتخدام تملإبلبفا: "هي ااتخدام ملممعة من التماعد مالتي تممل عمى تتميل أم حذف 

 بي تلميم ملباعة متطبيق المبتلات الكيميائية".
ب
ا
 اخلضراء انكًُُبء نشأح: حبنُ
تيم اايتخدام  حييثأمليى أبكيار ممبيادئ الكيميياء الخضيراءا  تظفير  الماضيي التيرن بي تايميبياتم      

بيي   Paul Anastasمين قبيل بيمل أباايتاس  م0990ملطمح الكيمياء الخضراء  مل مرة بيي عيام 
 Environmental Protection Agencyبربييام  خيياص أطمتتييه مكاليية حماييية البيئيية ا مريكييية 

(EPAالليييباعة مليييال تبميييية المايييتدامة بيييي الكيميييياء مالتكبململييييا الكيميائيييية مييين قبيييل د لتبفييييذ ال
بيي المإييات المتحيدة  م0991مؤتمر "مب  التممث" المبمتيد ايبة  دميدم. ةيما مااط ا كاديمية مالحكمم

ا مريكية بتطة ابطالق لمكيمياء الخضراء متطبيتاتفياا حييث كابيت أهيم المعياكل المطرمحية هيي كيفيية 
ث بلعييكا أن: أبضييل طريتيية  ممميياءإليفييا ال تملييلالمختمفييةا مميين بييين البتييائ  التييي  لهالحييدم ميين التمييمك
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حييث  المتضاء عمى التممث هم التضاء عميه خالل أم بمد تعككِمه بي أمل ظفمر قبل ابتتاله إلى البيئية
 .الكيميياء الخضيراءكيميياء البيئية م البتطية اخيتالف بيين هيذا يمكيل م يلبح مين الليمب التضياء عمييها 

بي م بدأ اعتماد بربام  مايااات الكيمياء الخضراء بي المإيات المتحدة ا مريكيةا  م0990مبي ابة 
أطمتيييت كيييل مييين إيطالييييا مالمممكييية المتحيييدة براملفيييا ا مليييىا  م0991بداييية البليييف ا مل مييين ايييبة 

ا عياماًل لمكيميياء الخضيراء بلب فيا بي هذا المليال تمريًفي   ملتد مض  المختلمن  .بااضابة إلى اليابان
بتيييياج مييييماد خطييييرة  تحتيييييق متلييييميم المدرك بييييات مالطييييرق الكيميائيييييةا لمتخفيييييف أم مبيييي  ااييييتخدام ما 

(Wardencki ; Curylo & Namieoenik, 2005, p. 389). 
ب: يجبدئ انكًُُبء اخلضراء

ا
 حبنخ
 .John C"ماربير مليمن" Paul T. Anastas" أباايتاس بيمل المالميان قيام م0992 عيام مبيي     

Warner "مضي  خيالل مين الخضيراء الكيميياء مففيمم لتفمييل مبيدأً د 07) بمضي  أكايفمرد لاممة بي 
 من خريطة عمى يحتمى حيث" مالمماراة البظرية الخضراء الكيمياء" بمبمان كتاب بي بعرت لفا مبادئ
 متكيامالً  عمماً  الكيمياء للمل تامىا ئةالبي محماية الخضراء الكيمياء مففمم لتطبيق لمكيميائيين الطرق
 البتيرمل مليباعات مالدمائية الليدإبية لملباعات الكيميائي التلبي  ياببه ما ممب  تتميل طريق عن

 :كالتالي الخضراء الكيمياء مبادئ ممضمتا تممث من   مالبالاتيك

 ا.من ا بضل مب  تكمين المخمفات عن مماللتفا أم التخمص مبفا بمد تكميبف -0

 يلب تلميم طرق التحضير بحيث تبدم  ممظم المتفاعالت لتكمن المبت  البفائي. -7

يلب تليميم طيرق التليبي  بحييث تكيمن الميماد البادئية لمتفاعيل مالباتلية لفيا أقيل قيدر مين  -2
 الامية أم تكمن غير خطيرة إطالًقا عمى لحة ااباان ماالمة البيئة.

 ة من الكفاءة المظيفية مأقل قدر من الامية.يلب أن يتميز المبت  الكيميائي بلعمى درل -9
ذا  -, من ا بضل إلراء التفاعالت بدمن ااتخدام مماد إضابية مكل المذيبات أم ميماد الفليلا ما 

 لزم ا مر يلب أن تكمن هذه المماد غير خطيرة.

يلب ا خذ بي اإعتبار احتيياج الطاقية بظيرًا لتكمفتفيا متلكيرهيا البيئييا مليذلك يفضيل تليميم  -,
 فاعالت تلرى بي درلة الحرارة الممتادة.ت

يلييب أن تكييمن الخامييات التييي تحتييمي عمييى المييماد البادئييةا مييماد متلييددة بييدًإ ميين ااييتبزاف  -2
 الخامات  غير المتلدة.

يلب تلبب الممميات الكيميائية مالفيزيائية غير الضرمرية كمما أمكن مكل اعتتاق ملممعات  -2
 اللزيئات.بميبفا أم إلراء تمديالت مؤقتة بي 

يفضيييل اايييتخدام عماميييل حفيييز متخللييية عييين اإكتفييياء باايييتخدام البايييب المتكابئييية مييين  -9
 المتفاعالت.
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يلييب أن تلييمم المبتلييات بحيييث إ تاييتتر بييي البيئيية بمييد أداء مظيفتفيياا ميلييب أن تكييمن  -01
 قابمة لمتحمل بي البيئة إلى مماد بايطة غير ضارة بفا. 

اكييب اييير التفاعييل لحظيييا بحيييث تراقييب متايييطر      يلييب تطييمير طييرق التحميييل الكيميييائي لتم  -00
 عمى التفاعل قبل تكمين أي مماد خطرة. 

يلييب اختيييار المييماد الكيميائييية اآلمبيية ميين حيييث البييمع مالتركيييب بحيييث تتمييل بتييدر اإمكييان  -07
 احتمال حدمث الحمادث الكيميائية من ابطالق اليازات أم اإبفلارات أم الحرائق. 

(Dhage, 2013, p. 519د 
ب: األهذاف األخالقُخ نهكًُُبء اخلضراء

ا
 راثع
 ,Bennett)هباك ملممعة من ا هداف ا خالقية التي تتام بفا الكيمياء الخضراء كما لاء بيي      

2008, pp. 19- 21) :مهي كالتالي 
 تحتيق أهداف بيئية ماقتلادية تتمابق م  بمضفا البمض. -0

 لماتدامة.تحتيق أهداف تااهم بي تحتيق التبمية ا -7

 مب  التممث قبل أن يحدث أبضل من التمامل ممه بمد مقمعه. -2

 إيلاد حممل لمتضاء عمى التممث التائم بالفمل. -9

 ااتخدام الممارد بكفاءة أبضل من البحث عن طرق لمماللة البفايات. -,

 ااتخدام الممارد الطبيمية بطرق إ بتمدى بيفا عمى حتمق اآلخرين. -,

 تضر بطبتة ا مزمن.ااتخدام الممارد التي إ  -2

عبد البظر بي احتياليات اابايان مين المبتليات مالميماد الكيميائييةا إبيد مين التفكير بيي أكرهيا  -2
 عمى البيئة أيًضا. 

الحيد ميين المخيياطر المملييمدة بيي المبتلييات مالممميييات الكيميائيييةا هيم أبضييل مايييمة لمحييد ميين  -9
 حد من احتمال التمرض لفا.المخاطر التي تضر بااباان مالبيئة عمى حد اماء أم ال

ب
ا
 : أهًُخ انكًُُبء اخلضراءخبيط
 & Tinnesand)؛  د(Sharma; Chaudhary & Singh,2008,p.70 كييل مين تفيقإ     

Sitzman, 2010, p. 13)  مهيلكيمياء الخضراء اعمى أهمية ا: 
 الحفاظ عمى الممارد الطبيمية.  -1
 .كباء حدمكهقبل أم أمب  التممث  عمىتممل الكيمياء الخضراء  -2
 م الكيمياء الخضراء إختراع عمميات كيميائية أككر مالئمة لمبيئة. ْدعَ تَ  -3
 التخمص من تكمفة مماللة البفايات. -4
 التتميل من ااتخدام المماد المااعدة مالمذيبات مالكماعف. -5
 ااتيالل المماد البادئة لمتفاعل بلمرة تامة. -6
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 .بيئةرة بي الإيلاد بمات  بفائية ذات كفاءة عالية مغير ماتت -7
 م الحرائق من خالل ااتخدام مماد مطرق تحضير آمبة.أالتتميل من حدمث الحمادث الكيميائية  -8
ا ككيير تييمبيرً أيليياد تفيياعالت إالطاقيية ميين خييالل  ااييتفالكالحفيياظ عمييى الطاقيية ميين خييالل تتميييل  -9

 لمطاقة.
ر مييياه مهييماء يتييمبلمييماد الكيميائييية الخطييرة بييي المييياه مالفييماء ممييا يييؤدي إلييى اإطييالق  تتميييل -11

 بظيف. 
 ااتخدام المماد الاامة. من خالل تتميل الكيميائية اتزيادة االمة الممال بي اللباع -11
التضاء عمى المماد الكيميائيية الايامة المايتمرة التيي  من خالل أغذية أككر أمباالحلمل عمى  -12

ايامة بتيط آلبيات  ماايتخدام المبييدات اآلمبية التيي تكيمن ايمكن أن تيدخل بيي الامايمة اليذائيية
 محددة متتحمل بارعة بمد اإاتخدام.

ب: 
ا
 أهًُخ تذرَص انكًُُبء اخلضراءضبدض
بيادت باإهتميام بدرااية الكيميياء  يلملفمد الدملية لمحفاظ عمى البيئة مالتملفات المالميية التي بظراً      

مممييات الكيميائيية الخضراءا حيث تم تلايس مراكز عممية متخللة بي ا بحاث بي ملاإت تحميل ال
 يليبح مين الضيرمرة تبميية اليمعأية إلى عمميات كيميائية خضراءا ملمماكبة التملفات المالميية تتميدال

الكيميياءا ليذا أليبح مين المفيم تطيمير بربيام  إعيداد  يمممممي يبمفاهيم الكيمياء الخضراء ليدى متمممي
ة مالييمعي بمبييادئ الكيمييياء الخضييراء مممييم الكيمييياء مزيييادة عممييه بفييذا الملييالا ميكييمن لديييه الممربيي

عمى إكااب طالبه المفاهيم المممية متبميية التييم البيئيية ليديفما  ايكمن قادرً  ىمتطبيتاتفا المختمفةا حت
 ,Eilks & Rauch, 2012) ا(Bodlalo ;Sabbaghan & Jome,2013, p.90)كميا لياء بيي

p.58)  ا تممل عمى بفأبه يببيي اإهتمام بتدريس الكيمياء الخضراء: 
 تحفيز الطالب لتمميم الكيمياء. -1

 زيادة ااتيماب الطالب لممفاهيم الكيميائية متطمير الكتابة الكيميائية لديفم. -2

 ربط الكيمياء بييرها من المممم ا خرى مبالحياة اليممية. -3

 تحاين مفارات أداء الطالب.  -4

 تطمير تفكير الطالب اابداعي.  -5

 مي لمكيمياء.إظفار التلكير البيئي مالملتم -6

 دعم المعي بالتضايا مالمعكالت البيئية لدى الطالب.  -7

 التتدم المممي المتزايد ماإتلاهات المالمية.مماكبة  -8

 تمليه تممم الكيمياء إلى مماراة اااتدامة المرتبطة بالبيئة ماللحة. -9

 التطمر التكبململي الالزم لتحتيق التبمية الماتدامة. -11

 لارب بافملة مأمان ممقت قلير مبكفاءة عالية.تدمكن الطالب من إلراء الت -11
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ب: أهًُخ
ا
 انكًُُبء يعهى إعذاد ثرنبيذ ضًن اخلضراء انكًُُبء إدراد ضبثع
 إلى د22ا ص 7112ا البار )د02 ص ا7109) بياضدا 7, ص ا7102) محمد من كل أعار     
 :يلتي ابيم تمضيحفا ميمكن الخضراء بالكيمياء الكيمياء مممم الطالب إلمام أهمية
 بطريتية الطبيميية مليادرها ممي  ممفا التمامل مبكيفية بيفا يميش التي ببيئته المممم حياة ربط -0

 .ااتياللفا حان من تمكبه
 مبيادئ باايتخدام الممميل داخيل الكيميائيية ا بعيطة عين تبيت  التيي المخاطر يماله كيف يتممم -7

 الخضراء. الكيمياء

 المممييم الطالييب لمييل عمييى الكيمييياء مممييم إعييداد  بربييام ضييمن الخضييراء الكيمييياء تممييم يممييل -2
 :أن ياتطي 

 .الخطرة الكيميائية المماد ااتخدام من يحد -

 .البيئة بي الكيميائية المماد مملير تلكير بففم -

 .كفاءة مأككر أمابا أككر كيميائية تفاعالت تلميم ياتطي  -
ليراء لمبيئية الليديتة خضراءال الكيمياء تتبيات بااتخدام لممممم المممي ا داء ماتمى تطمير -9  ما 

 .لممتممم ماالمة أمان مأككر أقل زمن بي الممممية التلارب
 خطيييمات ميين مالتتميييل المممييية الكيميييياء تلييارب إلييراء تبايييط عميييى الخضييراء الكيمييياء تممييل -,

 .التكبململية المتييرات م  يتبااب الذي بالعكل التلارب
 حيمل الايالمة مممممميات لمماميل إدراكفيم ييقطر  عين الممممين الطالب لدى المعي ماتمى رب  -,

 .البيئية مالمخاطر الكيميائية لممماد بالتمرض المرتبطة اللحية المخاطر قضايا
 وارتجبطهب ثبنكًُُبء اخلضراء. انقُى انجُئُخاحملىر انخبنٍ: 

حيدد مميالم متيم مكابة مفمة بي حياة الفرد مالملتم ا بالحيياة إ تايتتيم بيدمن قييما بفيي التيي تل     
بي الحياةا  ن التيم ابمكياس لمطريتية التيي يفكير بفيا أبيراد الملتمي ا بفيي تتيمم  امبمافتف اتملتممال

بدمر مفم بي تكمين ملتل عخلية الفيردا مين خيالل قييم ممميايير عخلييةا تمكايفا ايممكيات الفيرد 
عكيل الاممكا بفيي المميايير الفرد من أعمالا كما أن لمِتيم أهميتفا  بفا ملدر لت هظفر من خالل ما يد 

 التي ياتخدمفا كل برد مبا لمحكم عمى الاممك الا مي مغير الامي.
 :  Environmental Valuesتعرَف انقُى انجُئُخ أولا
رف التيم مَ بيئته المحيطةا متد  تلاهبي تلركبات الفرد  يظفراممك إباابي مكتاب  تدمدالتيم البيئية      

 اآلتي:كالبيئية 
د بلبفيا: "ا حكيام المتميية مالملدابيية مالممتتيدات 219 ص ا7100طالبحيةا ؛كما َعربفيا )الميدمان     
بمكمبييات البيئيية الطبيمييية مااباييابية المملفيية لاييممك ااباييان بحييم البيئييةا مهييي ممييايير  رتبطييةالم

 ."م  ممتتداته تمابتةلاممكفما معميفم اإلتزام بفا ضمن إطار أهداف الملتم  الم
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 بفا يمتز التي الممتتدات ملممعة: "بلبفا د722ص  ا7112المتابي؛ حانا )كل من  كما عربفا     
 ميمابييق الفييرد يختارهييا لماييممكا ممييايير مهييي بفيياا ميتماييك ميبيبفييا غيرهيياا دمن يختارهييا أن بمييد الفييرد
 ".  عميفا ميحابظ بفا ميمتزم بفا ميؤمن عميفا

ب: 
ا
 خصبئص انقُى انجُئُخحبنُ
 ص ا7100)أحميد ا د2,7ص ا 7102) برييكبيي  لياءيز التيم البيئية بميدة خليائص كميا تتم     

 د مبفا:702 ص ا7112)د ا هالل ,7 ص ا7101)دا الاميد ,001
 أي يؤمن بفا الفرد مالملتم . :ذاتية -

المماقيف البيئيية المتميددة متيلكره م  الفرد  تفاعلبتيلة   ن الفرد إ يملد بفا إبما هيمكتابة:  -
 بدرلات متفامتة. بفا

المعيكالت البيئيية التيي يميابي مبفيا م حايب الظيرمف أن التيم تختميف مين مكيان آلخير بابية:  -
ممن ملتم  آلخر بل متتيير  حاب المماراات البيئية التي يامكفاممن عخص إخر  الملتم 

  داخل الملتم  الماحد.

 مضمعية يلتم  الباس عميفا.أيا كابت بابية التيم البيئية بالبد من ملمد قيم مملتممية:  -

 لتماعي.إإ تلدر إإ بي اياق  حيث أبفا :لتماعيةإ -

عييركاء بييي هيذه البيئييةا لييذا إبيد ميين التملييه  لميي  ن البيئيية لياييت ممكيًا  حييد بييل ال :عالميية -
 المالمي من ألل الحفاظ عمى البيئة.

بدائل اللتزام أم التفضيل بين بممى أااس الممايير يتم اإختيار إما بالتبمل أم اإ  :لمتياس قابمة -
 .المختمفة بيئيةال

 .ةيمعكالت البيئالبي التيمب عمى   بفا تااعد :عاللية ممقائية -

 الاييممك بييين متفييرقا المختمفيية البيئييية المماقييف بييي الاييممك متملييه  بفييا تحييدد عاميية: قماعييد -
 .مالمربمض المتبمل البيئي

ب: يصبدر تعهى انقُى انجُئُخ
ا
 حبنخ
 يم عدة ملادر يمكن من خاللفا أن يتممم الفرد الاممكيات المرغمب بيفا مهي:لمت     
 كتابة الملتم  ماإتلاهات الفكرية المبتعرة به. -0

 المرف المتب  بين الباس. -7

 ا بماط الاممكية الماتترة بي تاري  ا براد. -2

 تاري  الملتممات بما يعممه من أحداث معخليات. -9

 د.Zimmerman, 2016, p. 35ة الممرمكة )التتاليد مالمادات اإلتماعي -5

 د:2,9ا ص 7102مأيضا من أهم ملادر تممم التيم البيئية كما ذكر بي بريك )
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لماعة ا قران: التي تممب دمرًا بماًإ بي غرس التيم متزميد ا طفال مالميراهتين بمميايير تماكيل    -0
 أم تؤيد اتلاهات الملتم  أككر من أن تخالفه.

 من خالل ما تتدمه من خبرات متبمعة ممممممات بي ملاإت الحياة المختمفة. ماائل ااعالم: -7
ب
ا
 انجُئُخ انقُى تصنُفبد: راثع
 هذه عميفا اعتمدت التي مالتماعد ا اس تباين بابب لمتيم محدد تلبيف عمى الباحكمن يتفق لم     

 :ممبفاا التلبيفات
 رئياة مهي: قيمى أربمة د التيم البيئية إل20 -72 ص ا,710)ف المتيبي يلبت

قيييم الحفيياظ عمييى البيئيية: يتلييد بفييا الممييايير التييي تملييه اييممك الفييرد لاللتييزام بالتعيييريمات  -0
 مالتمابين مالحد من المعكالت البيئية لممحابظة عمى البيئة.

هي الممايير التي تمله اممك الفرد لممحابظة عمى لحته أمًإا مليحة الكائبيات م قيم اللحة:  -7
 تميش ممه بي بيئة لحية اميمة. الحية التي

قيم اللمال البيئي: مهي الممايير التي تمفت أبظار المتممم بحم إبيداع الخيالق بيي خمتيه لتيذمق  -2
 اللمال البيئي مالمحابظة عميه.

قيم التمازن البيئي: مهي الممايير التي تمله اممك ا براد بحم اإاتخدام الرعييد لميمارد البيئية  -9
 ى ااتكمارها متبميتفا لتحتيق مااتمرار التمازن البيئي.مكرماتفا مالممل عم

 قييمالتييم البيئيية إليى كمابيية  د709 -702 ص ص ا,710) ماللبيدي قطيبكميا ليبف هيالل م      
 رئياة هي:

متعييمل المحابظيية عمييى المييمارد المائييية متبميتفيياا  :قيييم المحابظيية عمييى المييمارد البيئييية الدائميية -0
 محابظة عمى العماط  مالبحار من التممث.مالمحابظة عمى الفماءا مال

متعيمل المحابظية عميى الكيرمة البباتيية مالحيمابييةا  :قيم المحابظة عمى الميمارد البيئيية المتليددة -7
 مالمحابظة عمى التربةا مزيادة المااحة الخضراء.

 متعييمل المحابظيية عمييى الكييرمة الممدبيييةا :قيييم المحابظيية عمييى المييمارد البيئييية غييير المتلييددة -2
 مالمحميات الطبيمية.

متعيمل البظابيةا مالرعايية الليحيةا مالمحابظية عميى الييذاء  :قيم المحابظة عميى الليحة المامية -9
 من التممثا مالمحابظة عمى البيئة من التممث الضمضائيا مالتمابق البيئي .

دارة متعييمل التخطيييط البيئيييا مالبظيياما ماحتييرام التييمابينا ماا :قيييم بيئييية تخطيطييية م تعييريمية -,
 البيئية.

متعييمل ببييذ الممتتييدات الخرابيييةا مالتييمازن الخييدمي بييين الريييف مالحضييرا  :قيييم بيئييية حضييارية -,
 محماية التراث الحضاريا مالمعاركة بي تحاين البيئة.

 متعمل ترعيد ااتخدام المماردا مقيمة الاالما مقيمة ا من. :قيم بيئية ايااية ماقتلادية -2



 نانيس محمد محمد الشناوى          فاعلية برنامج مقترح في الكيمياء الخضراء في تنمية القيم البيئية لدى الطالب المعلمين شعبة الكيمياء

 ربيعخ ثىرضعُذ –جمهخ كهُخ انرتثُخ                         002(                                       0303– أثرَم ) –  03انعذد 

التكتيييف البيئيييا مالمحابظيية عمييى البيئيية ميين التمييمث الكتييابيا التيييم متعييمل  :قيييم بيئييية تمميمييية -2
 اللمالية.

ب: 
ا
 يراحم تكىَن انقُى خبيط

 ةتتكمن التيم من خالل الممتتدات مالمممممات التي تعكمت ليدى الفيرد بكمبيت لدييه اتلاهيات مميبي     
ين التييم بميدة مراحيل كميا ملممعة من التيم التيي تتيمد ايممك الفيرد ميملفيها متمير عمميية تكيم  ةمكمب

 متتمكل بيما يمي:د ,2 – ,2ا ص ص ,711أعارت إليفا قربي )
اإختيار بحرية: من خالل أن إ يتمم المممم بفرض قيم مميبة عمى طالبها مأن يترك لفم حرية  -0

اختيار التيم المرغمبة لديفم من خالل ا بعطة التمميمية التي ياتخدمفاا ممضيًحا مين خاللفيا 
 التي يرغب بي تبميتفا لدى الطالبا ميتمم بمرض المممممات المرتبطة بفذه التيم.التيم 

مذلييك عيين طريييق عييرض التيييم اايلابييية مالاييمبية المرتبطيية بممضييمع اإبتتيياء ميين البييدائل:  -7
 الدرس.

المتالبييية: ميين خييالل تمضيييح اآلكييار المترتبيية عمييى اختيييار التيييم عمييى اييممك الطالييب معالقتييه  -2
 يااعد الطالب عمى تتدير البتائ  المترتبة عمى اختيار تمك التيم. بالملتم ا مما

التكييرار ماإاييتمرار: أي تلكيييد الممييم عمييى التيييم المرغمبيية بعييكل متكييررا ممييا يممييل عمييى تكييرار  -9
 حدمكفا بلفة ماتمرة بي اممك الطالب.

الب بترلمية ترلمة التيمية إليى مماراية: أن يتيمم الممميم بتيمبير مماقيف ماقميية يتيمم بيفيا الطي -,
 التيم التي اكتابمها إلى اممكيات يتمممن بفا بي هذه المماقف.

اإقتبياع اليذي إ م إلى درلة عالية من اليتيينا  الطالب : مبي هذه المرحمة يللبالتيمة اإلتزام -,
بلهمييية االتيزام بفييذه التيييم بييي ايممكياتفم المتممتيية بييالمماقف المرتبطيية بتمييك  مليال بيييه لمعييك

 .التيم

بظام قيميي كابيت: مذليك مين خيالل التلكييد عميى الخطيمات الايابتة بيي المماقيف التمميميية  بباء -2
 المختمفةا متراي  بظام قيمي لدى الطالب يمله تلرباتفم ماممكفم عمى المدى البميد.

ب: أهًُخ إدراد انقُى انجُئُخ املرتجطخ ثبنكًُُبء اخلضراء ضًن ثرنبيذ إعذاد املعهى
ا
 ضبدض
د أن التلييرف اللييحيح لمفييرد تليياه 9,ا ص 7102دا محمييد )7117ميين الطبييامي ) مأعييارت كييل     

دراك يلييل إلييى ضييمير الفييرد ميبمييي لديييه التيييم ماإتلاهييات البيئييية  بيئتييه يلييب أن ياييتبد عمييى معييي ما 
اايلابييةا متدمييد الكيمييياء الخضييراء أحيد بييرمع الممييم التييي تتكامييل بييه المفيياهيم الكيميائييية مالبيئييية ممييا 

 ل عمى مااعدة الفرد عمى:يمم
 لمملتم . الكيميائية مالمتطمبات لمبيئة الكيميائية الممميات بين تحدث التي التفاعالت إدراك -0
درااة التفاعالت الكيميائية الديباميكية التي تحدث بين ااباان مبيئتها متمرف المعكالت التي  -7

 تبت  عن تمطيل هذه التفاعالت.
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ة الباتلة عن ا بعطة الكيميائية لإلباانا مدمر ابباان بيي الحيد بفم المعكالت البيئية الممح -2
 مبفا.

 المعي بلهمية المحابظة عمى الممارد الطبيمية لمبيئة متلبب تممكفا. -9
تمرف دمر الكيمياء بي مكابحة ملادر التميمث الكيمييائي معيالج المعيكالت البيئيية مالحيد مين  -,

 حدمكفا.
ام الكيمامييات التيي يمكين أن تضير بليحة اابايان أم اكتااب اإتلاهات الامبية بحيم اايتخد -,

 البيئة أم تتابب بي حدمث معكالت بيئية.
  ن المممميين الطيالب ليدى الخضيراء بالكيمياء المرتبطة البيئية التيم تبمية أهمية يتضح هبا ممن     
 عميى متمميل لطالبا بي ترا  أن يلب التي التيم مبين المممية التربية بين التكامل من بمع يحدث ذلك
 عميى قيادرين يلممفيم ممياا مايممكفم مقييمفم بيئيتفم مبيين الطيالب يدرايه اليذي المميم بيين ترابط ملمد
 تلييياه بالمايييئملية العيييممر ليييديفم يبميييي كمييياا البيئييية بحيييم إيلابيييية قيييرارات ماتخييياذ ايييممكيات اتبييياع

 .  الماتتبل بي تالميذهم عمى يبمكس مما المختمفة المممية الماتحدكات
 الخضراء مبفا: بملال الكيمياء مقد اهتمت عدة درااات -
 عمييى الخضييراء الكيمييياء بييي متترحيية محييدة أكيير تمييرف إلييى التييي هييدبت د7109 دراايية )إاييماعيلا -

البتيائ   أظفيرت مقدا التربية بكمية الممممين الطالب لدى درااتفا بحم مااتلاه ااقتلادي المعي تبمية
ئية بييين متماييطات درلييات طييالب الملممعيية التلريبييية بييي التطبيتييين ملييمد بييرمق ذات دإليية إحلييا

التبمي مالبمدي إختبار المعي اإقتلادي ككل مكل بميد مين أبمياده عميى حيده لليالح التطبييق البميديا 
ملييمد بييرمق ذات دإليية إحلييائية بييين متماييطات درلييات طييالب الملممعيية التلريبييية بييي التطبيتييين 

إتليياه بحييم الكيمييياء الخضييراء ككييل مكييل بمييد ميين أبميياده عمييى حييده للييالح التبمييي مالبمييدي لمتييياس ا
 التطبيق البمدي.

 عميى قيائم الخضيراء لمكيميياء متتيرح متيرر باعميية تميرف إلى التي هدبت د7102 المباا )أبم درااة -
 عييمبة الممممييين الطييالب لييدى الكيميائييية الكتابيية تبمييية بييي الماييتدامة التبمييية ألييل ميين التربييية مبييادئ

د بييين متماييطي درلييات 1,10البتييائ  ملييمد بييرق دال إحلييائيًا عبييد ماييتمى ) أظفييرتمقييد  االكيمييياء
ا كميا أظفيرت أن المتيرر طيالب الملميمعتين بيي الكتابية الكيميائيية لليالح طيالب الملممعية التلريبيية

 .التلريبية المتترح لمكيمياء الخضراء قد أدى إلى تبمية الكتابة الكيميائية لدى طالب الملممعة
إلى إعداد بربام  تبمية مفبية متترح لممممي الكيمياء قائم عمى التي هدبت  د7102 مدامح)درااة  -

الكيمييياء الخضييراء لتبمييية مفييارات حييل المعييكالت مااييتيماب المفيياهيم البيئيييةا متملييمت البتييائ  إلييى 
راء بي تبمية مفارات حيل المعيكالت باعمية البربام  المتترح لمتبمية المفبية التائم عمى الكيمياء الخض

متبمية ااتيماب المفاهيم البيئية لدى ممممي الكيمياء بالمرحمة الكابمية مملمد عالقية ارتباطيية مملبية 
 بين درلات اختبار ااتيماب المفاهيم البيئية ماختبار مفارات حل المعكالت.
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 بيي الكابميية لممرحمية الكيميياء بيي متتيرح ميبف  أكير تميرف إلى د التي هدبت,710درااة )لالحا  -
تخاذ المعي تبمية عمى الخضراء الكيمياء مففمم ضمء  مليمد الدرااية بتيائ  مأظفرت البيئيةا الترارات ما 
 بيييي الدرااييية ملممعييية طالبيييات درليييات متمايييطات بييييند 1,10) مايييتمى عبيييد إحليييائياً  دالييية بيييرمق

 عميى كيالً  الفرعيية ماتمياته مبي ككل لمتترحا المبف  بي التحليمي لالختبار مالبمدي التبمي التطبيتين
 البمدى. التطبيق للالح حدة
هييدبت إلييى تميرف دمر الكيمييياء الخضييراء بييي تمميييم التييي د (Borreda & Peña ,2016درااية  -

إمكابيية هيدبت إليي ممربية ا كميا مأكر ذلك بي تحتيق ااايتدامةالمممم مالمااهمة بي عممم اإاتدامةا 
 لتييدريس الممييمم بييي المييدارس الكابمييية مالمدميييا بلاييبابياالييديتة لمبيئيية تاييتخدم  مييماد تلييبي إعييداد م 

ا عيام بعيكل الخضيراء الكيميياء بماياهمات الكيابمي التممييم اهتميام ابخفاض إلى الدرااة بتائ ظفرت أم 
 اماتاايف كابيياً  اهتمامياً  تملي إ عام بعكل أبفا إلى المرحمة لفذه المدراية الكتب تحميل أظفر مكذلك

 .اإاتدامة بحم التحرك بي مدمرها الخضراء الكيمياء
اتتلياء لمبحيمث ا كاديميية بيي الكيميياء إهدبت إليى التي د Zuin & Marques, 2015درااة ) -

الخضييراء بييي البرازيييلا ممباقعيية اإتلاهييات مالبتييائ  المحتمميية بفييدف تضييمين الكيمييياء الخضييراء بييي 
أهمييية تممييم الكيمييياء الخضييراء لمتالميييذ بييي  مربييةا ااايييا مم مييبف  الكيمييياء عمييى ماييتمى التمميييم

 البتيائ  مأظفيرت المدارس الكابميةا كميا هيدبت إليى تحدييد اإايتراتيليات التربميية المباايبة لتدريايفاا
 بيي ماياهمة الكيميياءا بيرمع لميي  بيي الخضيراء الكيميياء لتضيمين إيلابية اتلاهات ملمد عام بعكل
 أظفييرت كميياا البيئيية عمييى لمحفيياظ مالتخفيييف المخيياطر مكييل التتميديييةا مماييمماتل عاميية لييياغة إعييادة
 .الخضراء بالكيمياء تفتم التي المدراية مالخبرات الدرااات ملمد عدم الدرااة

هيدبت إليى متاربية ميبف  الكيميياء التيي د  (Bodlalo; Sabbaghan & Jome, 2013درااية -
كبييين ميين البمييدان المتتدميية )أمريكييا مالليييندا بفييدف إبييي الخضييراء بييي إيييران ميي  المبيياه  الدرااييية 

 أن البتيائ  مأظفيرتاايتخدام تليارب البميدان ا خيرى لتمزييز ميبف  تممييم الكيميياء الخضيراء بيي إييرانا 
 مأاياليب مالمحتيمى ا هيداف بيي اخيتالف هبياك ملكين الدرااييةا المبياه  بمايفة بيي كبيير تعابه هباك

 مخططييي البتييائ  متايياعدا تطييمير تتطمييب إيييران بييي الخضييراء الكيمييياء ه مبييا مأنا مالتتييميم التييدريس
 مخرليات لتكيمنا الخضيراء الكيميياء مليال بيي الدراايية المبياه  تطيمير بيي بمميق البظر عمى البرام 
 .المحمي الملتم  احتيالات م  متفتة التمميمي البظام

ميييياء الخضيييراء مالتبميييية هيييدبت إليييى اللمييي  بيييين الكيالتيييي  دHammarberg, 2013درااييية ) -
يلاد طرق لتدريس الكيمياء الخضراء بي ممامل الكيمياء بي المرحمتين الكابمية ماللاممية  الماتدامة ما 

الكيميياء  باعمية تمميم ماإاتبيانبالاميدا مأظفرت البتائ  من خالل ألابة الطالب عمى اائمة المتابمة 
مميين خييالل متاربيية البتييائ  قبييل مبمييد الممييل بمممييل  عيين طريييق المممييلاالخضييراء مالتبمييية الماييتدامة 
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أظفييرت البتييائ  أن ممامييل الكيمييياء هييي مايييمة لتييدريس الكيمييياء  املييمم مبتييا لبمييمذج تمميمييي بيئييي
 الخضراء مالتبمية الماتدامة لمطالب.

 تعقُت عهً انذراضبد انطبثقخ:
     قليمر ئ  الدراايات عميى مليمديتضح من المرض الاابق لمدرااات أن هباك عيبة اتفياق بيين بتيا     
ممبادئفيياا متتفييق ممفييم الدراايية الحالييية بييي ذلييكا  الخضييراء الكيمييياء مفيياهيم تبييامل بييي المبيياه  بييي

 المتييررات ضييمن الخضييراء الكيمييياء مفيياهيم دميي  لكيفييية متتييرح متختمييف ممفييم بييي أبفييا أعييدت بربييام 
 بكمييية الكيمييياء مممييم إعييداد ببربييام  ا ربمية تبالماييتميا الكيمييياء بعييمبة الخاليية ا كاديمييية الدراايية
 التربية.

 :مبفا البيئية التيم درااات بتبمية عدة مقد أهتمت -
 البيئيية التييم تبميية بيي ا حيياء كتيب محتيمى دمر ممربية إليى التيي هيدبت د7102 )إبيراهيما درااة -

 كتييب محتييمى تبييامل اييتمىم تيدبي البتييائ  المييراقا مأظفييرت بلمفمريية المتماييطة المرحميية طييالب ليدى
 محتيمى أن أظفيرت كمياا البيئيية لمتييم مالكاليث مالكيابي ا مل الليفمف بيي المتماطة بالمرحمة ا حياء
 الايييممكي بمديييه بييي البيئيييية التيييم اكتايياب بيييي الطييالب يايياعد إ المتمايييطة لممرحميية ا حييياء كتييب

 .مالملدابي
 إليى التيي هيدبتد Slavoljub; Zivkovic; Sladjana; Dragica& Zorica, 2015) درااية -

 مالمايؤملية البيئية التيم بين الترابط ممدىا البيئية الماؤملية تطمر بي البيئية التيم تلكير مدى تمرف
 يمكين أبيه مليدا البيئيية مالمايؤملية البيئيية التيم بين ترابط ملمد البتائ  مأظفرت االطالب لدى البيئية
 بيذلك ميمكينا البيئيية قييمفم خيالل مين البحيث ملممعة لدى البيئية الماؤملية من٪ 92 ببابة التببؤ
 عميى يمميل مميا الطيالب ليدى البيئيية التييم لتبمية الرامي التمميم  بعطة الماتتبمية اإتلاهات تحديد

 .لديفم البيئية الماؤملية بتحاين
 تبمية بي باعميته ممربةم  البيئية التربية بي بربام  إْعداد إلى التي هدبتد 7109)اللفبيا  درااة -

لبربيام  ا باعمييةإليى  البتيائ  متمليمت اَتبديْمك بلاممية التربيية كميية طالبات لدى البيئية مالمفاهيم التيم
 لاممية بيي التربيية كميية طالبيات ليدى البيئيية مالمفياهيم التييم تبميية بيي البيئية التربية بي     المتترح
 َتبدْمك.

بت إلى التمرف عمى التيم البيئية المملمدة بي مبف  المممم الحياتية هدالتي د 7100درااة )أحمدا  -
ا مأظفييرت البتييائ  ابخفيياض م7101/7100لمييام الدرااييي بييي الممرحميية الكابمييية بييي المممكيية ا ردبييية 

بايييبية اإهتميييام بيييالتيم البيئيييية بيييي محتيييمى كتييياب المميييمم الحياتيييية لممرحمييية الكابميييية/الفرع الممميييي 
%د 22,22حيث أن قيم المحابظة عميى البيئية باليت بايبة مئميية ) يان ا مل مالكابياماللحي/الماتم 

%د بيبميا لياءت التييم اللماليية 2,,22أعمى من البابة المئمية لتيم اإاتيالل الرعيد لممارد البيئة )
 %د.9,,72لمبيئة ببابة )
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 تبميية بيي المميمم لتدريس ىالبيئ المدخل باعمية ااتتلاء إلى هدبت التيد 7101 )المطميا درااة -
 الميدخل بمالية البتائ  متملمت المبمرةا بالمديبة المتماط الكابي اللف طالب لدى البيئية التيم بمض
 .البيئية التيم تبمية بي المممم لتدريس البيئي

 بمالييية تمييرف إلييى التييي هييدبت دAbdul Karema; Osman & Meerah, 2010) دراايية -
 بيي الكابميية المرحمية لطيالب البيئيية التيم تطمير بي ا حياء مباه  بي للفيةا مغير ا بعطة اللفية

 البيئيية التييم تحايين بيي الليفية مغير اللفية البيئية المحدة أبعطة متلكير الاممدية المربية المممكة
 متاربييةً  ممحييمظ بعييكل التلريبييية الملممعيية طييالب لييدى البيئييية التيييم تحايين البتييائ  مأظفييرت الييديفم

 كيل داخيل حيدث ممحمظيا تحايبا هبياك أن البيمع مليد تيلكير مبالبايبة الضابطةا الملممعة بي بظرائفمب
 .اماء حد عمى مالذكمر ااباث الملممعتين من
 التيييم تبمييية بييي البيئييية البربييام  باعمييية عمييى التمييرف إلييى هييدبتالتييي  Simon, 2009)) دراايية -

 بميض تبميية بيي البيئيية البيرام  باعميية إليى البتيائ مليمت متاابتدائييةا  الميدارس تالمييذ لدى البيئية
 الماضييح التفييمق مأظفييرتا المييمارد متبمييية اإاييتفالك مترعيييد البيئيية عمييى الحفيياظ مبفييا البيئييية التيييم
 أيًضيا مأظفيرتا البيئيية البيرام  تيلكير بفميل مذلك البيئية التيم متياس عمى التلريبية الملممعة للالح
 .اإاتفالك ترعيد مقيم البيئي اللمال مقيم البيئة عمى الحفاظ قيم تبمية بين يةإرتباط عالقة ملمد

 تعقُت عهً انذراضبد انطبثقخ:
ضيمف تيمابر  يتضح من المرض الاابق لمدرااات أن هبياك عيبة اتفياق بيين بتيائ  الدراايات عميى     

ابخفاض  ملمدم  ابةز مغير متماالتيم البيئية مأن التيم البيئية لاءت بي الكتب بلمرة ضمبية مهاعمية 
ا متتفيق ممفيم الدرااية الحاليية بيي ذليكا متختميف ممفيم بيي بابة اإهتمام بالتيم البيئية بيي المحتيمى

 المممميين الطيالب لدى تبميتفا يلب مالتي الخضراء بالكيمياء المرتبطة البيئية بالتيم قائمة أبفا أعدت 
 .الكيمياء عمبة

 فروض انجحج:
 البحث مالدرااات الاابتة تم تحديد الفرمض اآلتية: بي ضمء أدبيات 

 عمييى التربييية كمييية بييي الكيمييياء مممييم إعييداد ببربييام  ا كاديمييية المتييررات محتييمى يعييتمل إ -0
 .بالبحث المحددة الخضراء الكيمياء مفاهيم من %0*21

 التطبيتييين بييي البحييث ملممعيية طييالب درلييات متماييطي بييين إحلييائية دإليية ذم بييرق ملييمد -7
ككييل مالماييتميات الاييتة لالختبييار  الخضييراء الكيمييياء مفيياهيم تحليييل إختبييار مالبمييدي لتبميييا

 .للالح التطبيق البمدي

                                              
 %د .21 -,2) بين ما يترامح المطممبة الكفاية حد أن الاابتة الدرااات أعارت* 1
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 التطبيتييين بييي البحييث ملممعيية طييالب درلييات متماييطي بييين إحلييائية دإليية ذم بييرق ملييمد -2
 لممتياس فرعيةال ما بماد المرتبطة بالكيمياء الخضراء ككل البيئية التيم لمتياس مالبمدي التبمي

 .للالح التطبيق البمدي

 إرراءاد انجحج:
 التربية بكمية الكيمياء مممم إعداد ببربام  تضميبفا الخضراء المالب الكيمياء بمفاهيم قائمة أمًإ: إعداد

اإطييالع عمييى كتابييات المفتمييين بفييذا الملييال بييالملالت مالكتييب المممييية مالبحييمث مالدرااييات  -0
 بية ذات اللمة بالكيمياء الخضراء.الاابتة المربية ما لب

 الكيميياء ممميم إعيداد ببربيام  تضيميبفا الماليب الخضيراء الكيميياء بمفاهيم مبدئية قائمة مض  -7
المتخلليين بيي  0التربيةا معرضفا بي ليمرتفا المبدئيية عميى ملممعية مين المحكميين بكمية

مم دإلته المفظية مأربي  أااليب تدريس المممم مالمتخللين بي الكيمياءا ممض  أمام كل مفف
اختيييارات لمحكييم عميييه )مبااييبا غييير مبااييبا يبتمييي لممحييمرا إ يبتمييي لممحييمردا مقييد أقيير 
المحكمييمن بلهمييية المفيياهيم الييماردة بالتائميية ميي  بمييض التمييديالت ببيياء عمييى آراء ممتترحييات 

 المحكمين.

د محييامر ,مت عمييى )لتائميية مفيياهيم الكيمييياء الخضييراءا مقييد اعييتم 7مضيي  اللييمرة البفائييية -2
 د مففمًما برعًيا ميتضح تمزيمفا من اللدمل اآلتي:  21تتضمن )

 د أبماد قائمة مفاهيم الكيمياء الخضراء0لدمل )
عدد المفاهيم المتضمبة  المحمر الرئيس م

 به
 المزن البابي

 %,0,,7 02 مفاهيم أاااية بي عمم الكيمياء الخضراء 0
 %21 79 ضراءتفاعالت مآليات الكيمياء الخ 7
 %02,,2 ,0 .الخضراء الكيمياء حيمية لتطبيق تتبيات 2
 %72,,2 09 تطبيتات الكيمياء الخضراء 9
 %00,,7 9 ملاإت الكيمياء الخضراء ,

 %011 21 االمالي
 يلييب التييي الخضييراء الكيمييياء مفيياهيم مييا"مبييذلك تمييت االابيية عمييى الاييؤال ا مل ميين البحييث مهييم 

 التربية؟" بكميات الكيمياء مممم إعداد م بربا بي تضميبفا
 

                                              
 ء السادة المحكمين.( أسما13ممحق ) 1

2  
( قائمة مفاهيم الكيمياء الخضراء الواجب تضمينها ببرنامج إعداد معمم الكيمياء بكمية التربية.1ممحق )2  
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ب: حتهُم حمتىي ثرنبيذ إعذاد يعهى انكًُُبء ثكهُخ انرتثُخ ربيعخ ثىرضععُذ يف ضعىء 
ا
حبنُ

عذح
ُ
  كأداح نهتحهُم. انقبئًخ امل

 ممميم الكيميياء إعيداد محتمى بربيام  تضمين مدى بظرًا  ن أحد أهداف البحث الحاليا "هم تمرف     
الخضيراءا بتيد تيم تحمييل محتيمى المتيرارات ا كاديميية  الكيميياء لاممية بمرايميد بمفياهيم ييةالترب بكمية

 لبربام  إعداد مممم الكيمياء بكمية التربية"ا مقد مرت عممية التحميل بالخطمات اآلتية:
تمييرف مييدى تضييمين محتييمى بربييام  إعييداد مممييم الكيمييياء بكمييية التربييية  الفييدف ميين التحميييل: -0

 ميد بمفاهيم الكيمياء الخضراء.لاممة بمرا

 ممميم إعيداد ببربام  تضميبفا مهي قائمة مفاهيم الكيمياء الخضراء المالب إعداد أداة التحميل: -7
 التربية. بكمية الكيمياء

 تحديد عيبة التحميل: -2
عييممت عيبيية التحميييل متييررات )الكيمييياءا مالفيزييياءا مالبيملييمليا مالليململييياد التييي يدراييفا 

مممييين عمييى مييدار الاييبمات ا ربيي  الدرااييية بكمييية التربييية لامميية بمراييميد لممييام الطييالب الم
 م ماللدمل التالي يمضح ذلك. 7102/ 7102اللاممي 
 د تمليف عيبة تحميل محتمى متررات عمبة الكيمياء بكمية التربية ببمراميد7لدمل )

 الماتمى        
 المتررات

عدد متررات 
 الماتمى ا مل 

 متررات عدد
 الكابي الماتمى

 متررات عدد
 الكالث الماتمى

 متررات عدد
 الراب  الماتمى

 09 01 2 , الكيمياء
 - 0 7 0 الفيزياء
 - 7 - 7 البيململي
 - - 7 - الليململيا
 09 02 00 9 االمالي

 92 ملممع المتررات
تضيمبتفا التائمية  تمكمت بئات التحميل بي مفاهيم الكيمياء الخضيراء التيي تحديد بئات التحميل: -9

 المدمدة.

 تمكمت محدة التحميل بي محدة الكممة. تحديد محدات التحميل: -,

 ضمابط التحميل: -,

تم التحميل من ماق  المذكرات التيي بيين أييدي الطيالب المممميين مالمحاضيرات التيي درايمها  - أ
 مالممابق عميفا من رئيس التام معميد الكمية.

الفيزياء مالبيململي مالليململيا مااتبماد الرياضيات اقتلر التحميل عمى متررات الكيمياء م  - ب
 مالمتررات التربمية ابتمادها عن ملال البحث.

 بالبابة لممترر الذي له لاببان بظري معممي تم تحميل اللابب البظري بتط. - ج
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 لممربة ممضمعية التحميل تم تحديد اللدق مالكبات كاآلتي: ممضمعية التحميل: -2

ء عممييية التحميييل تييم عييرض التحميييل عمييى أايياتذة طييرق تييدريس لييدق التحميييل: بمييد إلييرا - أ
 المممم لمتلكد من لدق التحميل مقد أقرما بلدق عممية التحميل مأبفا تحتق اليرض مبفا.

كبات التحميل: بمد تمام عممية التحميل تم إعادتفا مرة أخرى بفارق زمبي بمغ أربمة أايابي   - ب
 =Holisti Rمااتخدمت ممادلة هملاتي 

       

     
د لحاياب ,77ا ص 7119)طميمها   

د مهيي بايبة اتفياق عاليية 91,1البابة المئمية لالتفاق بين المرتينا مملد أبفيا تايامي )
 يمكن اإعتماد عميفا بي البحث.

  :0بتائ  عممية التحميل -8

د بتائ  عممية تحميل محتمى متررات عمبة الكيمياء2لدمل )  

هيم الكيمياء الخضراء مفا المترر الماتمى
 الماردة بالمترر

 البابة المئمية التكرار

 - - - - ا مل
 %,0,7 0 الامائل بمق الحرلة الكيمياء الفيزيائية. الكابي
 دالكربمهيدرات) المضمية. الكيمياء -0 الكالث

 البيئية. الكيمياء -7
 التاكر عديدة البمليميرات

 
 دمرة المبلر

0 
 
0 

0,7,% 
 
0,7,% 

 الاطح. مكيمياء التماس تحميل -0 اب الر 
 اآللي. الكيمياء تحميل -7

 التحفيز اآلمن
 

 طرق التحميل الكيميائي

0 
 
0 

0,7,% 
 
0,7,% 

 %,7,, , الملممع الكمي
د قلمر هذه المتررات عن تبامل مفاهيم الكيمياء الخضراءا حيث لم تليل بايبة 2ميتضح من لدمل )

%د من قائمة مفياهيم الكيميياء الخضيراء الالزمية لمطيالب 21لمطممب )مماللتفا بالمتررات حد الكفاية ا
 الممممين عمبة الكيمياء.

 المتييررات محتييمى يعييتمل مبييذلك يييتم التحتييق ميين لييحة الفييرض ا مل لمبحييث الييذي يييبص عمييى "إ
 الخضييراء الكيمييياء مفيياهيم ميين% 21 عمييى التربييية كمييية بييي الكيمييياء مممييم إعييداد ببربييام  ا كاديمييية

  .بالبحث" لمحددةا
 ا كاديميية المتيررات تتضيمن مدى أي إلى مكذلك تم االابة أيًضا عمى الاؤال الكابي من البحث مهم "

 الخضراء؟" الكيمياء بكميات التربية لمفاهيم الكيمياء مممم إعداد بربام  بي

                                              
د بتييائ  تحميييل محتييمى متييررات بربييام  إعييداد مممييم الكيمييياء بكمييية التربييية بييي ضييمء قائميية مفيياهيم 2بظيير ممحييق )ا 1

 الكيمياء الخضراء.
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 الممممييين الطييالب لييدى فيياتبميت كالكًييا: إعييداد قائميية بييالتيم البيئييية المرتبطيية بالكيمييياء الخضييراء المالييب
 . 0التربية بكمية الكيمياء عمبة
اإطالع عمى البحمث مالدرااات الايابتة المربيية ما لببيية ذات الليمة بيالتيم البيئيية المرتبطية  -0

 بالكيمياء الخضراء مالكتب مالمرال  المممية مكتابات المفتمين بفذا الملال.
ة بالكيمياء الخضراء مالتي يلب تبميتفيا ليدى الطيالب إعداد قائمة مبدئية بالتيم البيئية المرتبط -7

الممممييين بعييمبة الكيمييياء بكمييية التربيييةا معرضييفا بييي لييمرتفا المبدئييية عمييى ملممعيية ميين 
 المحكمين

بي المباه  مطرق تيدريس المميمم ممضي  أميام كيل مففيمم كالكية اختييارات لمحكيم عمييه )مفيما 
ين بلهمية التيم البيئية الماردة بالتائمية مي  إليراء متماط ا هميةا غير مفمدا مقد أقر المحكم

 بمض التمديالت بباء عمى آراء ممتترحات المحكمين.

د ,) عميى اعيتممت مقيد الخضيراء بالكيمياء المرتبطة البيئية التيم لتائمة البفائية اللمرة مض  -2
 لتيميةا مليمد عميى الدالية المؤعيرات مين مؤعيرد 27) متتضمن برعية قيمةد ,0) تتضمن قيم

 :ممزعة كاآلتي
 د أبماد قائمة التيم البيئية المرتبطة بالكيمياء الخضراء9لدمل )

عدد التيم  المحمر الرئيس م
 الفرعية

عدد المؤعرات الدالة 
 عمى التيمة

 المزن البابي

 %,02.2 , 2 البيئة عمى المحابظة قيم 0
 %,7 2 9 المرتبطة بالبحث المممي التيم 7
 %,02.2 , 2 البيئية الممارد ىعم المحابظة قيم 2
 %,02.2 , 2 المامة اللحة عمى المحابظة قيم 9
 %,02.2 , 2 البيئي اللمالي التذمق قيم ,

 %011 27 ,0 االمالي
 الخضيراء بالكيميياء المرتبطية البيئييةمهيي "ميا التييم مبذلك تمت االابة عن الاؤال الكاليث مين البحيث 

 الكيمياء؟" بعمبة الممممين بالطال لدى تبميتفا يببيي التي
 
 
 
 

                                              
 الكيمياء عمبة الممممين الطالب لدى تبميتفا المالب الخضراء بالكيمياء المرتبطة البيئية التيم قائمةد 7) ممحق بظرا 1

 .التربية بكمية
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ب: إعذاد ثرنبيذ يقرتح نتضًني يفبهُى انكًُُبء اخلضراء وانقُى انجُئُخ املرتجطخ ثهب 
ا
راثع

 .2األكبدميُخ ثربنبيذ إعذاد يعهى انكًُُبء ثكهُخ انرتثُخ ربيعخ ثىرضعُذ يف املقرراد
اء مالتييم البيئيية المرتبطية قامت الباحكة بإعداد بربام  متترح لتضمين مفاهيم الكيميياء الخضير  -0

بفييا بيييي المتيييررات ا كاديميييية ببربيييام  إعيييداد ممميييم الكيميييياء بكميييية التربيييية لاممييية بمرايييميد 
 ميتضمن المبالر اآلتية: 

 المرابتةا التتميم. ما بعطة التمميميةالماائل  االتدريسا هدافا المحتمىا طرق  -
 ارتكز إعداد البربام  المتترح عمى: -7

 الاابتة المربية ما لببيةا قائمة مفاهيم الكيمياء الخضراء مقائمة التيم البيئيةا بتائ الدرااات 
 تحميل محتمى متررات بربام  إعداد مممم الكيمياء بي ضمء قائمة مفاهيم الكيمياء الخضراء.

  :كاآلتي البربام  إعداد تم ابق ما عمى مبباءً      
 أمًإ: ا هداف  

 )أد ا هداف المامة:
مهي ملممعة من ا هداف المامية لمتليمر المتتيرحا رمعيي عيمملفا لملمابيب الممربيية مالمفاريية      

 تفدف إلى إكااب الطالب الممممين عمبة الكيمياء عمى:التي  مالملدابية
 بمايئمليتفم المعي لديفم يحتق بما ظفمرها مأابابا الخضراء الكيمياء مفاهيم حمل مممممات -0

 .البيئة بحم
 بييدمرها بييي الييمعي لييديفم يحتييق بمييا ممبادئفيياا مأهييدابفاا الخضييراء الكيمييياء بلهمييية ماالمييا -7

 . الحياة بمعية تحاين
 التحيدياتا البحكيية مملاإتفياا الملياإت مختميف بيي الخضيراء الكيميياء تطبيتيات بحم التمله -2

 .الماتتبل بي تمالففا التي
 .الملتم  مكتابة قيم م  يتبااب بما ءالخضرا بالكيمياء المرتبطة البيئية التيم بمض تبمية -9
 التيي تتمميق بالكيميياء المتممتية الممميية التضيايا حيمل المختمفية اآلراء تتيييم عميى التيدرة تبمية -,

 .المالئمة الترارات ميتخذما البيئية باللمابب
 . الخضراء الكيمياء متدريس درااة بحم اايلابية اإتلاهات تبمية -,
 التييدريس بطييرق بفييا المرتبطيية البيئييية مالتيييم الخضييراء يمييياءالك مفيياهيم تييدريس ميين يييتمكن -2

 .المباابة

 .المممل بى التلارب إلراء عبد الالزمة الاالمة أدمات لمي  ياتخدم -2

                                              
لبربام  تضمين مفاهيم الكيمياء الخضراء مالتيم البيئية المرتبطة بفا بي بربام   د التلمر المتترح9ابظر ممحق ) 1

 .إعداد مممم الكيمياء بكمية التربية
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 .البيئة بحم إيلابية ماممكات قيم اكتااب الملدابية اللمابب بمض تبمية -9

 .البيئية المعكالت حل بي لممااهمة ا بعطة بمض يمارس -01

 التييي يييتم الخضييراء الكيمييياء ملييال بييي المممييية اإكتعييابات بييي الممميياء لييدمر تييديرالت تبمييية -00
  .أبضل ماتتبل ألل لفا من التملل

 االرائية: ا هداف )بد
 :أن عمى قادرًا يكمن أن يببيي البربام  لفذا المممم الطالب درااة بمد

 .الخضراء الكيمياء بمففمم المتلمد يحدد -0

 . الخضراء كيمياءال عمم ظفمر أاباب يذكر -7

 .الخضراء الكيمياء متطمر بعلة يتمرف -2

 .الخضراء لمكيمياء المختمفة التاميات يحدد -9

 .الخضراء الكيمياء أهداف يذكر -,

 .الخضراء الكيمياء أهمية يمضح -,

 يعرح مبادئ الكيمياء الخضراء. -2

 يعرح آليات الكيمياء الخضراء. -2

 .الخضراء الكيمياء ملال بي التطبيتات بمض يذكر -9

 .الخضراء الكيمياء تطبيق ملاإت مرفيت -01

 .لمبيئة لديتة خضراء كيميائية عمميات إلى التتميدية الكيميائية الممميات تحميل طرق ياتببط -00

 .الكيمياء برمع من برع لكل المباابة الخضراء التتبيات يذكر -07

 .بفا المرتبطة البيئية مالتيم الخضراء الكيمياء مفاهيم تدريس أااليب يتمرف -02

 .الماتتبل بي الخضراء الكيمياء تماله التي مالمممقات التحديات  ياتبت -09

 .المالمية البيئية المعكالت من الحد بي الخضراء الكيمياء دمر عن المتاإت بمض يلم  -,0

 .الخضراء الكيمياء مففمم تمضح مفاهيم خريطة يرام -,0

 لييحة عمييى فييظالح بييي الخضييراء لمكيمييياء المبزلييية التطبيتييات دمر عيين المتيياإت بمييض يلميي  -02
 .حمله من مالبيئة ااباان

 .الماتدامة التبمية تحتيق بي الخضراء الكيمياء دمر عن المتاإت بمض يلم  -02

 .الخضراء الكيمياء ملال بحم إيلابي اتلاه يكتاب -09

 الخضراء بالكيمياء المرتبطة البيئية التيم بلهمية المعي يكتاب -71

 .التلارب راءإل عبد بالكيمياء الخالة البيئية بالتيم يمتزم -70
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 كابًيا: المحتمى 
ميتضمن قائمة مفاهيم الكيمياء الخضراء مقائمة التيم البيئية المرتبطة بالكيمياء الخضراء التي تم      

مفياهيم الكيميياء الخضيراء إعدادهماا مقد تم إعداد التلمر المتترح بي ضمء المدخل الدملي لتضيمين 
ببربام  إعداد مممم الكيمياء  ا كاديمية المتررات بي الكيمياء مالتيم البيئية المرتبطة بفا ضمن متررات
 مقد رمعي بي إعداد التلمر ما يمي:

تبظيييم مفيياهيم الكيمييياء الخضييراء مالتيييم البيئييية المرتبطيية بفييا مترتيبفييا بييي تاماييل مبطتييي  -0
 يتبااب م  

 لطالب المممي بكل ماتمى.ماتمى ا

تضمين كل مترر بالمفاهيم مالتيم البيئة المباابة له بما يتماعى م  محتماه المممي بحيث ييتم  -7
 التكامل بين الممارف المممية بي هذه المادة مبين تمك المفاهيم مالتيم البيئية.

ث تتضييمن خبييرات تتييديم ا بعييطة المليياحبة الالزميية لدراايية هييذه المفيياهيم مالتيييم البيئييية بحييي -2
 مباعرة عن طريق ااتخدام تكبململيا التمميم مالماائل التمميمية. 

مقد تم تضمين مفاهيم الكيميياء الخضيراء مالتييم البيئيية المرتبطية بفيا ضيمن المتيررات ا كاديميية      
 د:,ببربام  إعداد مممم الكيمياء مبيما يمي عرض أمكمة لمتضمين كما يمضحفا لدمل )

أمكمة لتضمين مفاهيم الكيمياء الخضراء مالتيم البيئية المرتبطة بفا ضمن المتررات د ,لدمل )
 ا كاديمية ببربام  إعداد مممم الكيمياء الماتمى ا مل

انلصم 

 انذراسي

 انًلبهيى وانًىضىعبث انعهًيت  انًورر

 انىاردة ببنًورر

يلبهيى انكيًيبء انخضراء 

انًوترح إضبكتهب يٍ هبم 

 انببحثت

 ى انبيئيت انوي

انًرتبطت بًلبهيى 

 انكيًيبء انخضراء

انكيًيبء  األول

انغير 

 انعضىيت

انتىزيذذا اكنكتروَذذي  –انذذاراث وانيسيئذذبث واأليىَذذبث 

تذذذذذر   –انيذذذذذول انذذذذذورر نهعُب ذذذذر  –كذذذذي انذذذذارة 

تذذذر  َصذذق انوطذذر  –انخذذىاف كذذي انيذذذول انذذذورر 

انعالهت بيٍ َصذق هطذر األيذىٌ  –كي انيذول انذورر 

تذذذر  انًيذذم األنكتروَذذي كذذي  –طذذر انذذارة وَصذذق ه

االتحذذذبد  –انخب ذذذيت انلهسيذذذت وانالكهسيذذذت  –انيذذذذول 

أَذذذىال انذذذروابظ  –انذذذروابظ انكيًيب يذذذت  –انكيًيذذذب ي 

انهيذروجيُيذذت  –انتُبسذذويت  –انتسذذبهًيت  –)األيىَيذذت 

 انلهسيت(.  –

عهذذذذذذذذذذذذىو انتكُىنىجيذذذذذذذذذذذذب 

االهتصذذذذذذذذبد  -انخضذذذذذذذذراء 

تكُىنىجيذذب انُذذبَى  –انذذارر 

دور انكيًيذذذذبء  –ضذذذذر األخ

انخضذذذراء كذذذي دورة حيذذذبة 

 انًُتج

دعذذذذذذذذذى عًهيذذذذذذذذذت  -

انتطذذذذىر انصذذذذُبعي 

وانعهًذذذذذي ببالتيذذذذذبِ 

َحذذذذذذذذذى انكيًيذذذذذذذذذبء 

 انخضراء.

انكيًيبء  األول

انحيىيت 

 وانعضىيت

تعييٍ انتركيذب انيسيئذي  –تركيب انًركببث انعضىيت 

 –طبيعذذذت انذذذروابظ انكيًيب يذذذت  –نهًركذذذب انعضذذذىر 

 –األنيلبتيذذذذت  روكربىَبثانهيذذذذذ –أَذذذذىال انكىا ذذذذق 

هبنيذذذذاث  –األسذذذتيهيُبث  –األونيليُذذذبث  –انبراكيُذذذبث 

 انكربىهيذراث.  –األنكيم 

انكىا ذذذذذذذذذذذذق انبذيهذذذذذذذذذذذذت  

انيهىكذذذذذذىز  –انخضذذذذذذراء 

انًعبنيذذذت  –كًذذذبدة ببد ذذذت 

انًعبنيذذذذذذذذذت  –انحيىيذذذذذذذذذت 

 –انحيىيذذذذذذذذذت انطبيعيذذذذذذذذذت 

 انًعبنيت انحيىيت انيسيئيت 

اَتذذذذذذذذذذب  يذذذذذذذذذذىاد  -

طبيعيذذذذذذذذذذذت يذذذذذذذذذذذذٍ 

 راعيذذتانًُتيذذبث انس

وانُببتذذبث انًختهلذذت 

 ببنتوُيبث انخضراء.
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 كالكًا: مداخل مأااليب التدريس:
اييتراتيليات تييدريس متبمعيية ممبفييا      إاييتراتيلية ا : إاييتراتيلية المباقعييةيمكيين ااييتخدام مييداخل ما 

لية إايتراتي اإايتراتيلية المليف اليذهبي ااايتراتيلية اإاتتلياء االبحمث االرائية مالدرااات الممميية
 اإايتراتيلية مخططيات المفياهيم اإايتراتيلية الميرمض الممميية اإايتراتيلية المحاضيرةا التااؤل الذاتي

الميدخل  اميدخل التكاميل اا الميدخل البيئييالدراايية المحيدات ميدخل الدمليا المدخل اطريتة اإكتعاف
 .مدخل إدارة المباقعة امدخل ا حداث اللارية االمفاهيمي

 التمميمية ما بعطة المرابتة:رابمًا: الماائل 
من الضرمري عبد تدريس مفاهيم الكيمياء الخضيراء مالتييم البيئيية المرتبطية بفيا اايتخدام مايائل      

تمميمية متبمعة مكل الماائل الاممية كالتاليالت اللمتية مالماائل البلرية مكل ا عكال التمضيحية 
البلرية مكل عبكات اابتربت بما تتضمبه مين مليادرا  مخرائط المفاهيم مبمربميبت مالماائل الاممية

تمميمييةا مبييديمهات تمميميية عين الكيميياء الخضيراء مالتييم البيئيية  CDممماق  إلكترمبيةا مأاطمابات 
 المرتبطة بفا. 

 أما ا بعطة تتضمن ما يمي:
 قراءات خارلية حمل تتبيات الكيمياء الخضراء متطبيتاتفا المختمفة. -

 حمل تلكير الكيمياء عمى البيئة مالمعكالت الباتلة عبفا. إعداد بحمث -

 رام خرائط مفاهيم مخرائط تتابمية تربط بمض مفاهيم الكيمياء الخضراء ببمضفا البمض. -

 خامًاا: التتميم
تتضمن عممية التتميم الحكم عمى مدى تحتق ا هداف المرلمة من المحتمى ميلب مراعاة أن ييتم      

 ممربية مالمفارية مالملدابية كما يمي:تتميم اللمابب ال
بالبابة لملابب الممربي: يببيي أن يتم التتميم طمال الفليل الدراايي مذليك بمتيد مباقعيات مي   -

الطييالب حييمل مفيياهيم الكيمييياء الخضييراء مالتيييم البيئييية المرتبطيية بفيياا متكميييففم بممييل بحييمث 
ا متطبيتاتفيا مالتييم البيئيية التيي يليب متلمي  متاإت عن الكيمياء الخضراء ممبادئفا متتبياتف

 مراعاتفاا مأيًضا يمكن ااتخدام اإختبارات التحليمية اماء كابت ممضمعية أم متالية.

بالباييبة لملابييب المفيياري: يمكيين تتييمييه ميين خييالل بطاقيية مالحظيية بفييدف قييياس مييدى قييدرة  -
رح متييدريس مفيياهيم الطييالب الممممييين عمييى اتبيياع مبييادئ الكيمييياء الخضييراءا مقييدرتفم عمييى عيي

الكيمييياء الخضييراء مالتيييم البيئييية المرتبطيية بفييا ميين خييالل التييدريس الملييير ممتييدرتفم عمييى 
 مماراة بمض ا بعطة.

بالبابة لملابب الملدابي: يمكين اايتخدام متياييس التييم البيئيية ممتياييس اإتلياه بحيم مليال  -
   الكيمياء الخضراء ممتاييس الميمل مأمله التتدير.
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 الخضراء الكيمياء مفاهيم لتضمين المتترح البربام  لمرة ما" مهم الراب  الاؤال عمى االابة تم مبذلك
 "التربية؟ بكميات الكيمياء مممم إعداد بربام  متررات بي بفا المرتبطة البيئية مالتيم

 . ,خامًاا: إعداد محدة من البربام  المتترح متطبيتفا
ء الخضيراءد لممايتمى ا مل عيمبة الكيميياء بكميية التربيية لاممية إعداد محدة مبفلمة بي )الكيميا -0

بمراميدا مقد تم تدريافا ضمن مترر ميادة الكيميياء الييير عضيمية لمباايبة محتيمى المتيرر لتضيمين 
 مفاهيم الكيمياء الخضراء بها مذلك لمدة أاباب مبفا:

 المايئملين بمرايميد ميةلام المميمم بكميية التيدريس هيئية أعضياء د من00) م  متابمة تم عتد -
 بييي الخضييراء الكيمييياء تييدريس ماقيي  عمييى التمييرف بفييدف الكيمييياء عييمبة متييررات تييدريس عيين

 لمطالب مالتي أظفرت ا تي: تدريافا أهمية ممدى الكيمياء عمبة متررات
 أكبيياء ممضييمعاتفا ميين أي تضييمين معييدم الخضييراء الكيمييياء بييي محييدة أم متييرر ملييمد عييدم - أ

 بفم. خالةال المتررات تدريس

 المممميين لمطيالب بالبايبة أهميية ذات الخضراء الكيمياء مفاهيم أن يرى أعضاء هيئة التدريس - ب
 .الكيمياء بعمبة الكمية متررات بي لفا تمليف يملد إ ملكن

ما أعارت إليه بتيائ  تحمييل المحتيمى الممميي لبربيام  ااعيداد ا كياديمي الحيالي لطيالب عيمبة  -
ة لامميية بمراييميد ميين خمييم المتييررات ا كاديمييية ببربييام  إعييداد مممييم الكيمييياء بكمييية التربييي

 الكيمياء من مفاهيم الكيمياء الخضراء متطبيتاتفا.
 إعداد محتمى المحدة: -7

 .ا هداف الخالة بالمحدة 

 :يلتي بيما بالمحدة الخالة ا هداف تحديد تم
 عمى أن: بمد درااة الطالب المممم لفذه المحدة يببيي أن يكمن قادراً 

 .الخضراء الكيمياء بمففمم المتلمد يحدد -
 . الخضراء الكيمياء عمم بعلة عن ببذه يذكر -

   .الخضراء الكيمياء مبادئ يعرح -

 .ممميزاتفا ا يمبية الامائل مففمم يمضح -
 .الميكرماكيمية الخضراء المممم بتتبيات الممل مميزات يمخص -
 .الخضراء الكيمياء بياتبتت الحيمية المخمفات تدمير إعادة طرق يتمرف -
 .مبفا كل متتبيات الحيمية المماللة أبماع بين يتارن -

 .الخضراء الكيمياء ملال بي المراكية الفبداة ااتخدام طريتة يمضح -
 .عاللية  غراض بعرية برمتيبات ابتاج مراكيا المفبداة المطاط علرة أهمية يتمرف -
 .الخضراء مالمدائن الحيمي الديزل مففمم يتمرف -
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 .الزراعية لممخمفات كااتكمار ا رز قش من أخضر عمف إبتاج خطمات يذكر -
 .الكيميائية التفاعالت إلراء بي أعمة الميكرمميف ياتخدم -
 .مالميكرماكيل اكيل الميبي أدمات عن لمر يلم  -
 .لمبيئة اللديتة الحيمية التتبيات عن اللحفية المتاإت بمض يلم  -
 .الكيميائي المبت  حياة دمرة بي خضراءال الكيمياء دمر يمضح مخطط يرام -
 .المختمفة متطبيتاتفا الخضراء الكيمياء ملال بي لديد ماهم متابمة بحم ااتمداداً  يبدي -
 الخضراء. بالكيمياء المرتبطة البيئية التيم بلهمية المعي يكتاب -
 .التلارب إلراء عبد بالكيمياء الخالة البيئية بالتيم يمتزم -
 :تبظيم محتمى المحدة 

محاضييرات متضييمن كييل  د2تييم تبظيييم محتييمى المحييدة بييي اييتة ممضييمعات يييتم تدرياييفم عمييى )     
 ممضمع عددًا من مفاهيم مممضمعات الكيمياء الخضراء ممضحه باللدمل اآلتي:

 د عدد مفاهيم مممضمعات الكيمياء الخضراء التي تم تضميبفا بي المحدة المتترحة ,) لدمل
 انىزٌ انُسبي نهب ًيبء انخضراءعذد يلبهيى انكي انًىضىعبث

 %34,03 ( يلبهيى01) أسبسيبث انكيًيبء انخضراء.

 %43,04 ( يلهىًيب00) انتلبعالث انخضراء كي انكيًيبء.

 %54,10 ( يلهىًيب04) انتوُيبث انحيىيت كي انكيًيبء انخضراء.

 %24,05 ( يلهىًيب01) آنيبث انكيًيبء انخضراء.

 %24,05 ( يلهىًيب01) ء.تطبيوبث انكيًيبء انخضرا

 %13,02 ( يلبهيى4) ييبالث انكيًيبء انخضراء وانتحذيبث انًستوبهيت.

 %011 ( يلهىًيب54) اكجًبني

 .2التربية الكيمياء بكمية لعمبة الخضراء الكيمياء لمحدة تدرياي إعداد دليل -7
 .2التربية كميةالكيمياء ب لعمبة الخضراء الكيمياء بي محدة الطالب عمل أمراق إعداد -9
عرض المحدة مالدليل التدرياي مأمراق عمل الطالب الخالة بالمحدة عمى ملممعة من المحكمين      

المتخللين بي المباه  مطرق تدريس المممم بكمية التربيةا مالمتخللين بيي الكيميياء بكميية المميمم 
 المحكميين عمل الطالبا مقد أقرلمتلكد من لالحية المحدةا لالحية الدليل التدريايا لالحية أمراق 

 بمباايبة أقيرما كمياا بالمحيدة اليماردة الممميية الميادة ماالمةا الممممين لمطالب المحدة ممباابة بلهمية
 أمراق مباايبة مكيذلكا الممميي مالمحتيمى با هيداف ميرتبط مأبيه التيدريس هيئية لمضيم التدريايي الدليل
 يالت بباء عمى آراء ممتترحات المحكمين.الممممينا م  إلراء بمض التمد لمطالب الممل

 
 

__________________________________ 
 الكيمياء بكمية التربية. لعمبة الخضراء الكيمياء لمحدة تدرياي د دليل,ابظر ممحق ) 2
 التربية. الكيمياء بكمية لعمبة الخضراء الكيمياء بي محدة الطالب عمل د أمراق2ابظر ممحق ) 2
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 . 9الكيمياء بكمية التربية اختبار تحليل مفاهيم الكيمياء الخضراء لطالب عمبةاادًاا: إعداد 
 تحديد الفدف من اإختبار: -0
لممت الباحكية هيذا اإختبيار لتيياس مايتمى تحلييل الطيالب المممميين عيمبة الكيميياء بالمايتمى     

 الكيميياء لعيمبة الخضيراء الكيميياء بي المتترحة ا مل لمفاهيم الكيمياء الخضراء المتضمبة بي المحدة
 ا مل. بالماتمى

 مض  مفردات اإختبار: -7

تم مض  مفردات اإختبار من بمط اإختيار من متميدد مأعيتمل اإختبيار بيي ليمرته ا مليية عميى      
د مفيييردةا مقيييد مزعيييت هيييذه المفيييردات عميييى مفييياهيم الكيميييياء الخضيييراء التيييي تحتيييمي عميفيييا كيييل 92)

 س الماتميات الممربية من تذكرا بفما تطبيقا تحميلا تركيبا تتميم.ممضمعات المحدة بحيث تتي
 لياغة تمميمات اإختبار: -2

معيا اإختبار تمميمات إعداد تم       لتميك المفظيية الليياغة تكيمن أن التمميمياتا هيذه ليياغة بي مرد
 الطالب.ابتباه  تعتت إ حتى ممختلرة بفمفاا الطالب عمى يافل حتىا مماضحة افمة التمميمات
 . 01إعداد مفتاح التلحيح إختبار التحليل -9
االابيية كمييا تييم إعييداد مفتيياح تلييحيح لالختبييار ممضييًحا بييه رقييم الاييؤال ماالابيية  تييم إعييداد مرقيية     

 له. اللحيحة
 لدق اإختبار: -0

د 92) مفرداتيه عيدد لمتلكد من لدق اإختبار تيم عيرض اإختبيار مهيم بيي ليمرته المبدئيية مبميغ     
دةا عمى ملممعة من المحكمين مذلك لمتلكيد مين مالءمية مفيردات اإختبيار ل هيداف الخالية بفياا مفر 

مالماييتمى الممربييي المتيياسا ممييدى اللييحة المممييية مالميمييية لممفييردات متييم التمييديل ببيياًءا عمييى آراء 
 المحكمين.

 إلراء الدرااة اإاتطالعية لالختبار: -7

تييم إلييراء التلربيية اإاييتطالعية عمييى ملممعيية ميين طييالب الماييتمى ا مل عييمبة الكيمييياء بكمييية      
د 21م بي الفلل الدرااي ا مل مكمبة من )7109/ 7102بمراميد المتيدين بالمام الدرااي التربية ب

 طالًبا مطالبةا مذلك لحااب ما يلتي:
 
 
 

     _________________________________ 
التربية. بكمية الكيمياء عمبة لطالب الخضراء الكيمياء مفاهيم تحليل د اختبار2ابظر ممحق ) 9  

.د مفتاح تلحيح اختبار تحليل مفاهيم الكيمياء الخضراء9ابظر ممحق )01  
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 ممامل كبات اإختبار:  - أ

حييث يمكيل مماميل ألفيا متمايط المميامالت  كرمببياخ ألفيا مماميل تم حاياب كبيات اإختبيار بطريتية     
ألزاء بطريتة مختمفةا مبذلك بإبه يمكل مماميل اإرتبياط بيين أي ليزأين  الباتلة عن تلزئة اإختبار إلى

 الكيميياء مفياهيم تحلييل اختبار دا بملد أن كبات027ا ص 0992من ألزاء اإختبار )عبد الرحمنا 
 .اإختبار كبات عمى يدل مما مرتفمة قيمة مهيد 1,991= ) كرمبباخ ألفا بطريتة الخضراء

 :اإختبار زمن تحديد - ب
زميين  مهييي الييزمن حايياب ممادليية خييالل ميين اإاييتطالعية التلربيية بييي اإختبييار زميين حايياب تييم     

 ص ا09,2ا أبيدرمز) 7/طالب آخر ااتيرقة الذي الزمن+  طالب أمل ااتيرقه الذي الزمن= اإختبار
 .دقيتةد ,9) هم المبااب الزمن كان مبالتاليد 202
 مضمح تمميمات اإختبار: - ج

 لمطييالب ماضيحة كابييت حييث اإختبييار بتمميميات يتممييق بيميا الطييالب قبيل ميين مىعيك أي تظفيير ليم     
 .لمتطبيق ملالح مالكبات اللدق من عالية درلة عمى اإختبار ألبح مبذلك مدقيتة افمة مليتفا
 بظام تتدير الدرلات: - د
بييدائل تييم تحديييد درلييات اإختبييار بإعطيياء درليية ماحييدة عيين اختيييار االابيية اللييحيحة ميين بييين ال     

 د درلة.29الخالة بكل اؤال ملفرًا لما دمن ذلك مبذلك تلبح الدرلة المظمى لالختبار )
 اللمرة البفائية إختبار تحليل مفاهيم الكيمياء الخضراء:

د مفيردة 92مفيردةا حييث كيان يتكيمن مين )د 29)يتكيمن مين  البفائيية اللمرة بي اإختبار ألبح     
د مفيردات 9بات ملدق اإختبار مممامل الافملة لممفردات تم حذف )مبمد حااب ك ا ملية لمرته بي

د كابييت ذات ممامييل ,لمييدم لييدقفم مأيضييا المفييردة ) د22 ا21 ا72 ا70 ا02 ا, ا, ا9 ا0)مهييم 
 دا ماللدمل التالي يمضح ممالفات اإختبار بي لمرته البفائية: 9,1افملة )

 ياء الخضراء لطالب عمبة الكيمياءد أبماد اختبار تحليل مفاهيم الكيم2لدمل )
 

 و

 

 يلبهيى انكيًيبء انخضراء

  يستىيبث انتعهى

انًيًىل 

 انكهي

 

األوزاٌ 

 انُسبيت
 توىيى تركيب تحهيم تطبين كهى تاكر

أرهبو 
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 انًلرداث
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 انًلرداث
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أرهبو 

 انًلرداث

يبء أسبسيبث انكيً 0

 انخضراء

15 20 - 5 02 12 4 5,03% 

انتلبعالث انخضراء كي  1

 انكيًيبء

- 1 ,05  - 11 5 ,01 - 4 5,03% 

انتوُيبث انحيىيت كي  2

 انكيًيبء انخضراء

0  - 04 03 10 01 4 5,03% 

 %5,05 5 22 14 21 05, 3 - 04 آنيبث انكيًيبء انخضراء 3

تطبيوبث انكيًيبء  4

 انخضراء

21 12 02 14 13 4  5 5,05% 

ييبالث انكيًيبء  5

انخضراء وانتحذيبث 

15 2 4 2 ,00 - 11 ,23 5 5,11% 
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 انًستوبهيت

 %011 23 5 5 5 4 4 4 انًيًىل انكهي

  %011 %5,05 %5,05 %5,11 %5,03 %5,03 %5,03 األوزاٌ انُسبيت

 .00اابًما: إعداد متياس التيم البيئية المرتبطة بالكيمياء الخضراء
 يد الفدف من المتياس:تحد -0

هدف متياس التيم البيئية المرتبطة بالكيمياء الخضراء إلى قياس ميدى اكتاياب الطيالب المممميين      
عيييمبة الكيميييياء بالمايييتمى ا مل لمتييييم البيئيييية المرتبطييية بالكيميييياء الخضيييراء مالمتضيييمبة بيييي محيييدة 

 )الكيمياء الخضراءد المتترحة لمماتمى ا مل.
 لمتياس:مض  مفردات ا -0
 بييي المتييياس إعييداد تييم تييم اختيييار مفييردات متيياس التيييم البيئييية ميين بييمع اإختيييار ميين متمييدد مقييد     
 كيل ميمكيلا بتيط ماحيًدا بيدياًل  يختيار أن الطاليب معمى اختيارية بدائل كالث مبفا كل يمتب مماقف لمرة
 بيي المتيياس مفردات عدد مبمغ ادمالتتبلا مالتفضيلا اإلتزام) مهي التيمة ملمد درلات من درلة مبفا

 مااتلابات. من متدمةا أن تتكمن المفردات لياغة عبد رمعي مقد مفردةاد 27) المبدئية لمرته
 لياغة تمميمات المتياس: -7

تم تخليص مرقة بي بدايية المتيياس تضيمبت تمرييف الطيالب المممميين بالمتيياس مالفيدف مبيها      
بيه ليايت مطريتة االابة عبها مقدمت مكياًإ   حيد المماقيف المماكمية ممضيحة طريتية االابية عبفياا ما 

 إلابة خاطئة 
 رقةم  إعداد تم مأخرى لحيحةا معمى الطالب أن يختار ما يتفق م  رأيه العخلي إزاء كل ممقفا كما

 .07تلحيح المتياس ممفتاح االابة
 :المتياس لدق -2
 تخليص المحكميين مين ملممعية عميى المتيياس بميرض الباحكية قاميت المتيياس لدق من لمتلكد     
 مييبفم طمييب حيييث مفييردةد 27) مفرداتييه عييدد بمييغ المبدئييية لييمرته بيييا الممييمم تييدريس مطييرق مبيياه 

 مباايبة المتيياسا ميدى لفتيرات الممميية لميمييةا الدقيةا مالاالمة الفترات حمل لياغة إبداءمالحظاتفم
 المتيياس مماقيف مين ممقيف كيل بيي البيدائل مالءمية ا ملا ميدى بالماتمى الممممين لمطالب المتياس
عادة  تمميمات ممضمح االمة يتيافاا مدى التي التيمة لماتمى المتياسا متم تمديل بمض المماقف ما 

 لياغتفا بباء عمى آراء المحكمين.
 
 
 

____________________________________ 
 ( مقياس القيم البيئية المرتبطة بالكيمياء الخضراء.11انظر ممحق )11
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 :لممتياس إلراء الدرااة اإاتطالعية -4

تم إلراء التلربة اإاتطالعية عمى ملممعة من الطالب الممممين عمبة الكيمياء بالماتمى ا مل      
م بالفلييل الدرااييي ا ملا معييددهم 7109/ 7102بكمييية التربييية ببمراييميد المتيييدين بالمييام الليياممي 

 د طالًبا مطالبةا مذلك بفدف:21)
 ات المتياس:ممامل كب - أ

تم حااب ممامل الكبيات ل بمياد الرئياية مالمتيياس ككيل بطريتية مماميل ألفيا كرمببياخ ليدى الميبية      
د 1,991ا بملد أن كبات متيياس التييم البيئيية بطريتية ألفيا كرمببياخ = )د طالًبا مطالبة21الكمية )ن=

 مهي قيمة مرتفمة مما يدل عمى كبات المتياس.
 :المتياس زمن - ب
زمين  مهيي اليزمن حاياب ممادلية خيالل مين المتيياس مفيردات عين لإللابية الالزم الزمن حااب تم     

 ص ا09,2ا أبيدرمز) 7/طالب آخر ااتيرقة الذي الزمن+  طالب أمل ااتيرقه الذي الزمن= اإختبار
 .دقيتةد ,9) هم المبااب الزمن كان مبالتاليد 202
 :بظام تتدير الدرلات - ج
 بكابيتا لمتيمية البديل هذا تمكل لدرلة تبًما تتدرج قيمة بديل كل بإعطاء لمتياستم تتدير درلات ا     
 يمكيل اليذي لمبيديل درلتياندا اإلتيزام) مايتمى عبيد تمكيياًل  ا كبر التيمة يمكل الذي لمبديل درلات كالث
 ىماييتم  عبيد أدبيى بدرليية يمكيل اليذي لمبيديل ماحييدة درليةدا التفضييل) مايتمى عبييد أقيل بدرلية التيمية

ا التفضييل مايتمى عبيدد 9,)ما اإلتيزام مايتمى عبيدد 20) لممتيياس المظمى البفاية متكمندا التتبل)
 .التتبل ماتمى عبدد 72) الليرى مالدرلة

 ية لمتياس التيم البيئية:اللمرة البفائ
د مفيردة      27د مفيردةا حييث كيان يتكيمن مين )72ألبح المتياس بي اللمرة البفائية يتكمن مين )     

بي لمرته ا مليةا مبمد حااب لدق مكبات المتياس تم حذف خمس مفردات لميدم ليدقفاا مالليدمل 
 التالي يمضح ممالفات متياس التيم البيئية:

 متياس التيم البيئيةد أبماد 2لدمل )
 المزن البابي أرقام المبارات التيم

 %20,09 9ا 2ا 7ا 0 البيئة عمى المحابظة قيم
 %,92,7 00ا 01ا 9ا 2ا 2ا ,ا , المرتبطة بالبحث المممي التيم
 %7,02, ,0ا ,0ا 09ا 02ا 07 البيئية الممارد عمى المحابظة قيم
 %77,77 77ا 70ا 71ا 09ا 02ا 02 المامة اللحة عمى المحابظة قيم

 %7,02,  72ا ,7ا ,7ا 79ا 72 البيئي اللمالي التذمق قيم
 %011 72 االمالي

____________________________________ 
 الخضراء بالكيمياء المرتبطة البيئية التيم متياس  تلحيح د مفتاح07ابظر ممحق )07



 نانيس محمد محمد الشناوى          فاعلية برنامج مقترح في الكيمياء الخضراء في تنمية القيم البيئية لدى الطالب المعلمين شعبة الكيمياء

 ربيعخ ثىرضعُذ –جمهخ كهُخ انرتثُخ                         022(                                       0303– أثرَم ) –  03انعذد 

 تطجُق أدواد انجحج
 اختيار ملممعة البحث: - أ

 تمكل ملممعة البحث طالب الماتمى ا مل بعمبة الكيمياء بكمية التربية لاممة بمراميد.     
 تطبيق ا دمات عمى ملممعة البحث: - ب

 : التطبيق التبمي  دمات البحث.أمًإ 
متييياس  –قامييت الباحكيية بتطبيييق أدمات البحييث مهييي )اختبييار تحليييل مفيياهيم الكيمييياء الخضييراء      

 باخة من اختبار التيم البيئية المرتبطة بالكيمياء الخضراءد عمى ملممعة البحث قبمًياا حيث تم تمزي 
د 91) معددهما البحث ملممعة عمى مبفما بكل الخاص االابة ممرقة البيئية التيم ممتياس التحليل

 مين الباحكية مطمبيتا لممتيياس دقيتيةد ,9)ما لإلختبيار دقيتيةد ,9) المحدد الزمن مكانا مطالبة طالًبا
 المقيت ابتفياء مبميدا االابية بيي البيدء قبيل مالمتيياس اإختبيار مين كيل تمميميات عميى اإطيالع الطالب
 .الطالب من ا مراق تلمي  تم المحدد

 كابًيا: تدريس المحدة التلريبية
 عيين الماييئمل التييدريس* هيئيية أعضيياء أحييد قامييت الباحكيية بتييدريس المحييدة التلريبييية بممامبيية     

متررهاا  ضمن الخضراء الكيمياء بي المدمدة المحدة تدريس تم التي عضمية اليير الكيمياء مادة تدريس
 مين الزمبيية الفتيرة بيي أايابي د 2) لميدةا م7109/ م7102 اللياممي لممام الكابي الدرااي الفلل بي
د محاضرات ممزعة عمى كمابية أايابي ا كيل أايبمع 2) عمىا م7109 أبريل 77 إلى 7109 مارس 2

محاضرة مزمين المحاضيرة اياعتانا بخيالف الاياعات المخللية لتطبييق اإختبيارات التبميية مالبمدييةا 
الب ملممعيية البحيث ميي  تمضييح الفييدف مين البحييثا متييم مقيد تييم تمضييح أهمييية المحتيمى المممييي لطي

تمزي  باخة من المحدة مأمراق عمل الطاليب عميى كيل طيالب ملممعية البحيثا مقيد تيم تتاييم الطيالب 
د ملممعات مقامت كل ملممعة باالابة عن أمراق الممل الخالة بكل ممضمع من ممضيمعات ,إلى )

ة مييين الملممعيييات الايييتة بمميييل بحيييث عييين أحيييد المحييدة بعيييكل تميييامبيا كميييا تيييم تكمييييف كيييل ملممعيي
 الممضمعات التي تتضمبفا المحدة المتترحة.

 مالحظات عمى تدريس المحدة:
 من المالحظات التي تم تاليمفا أكباء تدريس المحدة ما يلتي:

اهتمام الطالب بالتمرف عمى الفدف من درااتفم لفذه المحدةا متم إخبارهم باليرض من درااية  -0
 المحدة.

 ام الطالب بالتمرف عمى ماهي الكيمياء الخضراءا معن ابب تاميتفا بفذا اإام.اهتم -7

 عيدم أايباب عين متاياءلماا بالمحيدة إعليابفم الطيالب أبيدىا المحيدة تيدريس مين اإبتفاء بمد -2
 المتييررات ضييمن درااييتفا إمكابييية معيين ا خييرى الكيمييياء بييرمع مكييل الخضييراء الكيمييياء دراايية
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 بيي لدييد هيم ميا كيل عمى مطم  المممم يكمن حتىا الكيمياء مممم إعداد بربام  بي ا كاديمية
 .الماتتبل بي الكابمية المرحمة لطالب إضابتفا تمت إذا تدريافا عمى مقادر تخلله

 البمدي التطبيق: كالكًا
بمد اإبتفاء من تدريس المحدةا تم تطبييق أدمات البحيث بميدًيا عميى ملممعية البحيثا تيم تلميي       
لراء الممميات ااحلائية.أمرا  ق اختبار التحليل ممتياس التيم البيئية متلحيحفا مرلد الدرلات ما 

 نتبئذ انجحج وينبقشتهب وتفطريهب:
 بيما يمي عرض لمبتائ  التي تم التملل إليفا لإللابة عن أائمة البحث مالتحتق من لحة برمضه:

 درلات متماطي بين إحلائية دإلة ذم برق دأمًإ: إختبار لحة الفرض الكابي الذي يبص عمى "يمل
 الخضيراء ككيل الكيميياء مفياهيم تحليل بي اختبار مالبمدي التبمي التطبيتين بي البحث ملممعة طالب

 للالح التطبيق البمدي"ا قامت الباحكة بما يلتي: لالختبار مالماتميات الاتة
 مالبميدي التبميي التطبيتيين بيي بحيثطالب ملممعية ال درلات متماطي بين الفرمق دإلة تم حااب -

 "ت" اختبيييار مييين خيييالل تطبييييق ككيييل ممايييتمياته الايييتةا تحلييييل مفييياهيم الكيميييياء الخضيييراء إختبيييار
(T.testمذلك بااتخدام حزمة البرام  ااحلائي " المرتبطةا لمميبات دSPSSاللدمل من يتضح "ا كما 

 التالي:
 د 9لدمل )

 ة لدإلة الفرق بين متماطي درلات طالب ملممعة البحث بي " لمميبات المرتبط"تبتائ  اختبار 
 الاتة مماتمياته ككل الخضراء الكيمياء مالبمدي إختبار تحليل مفاهيم التبمي التطبيتين

 انتطبين
 

 انًتغير

انُهبيت 

انعظًى 

 نهذرجت

 

 انوبهي

 

 انبعذر

 

انلرم بيٍ 

 انًتىسطيٍ
 

 

هيًت 

 "ث"

 

يستىر 

 انذالنت

انًتىسظ 

 يانحسبب

االَحراف 

 انًعيبرر

انُسبت 

 انًئىيت

انًتىسظ 

 انحسببي

االَحراف 

 انًعيبرر

انُسبت 

 انًئىيت

يستىر 

 انتاكر

4 00211 10424 
15% 

20454 10444 
5404% 

554,1 010224 101110 

يستىر 

 انلهى

4 10054 00014 
3204% 

30341 10555 
24% 

1,154 000152 101110 

يستىر 

 انتطبين

4 00541 00110 
22% 

20454 10555 
5404% 

1,214 010312 101110 

يستىر 

 انتحهيم

5 20054 00522 
34025% 

40514 00101 
20055% 

1,44 40244 101110 

يستىر 

 انتركيب

5 00554 00114 
14042% 

30554 10435 
54042% 

2 050321 101110 

يستىر 

 انتوىيى

5 10141 00302 
23005% 

30514 10540 
52054% 

1,554 000354 101110 

انذرجت  

انكهيت 

الختببر 

 انتحصيم 

23 010014 20441 24055% 150514 10224 20014% 04,4 230432 101110 
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د مهي دالة عبد ماتمى 92,,29أن قيمة "ت" لالختبار ككل تاامي ) د9) لدمل من يتضح -
 حلائيةإ دإلة ذم برقالذي يبص عمى "يملد ممن ذلك يتم قبمل الفرض الكابي لمبحث  د1,1110)

 مفاهيم تحليل إختبار مالبمدي التبمي التطبيتين بي البحث ملممعة طالب درلات متماطي بين
للالح التطبيق البمدي". ميمكن التمبير عن هذه  لالختبار مالماتميات الاتة الخضراء ككل الكيمياء

 د.0البيابات بيابًيا بالعكل )

 
لممعة البحث بي التطبيتين التبمي مالبمدي إختبار تحليل مفاهيم د البابة المئمية لمتماطي درلات طالب م0عكل )

 الكيمياء الخضراء
 بتيائ  بيي البحيث ملممعية طالب درلات لمتماط المئمية البابة د ارتفاع9كما ميتضح من لدمل ) -

 دال بيرق ممليمد البميديا التطبييق الماتميات الاتة إختبار تحليل مفاهيم الكيمياء الخضراء لليالح
 التطبيتيين بيي البحيث ملممعية طيالب درليات متمايطات بييند 1,1110) دإلية ماتمي عبد لائياً إح

البميدي مميا ييدل  التطبييق الخضيراء لليالح الكيميياء بيي التحلييمي اإختبار لماتميات مالبمدي التبمي
 عميييى أن المحيييدة المدميييدة بيييي الكيميييياء الخضيييراء اييياعدت الطيييالب بيييي اكتاييياب الممممميييات مالمفييياهيم

 د.7المرتبطة بالكيمياء الخضراء ميمكن التمبير عن هذه البيابات بيابًيا بالعكل )
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النسبة المئوٌة لمتوسطً درجات طالب مجموعة البحث فً التطبٌقٌن 
 القبلً والبعدي الختبار تحصٌل مفاهٌم الكٌمٌاء الخضراء

 التطبيق القبلي

 التطبيق البعدي
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د البابة المئمية لمتماطي درلات طالب ملممعة البحث بي التطبيتين التبمي مالبمدي لمماتميات الاتة 7عكل )

 إختبار تحليل مفاهيم الكيمياء الخضراء
 د01لدمل )

 البحث ملممعة طالب ىلد الكيمياء الخضراء مفاهيمتحليل  بي تترحمبتائ   حلم تلكير البربام  ال
ηإيتا )ممرب   (ES)مبتًا لحلم التلكير

  د 2
 التيمة

 
 المتيير

ممامل 
 اإرتباط

درلات  قيمة ت
 الحرية

حلم 
 التلكير

(ES) 
 لكمهين

 مرب  بمعه
 إيتا 
(η

  د 2

 بمعه

الدرلة الكمية "اختبار تحليل  
 ء" مفاهيم الكيمياء الخضرا

 كبير لدا 1,9,2 ضخم 9,7,9 29 92,,29 ,9,,1

η)ممبتا لمرب  إيتا      
كان حلم تيلكير البربيام  الحيالي لمدرااية بيي تبميية التحلييل بيي الكيميياء  د2

 لًدا. كبير الخضراء
 تيم حاياب حليم الخضيراء الكيميياء بيي التحلييل تبمية بي المدمدة ملزيادة التلكد من تلكير المحدة     
 قيميية ترامحييت حيييث دا01د كمييا يتضييح ميين لييدمل )9,7,9بملييد أبييه ياييامي ) لكييمهيند ES)كيرالتييل
(ES بيإن ذليك يعيير لحليم تيلكير ضيخم لممحيدة المدميدة بيي تبميية دا 9,7,9) إلىد 0,299) بين ماد

 تحليل مفاهيم الكيمياء الخضراء.
 البربيام  محيدات إحيدى تيدريس باعمية مبذلك تم االابة عمى الاؤال الخامس من البحث مهم "ما     

 التربية؟". بكميات الكيمياء بعمبة الممممين لمطالب الخضراء تبمية مفاهيم الكيمياء بي المتترح
 متماييطي بييين إحلييائية دإليية ذم بييرق"يملييد  عمييى يييبص الييذي الكالييث الفييرض لييحة كابًيييا: إختبييار

 بالكيميياء المرتبطية البيئيية التييم يياسلمت مالبميدي التبميي التطبيتيين بيي البحث ملممعة طالب درلات
 للالح التطبيق البمدي". قامت الباحكة بما يلتي: لممتياس الفرعية ما بماد ككل الخضراء
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مستوى 
 التحلٌل

مستوى 
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مستوى 
 التقوٌم

26% 

43.50% 
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45.36% 
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 ماتميات اختبار تحليل مفاهيم الكيمياء الخضراء

 التطبيق القبلي

 التطبيق البعدي



 نانيس محمد محمد الشناوى          فاعلية برنامج مقترح في الكيمياء الخضراء في تنمية القيم البيئية لدى الطالب المعلمين شعبة الكيمياء

 ربيعخ ثىرضعُذ –جمهخ كهُخ انرتثُخ                         020(                                       0303– أثرَم ) –  03انعذد 

 مالبميدي التبميي التطبيتيين بيي البحيث ملممعية طالب درلات متماطي بين الفرمق دإلة حااب تم -
ا المرتبطية لمميبياتد T.test" )ت" اختبيار تطبييق خيالل مينا الفرعيية ككل مأبمياده لمتياس التيم البيئية

 :التالي اللدمل من يتضح كما"ا SPSS" ااحلائي البرام  حزمة بااتخدام مذلك
 د 00لدمل )

" لمميبات المرتبطة لدإلة الفرق بين متماطي درلات طالب ملممعة البحث بي "تبتائ  اختبار 
 البيئية ككل مأبماده الفرعية التطبيتين التبمي مالبمدي لمتياس التيم

 انتطبين
 

 انًتغير

انُهبيت 

انعظًى 

 نهذرجت

 

 انوبهي

 

 انبعذر

 

انلرم بيٍ 

 انًتىسطيٍ

 

هيًت 

 "ث"

 

يستىر 

 انذالنت

انًتىسظ 

 انحسببي

االَحراف 

 انًعيبرر

انُسبت 

 انًئىيت

انًتىسظ 

 انحسببي

االَحراف 

 انًعيبرر

انُسبت 

 انًئىيت

هيى انًحبكظت عهى 

 ئتانبي

01 50211 00411 4104% 010141 00055 22054% 54,2 010424 101110 

انويى انًرتبطت 

 ببنبحث انعهًي

10 010211 00245 34014% 020311 00421 25051% 2,011 020211 101110 

هيى انًحبكظت عهى 

 انًىارد انبيئيت

04 50454 00535 4104% 010241 00405 24055% 4,154 020415 101110 

انًحبكظت عهى هيى 

 انصحت انعبيت

02 20554 00442 32054% 040211 00413 24% 5,414 050111 101110 

هيى انتاوم انيًبني 

 انبيئي

04 50511 00043 41055% 010314 00504 21022% 3,214 020114 101110 

انذرجت انكهيت 

"يويبش انويى 

 انبيئيت"

20 310441 30251 41015% 540114 30405 24010% 12,354 120542 101110 

 عبييد دالية مهييد 72,2,2) تاييامي ككيل ل ختبيار" ت" قيمية مأند 00) لييدمل مين يتضيح كميا -     
 دإلية ذم بيرق يمليد" عميى ييبص اليذي لمبحيث الكاليث الفيرض قبمل يتم ذلك ممند 1,1110) ماتمى

 التيييم لمتييياس مالبمييدي التبمييي التطبيتييين بييي البحييث ملممعيية طييالب درلييات متماييطي بييين إحلييائية
 ميمكيين ".للييالح التطبيييق البمييدي لممتييياس الفرعييية ما بميياد ككييل الخضييراء بالكيمييياء المرتبطيية البيئييية
 د2بالعكل ) بيابًيا البيابات هذه عن التمبير

 
 د البابة المئمية لمتماطي درلات طالب ملممعة البحث بي التطبيتين التبمي مالبمدي2عكل )

 لمتياس التيم البيئية 

0.00%

50.00%

100.00%

 التطبٌق البعدي التطبٌق القبلً

50.06% 

85.21% 
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 …النسبة المئوٌة لمتوسطً درجات طالب مجموعة البحث فً التطبٌقٌن 

 التطبيق القبلي

 التطبيق البعدي
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بييي  البحييث ملممعيية طييالب درلييات لمتماييط المئمييية الباييبة د ارتفيياع00كمييا يتضييح ميين اللييدمل ) -
 دإليية ماييتمي عبييد إحلييائياً  دال بيرق مملييمد التطبيييق البمييدي لليالح لممتييياس الفرعييية ا بميياد بتيائ 

 اسمتيي  بمياد مالبميدي التبمي التطبيتين بي البحث ملممعة طالب درلات متماطات بيند 1,1110)
 بيي المدميدة المحيدة أن عميى ييدل مميا البميدي التطبييق الخضراء للالح بالكيمياء المرتبطة البيئية التيم

الخضييراءا ميمكيين  بالكيمييياء التيييم البيئييية المرتبطيية اكتايياب بييي الطييالب ايياعدت الخضييراء الكيمييياء
 د.9التمبير عن هذه البيابات بيابًيا بالعكل )

 
 متماطي درلات طالب ملممعة البحث بي التطبيتين التبمي مالبمدي  بماد د البابة المئمية ل9عكل )

 متياس التيم البيئة
 د 07لدمل )

مبتًا لحلم  البحث ملممعة طالب لدىبي تبمية التيم البيئية مأبماده الفرعية  تترحبتائ  حلم تلكير البربام  الم
ηإيتا )ممرب   (ES)التلكير

  د 2

 التيمة
 

 المتيير

ممامل 
 رتباطاإ 

درلات  قيمة ت
 الحرية

حلم 
 التلكير

(ES) 
 لكمهين

 مرب  بمعه
 إيتا 
(η

  د 2

 بمعه

الدرلة الكمية "متياس التيم 
 البيئية"

كبير  ,,1,9 ضخم 202,, 29 72,2,2 1,020
 لدا

η)ممبتا لمرب  إيتا      
التييم البيئيية المرتبطية كان حلم تيلكير البربيام  الحيالي لمدرااية بيي تبميية  د2

 لًدا. الكيمياء الخضراء كبيرب
تييم  الخضييراء بالكيمييياء المرتبطيية البيئييية التيييم تبمييية بييي المدمييدة ملزيييادة التلكييد ميين تييلكير المحييدة     

 حيييث دا07د كمييا يتضييح ميين لييدمل )202,,بملييد أبييه ياييامي ) لكييمهيند ES)التييلكير حايياب حلييم
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 أبماد متياس التيم البيئية

 التطبيق القبلي

 التطبيق البعدي
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يعييير لحلييم تييلكير ضييخم لممحييدة  ا بييإن ذلييكد202,,د إلييى )0,2,9)  بييين ميياد ES) قيميية ترامحييت
 الخضراء. بالكيمياء المرتبطة البيئية المدمدة بي تبمية التيم

 البربيام  محيدات إحيدى تيدريس باعمية مامهم " البحث من الاادس الاؤال عمى االابة تم مبذلك     
 الكيميياء بعيمبة المممميين لمطيالب بفيا المرتبطية البيئيية التييم تبميية بيي الخضراء الكيمياء بي المتترح
 التربية؟" بكميات

ب: ينبقشخ اننتبئذ وتفطريهب
ا
 حبنخ

 أمًإ: بتائ  اختبار التحليل بي مفاهيم الكيمياء الخضراء
د يتضح أن هباك برًقيا ذا دإلية إحليائية بيين متمايط درليات 01دا )9بااتمراض بتائ  اللدملين ) -

ختبيار التحلييل بيي مفياهيم الكيميياء الخضيراء طالب ملممعة البحيث بيي التطبيتيين التبميي مالبميدي إ
د مقيميية حلييم 1,9,2ككييل مماييتمياته الاييتة للييالح التطبيييق البمييديا ميتضييح ميين قيميية مربيي  إيتييا )

د أن المحدة المدمدة من البربام  المتترح حتتت درلة مباابة من الفاعمية بيي 9,7,9التلكير لكمهين )
الكيميياء الخضيراءا مترلي  الباحكية هيذه البتيلية إليى ميا تبمية تحليل طالب ملممعة البحيث لمفياهيم 

 يلتي:
احتماء المحيدة المتترحية عميى ميادة عمميية حديكية مممضيمعات متبمعية بيي الكيميياء الخضيراء ليم  .0

يحتمي عميفا أي من المتررات ا كاديمية  عداد مممم الكيمياء بكمية التربية لاممة بمراميدا مميا 
 ة البحث بمممممات ممفاهيم عممية لديدة.أدى إلى تزميد طالب ملممع

تفيئية المبياخ المبااييب اتاحية الفيرص أمييام لميي  طييالب ملممعية البحيث لمففييم اليماعي لمفيياهيم  .7
 الكيمياء الخضراء المتضمبة بي المحدة المتترحة.

 التممم – الذهبي الملف) ممبفا المحدة تدريس بي ااتخدامفا تم التي التدريس إاتراتيليات تبمع .2
 د.   بمربميبت - المفاهيم خرائط) ممبفا الماتخدمة التمميمية الماائل متبمعدا لتمامبيا

عممر طالب ملممعة البحث بااكارة بظرًا ادراكفم تمدد التتبيات الماتخدمة بي الكيمياء الخضراء  .9
 مبحم التطبيتات المتبمعة لمكيمياء الخضراء مخالًة التي تم تطبيتفا بي المديد من الدمل.

تبيمع المفيام ما بعيطة التمميمييية التيي تيم تكمييف الطييالب بفيا مالتيي تيم مضييمفا بيي كتياب الطالييب  .,
لتكييمن مرلًمييا لييه متييم االابيية عبفييا بعييكل تمييامبيا ممييا ايياهم بييي ااييتيمابفم لممضييمعات محييدة 

 الكيمياء الخضراءا مذلك من خالل الحلمل عمى المممممات من ملادر متبمعة.

 .م الماتخدمة بالمحدةتبمع أااليب التتمي .,
ب: نتبئذ يقُبش انقُى انجُئُخ

ا
 حبنُ
د يتضح أن هباك برًقا ذا دإلة إحلائية بين متماط درليات 07دا )00بااتمراض بتائ  اللدملين ) -

طالب ملممعة البحث بي التطبيتين التبمي مالبمدي لمتياس التيم البيئيية المرتبطية بالكيميياء الخضيراء 
د مقيمة حلم التيلكير ,,1,9ية للالح التطبيق البمديا ميتضح من قيمة مرب  إيتا )ككل مأبماده الفرع
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تبميية  بيي الفاعميية مين مباابة درلة حتتت المتترح البربام  من د أن المحدة المدمدة202,,لكمهين )
إليى التيم البيئية المرتبطة بالكيمياء الخضراء لدى طالب ملممعة البحثا مترلي  الباحكية هيذه البتيلية 

 ما يلتي:
تمريف طالب ملممعية البحيث با كيار الايمبية لمكيميياء عميى البيئية مأهميية تحيمل بيرمع الكيميياء  .0

المختمفة  تباع مبادئ الكيميياء الخضيراء لمتتمييل مين الضيرر اليذي تايببه لمبيئية مالليحة المامية 
بيئييية المرتبطيية لكابيية الكائبيياتا لييذا حاملييت الباحكيية أن تمضييح لطييالب ملممعيية البحييث التيييم ال

بالكيمييياء الخضييراء بييي الممضييمعات الاييتة التييي تحتييمي عميييفم المحييدة المتترحيية بييي الكيمييياء 
 الخضراء.

ااتخدام الباحكة ااتراتيلية تمضيح التيم بي تدريس التيم أعطى برلة لمطالب لمحمار مالمباقعية  .7
 مالرغبة بي ممربة هذه التيم.

تيييم البيئييية المرتبطيية بالكيمييياء الخضييراء إرتباطفييا حييرص طييالب ملممعيية البحييث عمييى ممربيية ال .2
 بماقمفم مكذلك لتزايد المعكالت التي تتمرض لفا البيئة ماللحة عامة. 

التركيز أكباء التدريس عمى بمض التلربات الامبية مكل إلتياء أكيياس البالايتيك بيي ميياه البحيار  .9
بالايتيك مميا يترتيب عمييه مين تيداعيات متمضيح أكره الامبي عمى البيئة البحريية مأكير اايتخدام ال

 بيئية ملحية خطيرة.
 تىصُبد انجحج: 

 بي ضمء بتائ  البحث الحالي يمكن اقتراح التمليات التالية:
إضابة بربام  ماتتل خاص بالكيمياء الخضراء مالمفاهيم الممميية مالتييم البيئيية المرتبطية بفيا  -0

 عييمبة الممييمم مممييم إعييداد بربييام  منمتدرياييفا بممامبيية المتخللييين بييي ملييال الكيمييياء ضيي
 الكيمياء.

درااة مفاهيم الكيمياء الخضراء مالتيم البيئية المرتبطة بفا مالتيي يمكين تضيميبفا بيي متيررات  -7
 برام  ااعداد الحالية مذلك باإاتمابة بالبربام  المتترح المدمد بي البحث الحالي.

ا كاديمي لمطالب الممممين بعمبة الكيمياء  إضابة مترر بي الكيمياء الخضراء ببربام  ااعداد -2
بكمية التربية لاممة بمراميدا أامة ببمض اللامميات ا خيرى كلامميات عيين عيمس مالتياهرةا 

 مذلك باإاتمابة بالمحدة المدمدة بي البحث الحالي.
يمكيين اإاييتمابة باختبييار تحليييل مفيياهيم الكيمييياء الخضييراء ممتييياس التيييم البيئييية المدمييد بييي  -9

البحييث الحييالي لتتييييم أداء الطييالب ميين ِقَبييل المفتمييين بتييدريس الكيمييياء مالبيياحكين بييي هييذين 
 الملالين.  
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عتييد بييدمات مدمرات مبييرام  تدريبييية لممممييي الكيمييياء أكبيياء الخدميية حييمل مفيياهيم الكيمييياء  -,
التيدريب الخضراء مالتيم البيئية المرتبطة بفا م  التركييز عميى اللابيب التطبيتييا عميى أن ييتم 

 تحت إعراف أااتذة من كميات التربية مالمممم.

تضمين مفاهيم الكيمياء الخضراء مالتيم البيئية المرتبطية بفيا بيي ميبف  الكيميياء بيي المرحمية  -,
 الكابمية.

إقامة بدمات معمل ملالت حائط لتمريف الطالب بالكيمياء الخضراء )كلحد الفيرمع الحديكية بيي  -2
 ئية المرتبطة بفا.عمم الكيمياءد مالتيم البي

ابتتاء التلارب التي تلرى بي المماميل الدراايية بالكمييات مالميدارس بحييث تحيابظ عميى البيئية  -2
 ملحة ااباان مخالة التلارب التي تتب  مبادئ الكيمياء الخضراء.

 حبىث يقرتحخ:
لتفكيير ا –إلراء بحمث مماكمة لمبحث الحالي بحيث تتبامل متييرات أخرى مكل )التفكيير الممميي  -0

 مفارات حل المعكالتد. –التفكير الباقد  –ا خالقي 

 الكيمياء عمى مبادئ قائم المامة الكابمية لممرحمة الكيمياء لمبف  متترح تلمر إعداد -7
 .الخضراء

 باعمية بربام  تدريبي لممممي الكيمياء أكباء الخدمة قائم عمى مبادئ الكيمياء الخضراء. -2

ممممي الكيمياء أكباء الخدمة بمفياهيم الكيميياء الخضيراء مالتييم  إلراء درااة لتحديد مدى إلمام -9
 البيئية المرتبطة بفا.

إلراء درااة لممربة أكر تطمير بربام  ااعداد ا كاديمي لمطالب المممم بعمبة الكيمياء بكمييات  -,
 التربية بي ضمء مبادئ الكيمياء الخضراء لتبمية المعي بالمعكالت البيئية.
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 رعاملرا
: املرارع انعرثُخ  أولا

 طيالب ليدى البيئيية التييم تبمية بي ا حياء كتب د. دمر محتمى7102إبراهيما أحالم إاماعيل لالح )
اللممييية الملييرية لمتييراءة مالممربييةا  المييراق )دراايية تتميميييةد. بلمفمرييية المتماييطة المرحميية

 .771 -022 دا ص ص092لاممة المبلمرة. ع )
تطبيييق الكيمييياء الخضييراء الييراء بمييض التلييارب الكيميائييية لتكييمن  .د7112)  عييال أحمييد ياأبييم عميي

 المممكة المربية الاممدية. .كمية التربية لمبباتا لاممة أم الترى .راالة مالاتير .لديتة لمبيئة
باعمية مترر متترح لمكيمياء الخضراء قائم عميى مبيادئ التربيية  .د7102رباب أحمد محمد ) المباا أبم

بييي تبمييية الكتابيية الكيميائييية لييدى الطييالب الممممييين عييمبة  ESDألييل التبمييية الماييتدامة ميين 
 .0, -0ا ص ص د7) 70 .ملر – ملمة التربية المممية .الكيمياء

الفيرع الممميي  –التيم البيئية بي مبف  المممم الحياتيية لممرحمية الكابميية  .د7100مآرب محمد ) اأحمد
المييؤتمر المممييي  .ا مل مالكييابي بييي المممكيية ا ردبييية الفاعييمية الماييتميات –مالتمميييم اللييحي 

ص ص  .كمييية الممييمم التربميييةا لامميية لييرش .التربييية مالملتميي : الحاضيير مالماييتتبل –الرابيي  
0192- 0009. 

د. أكيير محييدة متترحيية بييي الكيمييياء الخضييراء عمييى تبمييية الييمعي 7109إاييماعيلا باريمييان لمميية )
حم درااتفا لدى الطيالب المممميين بكميية التربيية. الملمية المليرية لمتربيية ااقتلادي مااتلاه ب

 .,09 - 90دا ص ص 0) 77المممية. 
 المبظيممي التطبييق – الخضيراء المميمم تليارب مين تلربية كل د. تتميم7112) التادر عبد البارا حان
الايممدية.  المربيية ةالمممكي بيي الخضراء المممم بي المممية المباه  متتممي البظري المبف  بين

 مؤتمر المممم الكالث.
باعمييية بربييام  متتييرح بييي التربييية البيئييية لتبمييية بمييض التيييم  .د7109آمييال اييمد بييايز ) اللفبيييا

ا لاممية أم التربيية كميية . راالة دكتمراه.مالمفاهيم البيئية لدى طالبات كمية التربية بلاممة تبمك
 المممكة المربية الاممدية. .الترى

 .  927,7 المدد ا هرام. بمابة .د,710) محمد رقااالز 
 .دمر ا بعطة بي تبمية التيم البيئية لدى أطفال رياض ا طفيال .د7101اميد محمد محمد ) الاميدا

 . 92 -09ا ص ص د0,0) ع .ملر – درااات بي المباه  مطرق التدريسملمة 
 تربية البيئيةا مكتبة البلمم الملرية.مدخل لم –. الكيمياء البيئية د7117) الطباميا عفت ملطفى

تتميم متيرر المميمم لمليف الايادس اإبتيدائي بيي ضيمء التييم  .د,710محمد بالر ضيدان ) االمتيبي
 .كمييية الممييمم اإلتماعيييةا لامميية اامييام محمييد بيين اييممد اااييالمية .راييالة مالاييتير .البيئييية

 المممكة المربية الاممدية.
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التيييم البيئييية المتضييمبة بييي كتييب التربييية . د7100حامييد عبييد اهلل ) البحييةاط ؛ا زيييد اييميمانالمييدمان
 – الملميية التربمييية .دراايية تحميميية –اإلتماعيية مالمطبييية لمرحمية التمميييم ا اااييي بيي ا ردن 

 . ,22 -790ا ص ص د99),7 الكابي . اللزءالكميت
ريس الممييمم بييي تبمييية بمييض التيييم باعمييية المييدخل البيئييي لتييد .د7101عبييد الييرحيم عميكييه ) االمطييمي

كمييية التربيييةا  .راييالة مالاييتير .البيئييية لييدى طييالب اللييف الكييابي المتماييط بالمديبيية المبييمرة
  المممكة المربية الاممدية. .لاممة طيبة
 التياهرة: عيالم د.7مالمايتتبل ط) الحاضير بيين البيئيية . التربييةد7112) حاينا بارعية المتابيا أحميد؛
 .الكتاب

د. )ترلمية يمايف ميرادد. 7د. مباه  البحث بي عمم اليبفس. الليزء الكيابي ط )09,2مزا ت.ج. )أبدر 
 التاهرة: دار الممرف.

تييلكير ااييتراتيلية ماييرحة المبييياه  عمييى تبمييية التيييم البيئيييية  .د7102باطميية محمييد أحميييد ) ابريييك
ملمية المميمم  .دائيمالتحليل بي التربية اإلتماعية مالمطبية لدى طالبيات الليف الايادس اإبتي

 .,22 -2,0ا ص ص د0),7 .ملر – التربمية
باعمييية محييدة متترحييه بييى الكيمييياء الخضييراء بمتييرر الكيمييياء بييى  .د7102آمييال عمييى خميفيية ) اييالما

راييالة  .تبمييية المفيياهيم ما تلاهييات البيئييية لطييالب الاييبة الكابييية بالكابمييية التخللييية بميبيييا
 ملر. .رااات مالبحمث البيئيةا لاممة عين عمسممفد الد .مالاتير غير مبعمرة

 د. التاهرة: الدار المربية لمبعر مالتمزي .0د. الكيمياء الخضراء ط )7119عاكرا عماد لبري )
 مففيمم ضيمء بيي الكابميية لممرحمية الكيميياء بي متترح د. مبف ,710محمد ) أحمد محمد لالحا مي

التربييةا  البيئيية. رايالة دكتيمراه. كميية التيرارات تخياذما   اليمعي تبمية عمى مأكره الخضراء الكيمياء
 الزقازيق. ملر. لاممة

د. تحمييل المحتيمى بيي المميمم اابايابيةا مففمميها ااايها اايتخداماته. 7119طميمها رعدي أحميد )
 التاهرة: دار الفكر المربيا امامة المرال  بي التربية معمم البفس.

تطيمير ميبف  المميمم لتالمييذ الليف ا مل ااعيدادي  .د7101لالح عبد المحاين محميد ) المالا عبد
بييي ضييمء بظرييية الييذكاءات المتمييددة مأكييره بييي تبمييية المفيياهيم مالتيييم ممفييارات اتخيياذ التييرارات 

 .ممفييد الدرااييات مالبحييمث البيئيييةا لامميية عييين عييمس .راييالة دكتييمراه غييير مبعييمرة .البيئييية
 ملر. 

 تبمييية بييى البيئييية المييماد تييدريس أكيير .د7112) الفييادى عبييد بلييما مبيياء عيياكر؛ مياييمنا اهلل عبييد
 لامميية -البفاييية  التربييية البحييمث مركييز ملميية لمببييات. الممييمم كمييية لطالبييات البيئييية اإتلاهييات

 .2, - 92 ص صا د,0ع ) بيداد.
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ن. ا رد -د. الكيمييياء الخضييراء بييي خدميية اإقتليياد مالبيئيية. الملميية الكتابييية 7112عبييابزةا خالييد )
 .222 – ,22دا ص ص 9,)2,

 الخيييامس لمليييف المميييمم كتييياب محتيييمى بيييي المتضيييمبة البيئيييية التييييم .د7102) أحميييد عبيييالزةا بيييماز
 . ,9 -,2 ص صا د2)2 المتخللة. الدملية التربمية الملمة ا ردن. بي ا اااي

تبمييية بييي  Microscale)د. باعمييية ااييتخدام تتبييية الممييمم الخضييراء )7109بييياضا حاييام محمييد )
تحليل التالميذ ممفارات التدريس لدى مدرس الكيمياء بيي المرحمية الكابميية بيي الميراق. رايالة 

 مالاتير غير مبعمرةا ممفد البحمث مالدرااات المربيةا لاممة الدمل المربية. ملر. 
د. اللابيييب المليييدابي بيييي تيييدريس المميييمم )البظرييييةا التبمييييةا التيييياسد. ,711قربييييا زبييييدة محميييد )

 مالتمزي . لمبعر الملرية لمبلمرة: المكتبةا
 قيائم الكابميية بالمرحمية الكيميياء لمممميي مفبيية تبميية بربيام  .د7102) محاين إبيراهيم محمدا ايحر
 رايالة البيئية. مفياهيم ماايتيماب المعيكالت حيل مفيارات تبمية عمى مأكره الخضراء الكيمياء عمى

 عمس. ملر. عين لاممةا البيئية ثمالبحم  الدرااات ممفد دكتمراه غير مبعمرة.
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 دار برحة مدار المممم لمبعر مالتمزي .: ملر .التربية البيئية
مكتبييية ا ايييرةا الفيئييية  :التييياهرة د.0ط ) التربيييية البيئيييية .د7112عليييام اليييدين عميييي حاييين ) اهيييالل
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