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ملخص البحث
التكنولوجيا الخضراء:
ثرز يفهىو انزكنىنىجُب انخضراء كزطجُك رمنٍ نذًبَخ انجُئخ ،فبنزكنىنىجُب انخضراء هً
عهى انذبضر وانًسزمجم ورشُر إنً أي عًهُخ أو ينزج أو خذيخ رمهم ين اِثبر انجُئُخ انسهجُخ ين
خالل انزذسُنبد انكجُرح فً كبفخ يجبالرهب ،ورهزى انزكنىنىجُب انخضراء ثذراسخ انطبلخ انخضراء
(انًزجذدح) ،واألثنُخ انخضراء ،وانًًبرسبد انخضراء ،وانمىح انشرائُخ ،وإدارح انًخهفبد،
ونظى انًعهىيبد.
هذف انجذث انذبنً إنً :لُبس أثر ثرنبيج فً انزكنىنىجُب انخضراء نزنًُخ يهبراد
انزفكُر انًسزمجهً وانذس انعهًً نذي طالة انفرلخ انراثعخ شعجخ كًُُبء ثكهُخ انزرثُخ ثبنىادي
انجذَذ.
ارجع انجذث انذبنً انًنهج شجه انزجرَجً انمبئى عهً رصًُى انًجًىعخ انىادذح فٍ انمُبس
انمجهٍ وانجعذٌ نًزغُراد انجذث  ،وركىنذ عُنخ انجذث ين ( )04طبنت وطبنجخ ين طالة
انفرلخ انراثعخ شعجخ كًُُبء
واسفرد نزبئج انجذث عهً أنه رىجذ فروق دانخ إدصبئُب عنذ يسزىي  4.40ثُن انمُبسُن
انمجهٍ وانجعذٌ نًزغُر انزفكُر انًسزمجهً ألفراد انًجًىعخ انزجرَجُخ (عُنخ انجذث) ،نصبنخ
انمُبس انجعذٌ .كًب أنه رىجذ فروق راد دالنخ إدصبئُخ عنذ يسزىي( )4.40ثُن يزىسطٍ
درجبد طالة انًجًىعخ انزجرَجُخ فً انزطجُك انمجهً وانزطجُك انجعذٌ نًمُبس انذس انعهًً
نصبنخ انزطجُك انجعذي.
يًب َجن رأثُر وفبعهُخ انجرنبيج انًمزرح فً انكًُُبء انخضراء فً رنًُخ انزفكُر انًسزمجهً
وانذس انعهًً.
الكلمات المفتاحية:
انزكنىنىجُب انخضراء  ،انزفكُر انًسزمجهً  ،انذس انعهًً.
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Abstract:
green technology:
The concept of green technology has emerged as a technical
application to protect the environment. Green technology is the science of
the present and the future and refers to any process, product or service
that reduces negative environmental impacts through significant
improvements in all its fields. Green technology is concerned with
studying green (renewable) energy, green buildings, and practices Green,
purchasing power, waste management, and information systems.
The aim of the current research is to: Measure the effect of a
program in green technology to develop future thinking skills and
scientific sense among fourth year students, Chemistry Division, Faculty
of Education in New Valley.
The current research followed the quasi-experimental approach
based on the design of one group in the tribal and remote measurement of
the research variables, and the research sample consisted of (04) male
and female students of the fourth year, chemistry division.
The results of the research: revealed that there were statistically
significant differences at the level of (4.40) between the pre and post
measurements of the future thinking variable of the experimental group
(the research sample), in favor of the post measurement. There are also
statistically significant differences at level (4.40) between the mean
scores of the experimental group students in the pre and post application
of the scientific sense scale in favor of the post application.
Which shows the effect and effectiveness of the proposed program
in green chemistry in developing future thinking and scientific sense.
key words:
Green technology, Future thinking , scientific sense.
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مقدمة
نعيش اليوم عصر التكنولوجيا متمثال فى األجيزة واآلالت واألدوات التى سيمت حياتنا
كثي ار ووفرت عمينا الجيد والوقت  ،وجعمتنا نعيش في رفاىية .وألن ىذه األجيزة سيمت حياتنا،
أصبح ال يخمو مكان عمى سطح الكوكب ال تغزوه ىذه التكنولوجيا  ،وبات المعظم ال يتخيل أن
يعيش بدونيا أو ال يتذكر كيف كانت حياتو قبميا .ومع ازدياد استخدام واستيالك األجيزة ،ازداد
تصنيعيا ،وكذلك ازدادت المخمفات منيا.
وألن البيئة تعتمد عمى الجانب المادي وىو توفير احتياجات اإلنسان ،وتتأثر بجانب
عادات الفرد وثقافاتو .فظيرت توجيات عالمية بالحد من التأثير السمبي لمتكنولوجيا بمختمف
انواعيا ،واىتمت الدول بالحفاظ عمى بيئة سميمة  ،وااللتفات إلى التغيرات التي حدثت نتيجة
استخدام األجيزة .
نتيجة ليذا الوعي بالتأثير السمبي لمتكنولوجيا  ،وكذلك الحاجة الي استخداميا
لضروريتيا في حياتنا  ،ظير مفيوم جديد وىو التكنولوجيا الخضراء وىي حركة عالمية اآلن.
برز مفيوم التكنولوجيا الخضراء كتطبيق تقني لحماية البيئة ،فالتكنولوجيا الخضراء ىى
عمم الحاضر والمستقبل وتشير إلى أى عممية أو منتج أو خدمة تقمل من اآلثار البيئية السمبية
من خالل التحسينات الكبيرة فى كافة مجاالتيا ، (IRP, 7104, 63).وتيتم التكنولوجيا
الخضراء بدراسة الطاقة الخضراء (المتجددة) ،و األبنية الخضراء ،والممارسات الخضراء ،والقوة
الشرائية ،وادارة المخمفات ،ونظم المعمومات)IRMA, 7100 (.
وأقيمت المؤتمرات والمعارض وورش العمل ليذا الغرض .وقد قامت مجموعة من الشركات
العالمية الكبيرة في مجال تقنية المعمومات بتقديم حمول ومنتجات تقنية تراعي البعد البيئي من
خالل خفض التكاليف وتقميل موارد الطاقة وطريقة االستخدام األمثل ليا ،كخطوة لتفعيل
مفيوم التكنولوجيا الخضراء .التكنولوجيا النظيفة أو الخضراء ىي تحسين وتطبيق المعدات
واألنظمة والمنتجات التي تحفظ البيئة والموارد التي تقميل تأثير األنشطة البشرية السمبية
(.)Bhardwaj et al. Monu, 7102
وتيدف التكنولوجيا الخضراء إلى تحقيق التنمية المستدامة وخفض المخمفات وتطبيق فكرة
من الميد إلى الميد وايجاد الوقود البديل وتطوير ورفع كفاءة البنية األساسية لتكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت وايجاد طرق إلنتاج تكنولوجيا صديقة لمبيئة وتخضير التعميم كمشاريع
مستقبمية(Joshua J. Millspaugh، 7116 ( .
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فالتكنولوجيا الخضراء :ىي تطبيق المنتجات والمعدات والنظم المستخدمة
لمحفاظ عمى البيئة الطبيعية والتنمية والموارد مما يقمل من التأثير السمبي
) ( National Silverman & Azree Othuman, 7102
وتعرف التكنولوجيا الخضراء :بأنيا ” التطوير المستمر لمعمميات الصناعية والمنتجات
والخدمات ،بيدف تقميل استيالك الموارد الطبيعية ،ومنع تموث اليواء والماء والتربة عند المنبع،
وخفض كمية المخمفات المتولدة عند المنبع ،وذلك لتقميل المخاطر التي تتعرض ليا البشرية
والبيئة " ( .سحانين الميمود)25 ،7102 ،
وتيتم التكنولوجيا الخضراء بإنشاء مدن نابضة بالحياة ومستدامة الطاقة  ،تقوم بعمل
معالجة اجتماعية واقتصادية وقيمية تجاه البيئة  ،والتخمص من النفايات بطريقة آمنة ال تضر
البيئة .فاىتمت التكنولوجيا الخضراء بوضع حمول الستيالك الطاقة  ،واستخدام األجيزة وطريقة
تصنيعيا وتصميميا بشكل يحافظ عمى البيئة  ،وكذلك اىتمت بالمخمفات الناتجة عنيا والطريقة
السميمة لمتخمص منيا أو إعادة تدويرىا  .وأثر تبني الدول لمثل ىذه التكنولوجيا يضمن ليا
اقتصاد أخضر  ،موارد متجددة  ،بناء مواطن صالح  ،واع ببيئتو  ،ميتم بصحتو ومجتمعو .
وترتبط التكنولوجيا الخضراء بالتعميم ،وتسعى لتخضيره نظ ار الرتباطيما بالبيئة وبالكثير
من المجاالت من صناعة وزراعة ونقل وغيرىا ويكون تحقيق تخضير التعميم من خالل جوانب
محددة ترتبط بموضوعات التعميم التي يمكن إضافتيا في ىذا النوع من النظم ومنيا الزراعة
العضوية ،والمناخ والغالف الجوي ،والعمارة الخضراء ،ونظم المعمومات الخضراء ،والنقل
األخضر ،والطاقة الجديدة والمتجددة ،والقدرة عمى إعادة استخدام المخمفات ،ونوعية المواد
صديقة لمبيئة ()Nor Jasmi، 7106،22 : 24
ولما كان ىدف التربية العممية إعداد أفراد قادرين عمى التكيف والتوافق مع ىذا العصر
يتعامل بشكل سميم مع بيئتو ويحافظ عمييا فال نجد إال التفكير ىو الطريق لمواجية تحديات
المستقبل  ،لذا ازداد التركيز عمى إكساب الطالب التفكير والذي بدوره يقودىم إلى مواجية
المستقبل بكل تحدياتو وتطوراتو اليائمة واكسابيم القدرة عمى التعامل مع المستقبل والمشكالت
المتوقعة فيو بطريقة فعالة مستخدمين فييا ميارات التفكير المستقبمي.
فالتفكير المستقبمي أصبح من ضروريات العصر والقرن الحالي وبدأ االىتمام بو مؤخ ار
كاستجابة لمتطورات التكنولوجية الرىيبة والسريعة من حولنا ومحاولة لمواجية كل ما ىو جديد
والتمشي مع التطورات السريعة ولكن بطرق عمميو وباستخدام تفكير مستند إلى أسس عممية
وتنبؤيو وتوقعات مستقبمية والقدرة عمى حل المشكالت المستقبمية المتوقعة قبل حدوثيا ،بطرق
مبدعة وغير مألوفة من أجل مستقبل أفضل.
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كما أن من األنشطة العقمية التي ترتبط بميارات حل المشكالت وتسمح لالنسان بالتعامل

مع المحيط بفاعمية حسب اىدافو وخططو ورغباتو "الحس" فيو من أرقي األنشطة العقمية التي
يمارسيا اإلنسان في حياتو اليومية بصورة طبيعية عندما تواجيو مشكمة ،وتحتاج ممارسات
الحس إلى أن يتعمميا الفرد ويتدرب عمييا ليصل إلى مستوي االتقان والمرونة في مواجية
المواقف وسرعة إنجاز الميام المطموبة (حسام مازن)27 ،7102 ،

فالمتعمم الذي يتمتع بالحس العممي لديو وعي وادراك لما اكتسبو من معرفو ،

وما يدور في ذىنو من عمميات إلى جانب قدرتو عمى التعبير عن أفكاره وأداءاتو الذىنية

باإلضافة إلى مرونتة في معالجة المشكالت وسرعتو في األداء مع تعدد طرق المعالجة.
(حسام مازن)231 ،7106 ،

وعميو فإن المعمم لو دور في ترسيخ ممارسات الحس العممي لدي المتعممين وذلك من

خمل ما أوضحو كل من (:أيمن حبيب سعيد، (Koch,7110) ، )7113 ،
(ىبة اهلل الزعيم)7106،
-

توفير بيئة تعمم آمنة تتيح لمطالب حرية التعبير عن آرائيم وعرضيا.

استخدام استراتيجيات تدريس تؤكد عمى إيجابية المتعمم وتسمح لو بالتعمم من خالل البحث

واالستقصاء مما يساعد عمى تنمية العديد من ممارسات الحس العممي كالدقة  ،المثابرة

والتريث في إصدار األحكام  ،والتواصل.

-

تصحيح مسارات تفكير المتعمم إذا كانت غير صائبة مع توفير قسط من الدافعية في

-

تدريب المتعممين عمى المرونة في التفكير وفي أكثر من إتجاه.

الموقف التعميمي إلثارة المتعمم وتحفيزه.

-

تدعيم حب االستطالع وتشجيع المبادرة لدي المتعمم.
قبول آراء المتعمم وتقديرىا وتنمية ثقتو بنفسو.

-

تقديم مشكالت ذات نياية مفتوحة تستثير تفكير المتعممين  ،وعدم تقديم الحمول الجاىزة

-

تنمية قدرة المتعممين عمى التعبير عن فيميم شفيية أو من خالل الكتابة.

لممشكالت.

فإذا تم إعداد المعمم ليتمتع بتفكير مستقبمي إيجابي وحس عممى سيؤثر بدون شك في

طالبو ويكون لو دور كبير من أجل المساىمة والمشاركة واخراج جيل جديد يتسم بقدرتو عمى
مواجية وتحسين األوضاع المستقبمية ومواكبة التطورات اليائمة من حولنا.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلحساس بالمشكمة:
تعتبر عممية إعداد معمم من أىم المشكالت التى يولييا التربويين اىتماميم ،فاالىتمام
بعممية إعداد معمم العموم  ،ورفع مستواه يرتبط باإلعداد األكاديمي الذي يتمقاه في كميات التربية،
وبذلك يحتل اإلعداد األكاديمى التخصصى لطالب كمية التربية بعداً اساسياً وحاسماً فى عممية
اإلعداد الجامعي ويعد ىذا شرطاً ضرورياً لنجاحو كمعمم فى ظل ثورة المعمومات والتكنولوجيا،
لذلك فإن برامج إعداد المعمم تشيد تطو اًر مستم اًر باعتباره حجر الزاوية في العممية التعميمية ،
ويستمد ىذا التطور أصولو من طبيعة العمم وبنيتو وتطبيقاتو التكنولوجية.
فيدف المؤسسات التعميمية إعداد متعمم لو القدرة عمى تطبيق ما تعممو في مواقف حياتو
واستخدام مياراتو فى حل المشكالت المستقبمية التى تواجيو ،ولديو الحس العممى الذى يجعمو
مستمتعاً بما تعممو أو مدركاً لما يحيط بو.
وكذلك استجابة لما نادى بو المؤتمر العممي األول بمصر ( )7106إلى ضرورة تطوير
التعميم بما ينمي التفكير المستقبمي في جميع المراحل التعميمية.
وكذلك ما أظيرتو نتائج بعض الدراسات من وجود تدنى فى مستوى الحس العممى
لدى المتعممين فى مراحل التعميم المختمفة ومنيا دراسة (حياة رمضان ،)7103 ،
( كريمو عبد الاله ( ،( Ford, 7107) ، )7104 ،إيمان الشحرى)7100 ،
وباستقراء المقررات الدراسية المختمفة في التعميم الجامعي لطالب شعبة الكيمياء بكمية
التربية لوحظ أنو ال يوجد في ىذه المناىج أي محتوى يتضمن قضايا أو موضوعات تخص
التكنولوجيا الخضراء تعمل عمى توجيو الطالب نحو تنمية الوعي لدييم وكيفية التعامل بعد
التخرج مع ما يتعرضون لو في بيئاتيم من مشكالت مستقبمية كما أن الباحثة قامت بعمل مقابمة
غير مقننة تمثمت في عدد من األسئمة المفتوحة حول مفيوم التكنولوجيا الخضراء مع عينة من
طالب الفرقتين الثالثة والرابعة شعبة الكيمياء بكمية التربية في نياية العام الدراسي
. 7170/7171
وتوصمت من خالل ذلك إلى أن الطالب ليس لدييم فكرة عن ىذا المصطمح الجديد
(التكنولوجيا الخضراء) ولم يتردد عمى مسامعيم  ،ومن ثم تتحدد مشكمة البحث الحالي في عدم
إلمام الطالب عينة الدراسة بمفيوم التكنولوجيا الخضراء وتدنى استخدام التفكير المستقبمى وتدنى
الحس العممى  .وفي محاولة لمتصدي لمشكمة البحث الحالي تم وضع السؤال الرئيسي التالى:
ما البرنامج المقترح فى التكنولوجيا الخضراء لتنمية ميارات التفكير المستقبمى والحس
العممى لدي طالب الفرقة الرابعة شعبة الكيمياء ؟
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برنامج فى التكنولوجيا الخضراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:
- 0ما التصور المقترح لبرنامج فى التكنولوجيا الخضراء لتنمية ميارات التفكير المستقبمى لدى
طالب شعبة كيمياء؟
 -7ما حجم األثر لبرنامج فى التكنولوجيا الخضراء عمى تنمية ميارات التفكير المستقبمى لدى
طالب الفرقة الرابعة شعبة كيمياء؟
- 6ما حجم األثر لبرنامج فى التكنولوجيا الخضراء عمى تنمية الحس العممى لدي طالب الفرقة
الرابعة شعبة كيمياء؟
- 2ىل توجد عالقة ارتباطية بين ميارات التفكير المستقبمى والحس العممي لدي طالب الفرقة
الرابعة شعبة الكيمياء ؟

أىداف البحث:
 إعداد تصور مقترح لبرنامج التكنولوجيا الخضراء لتنمية ميارات التفكير المستقبمى والحسلدى طالب الفرقة الثالثة شعبة كيمياء بكمية التربية بالوادى الجديد.
 قياس أثر برنامج فى التكنولوجيا الخضراء لتنمية ميارات التفكير المستقبمى لدى طالبالفرقة الرابعة شعبة كيمياء بكمية التربية بالوادى الجديد.
 قياس أثر برنامج فى التكنولوجيا الخضراء لتنمية الحس العممى لدي طالب الفرقة الرابعةشعبة الكيمياء بكمية التربية بالوادى الجديد.
 معرفة طبيعة العالقة بين ميارات التفكير المستقبمى والحس العممي لدي طالب الفرقة الرابعةشعبة الكيمياء بكمية التربية بالوادى الجديد.

أىمية البحث:
-

إفادة مطورى برنامج إعداد معمم الكيمياء ببرنامج عن التكنولوجيا الخضراء يمكن األستفادة
منو فى تطوير المقررات الدراسية وتضمينو فى البرنامج.
توجيو نظر القائمين عمى تخطيط برنامج إعداد معمم الكيمياءبكمية التربية وتطويره بأىمية
تدريبيم عمى ميارات التفكير المستقبمى.
إلقاء الضوء عمى ىدف ميم فى تدريس العموم وىو الحس العممى لدى طالب شعبة الكيمياء
بكمية التربية.
التأكيد عمى ضرورة االىتمام بتنمية الحس العممي لدي معمم المستقبل.
تقديم اختبار فى التفكير المستقبمى قد يفيد الباحثين.
تقديم مقياس لمحس العممى قد يفيد الباحثين.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدود البحث:
 -0مجموعة من طالب الفرقة الرابعة شعبة كيمياء بكمية التربية – جامعة الوادى الجديد.
 -7موضوعات برنامج تكنولوجيا الخضراء " الكيمياء الخضراء -الطاقة الخضراء -النانو
نكنولوجى -إدارة النفايات -الممارسات صديقة البيئة -المبانى الخضراء -المنتجات
المفضمة بيئياً" .
 -6قياس ميارات التفكير المستقبمى متمثمة فى (التخطيط ،التنبؤ ،التصور ،التخيل ،حل

المشكالت المستقبمية)
 -2قياس الحس العممى فى الجانب المعرفى (اإلحساس بالمشكالت – تمخيص المعمومات –
استدعاء الخبرات السابقة وربطيا بالحالية – الحس العددى واستخدام األرقام) وفى الجانب
الوجدانى(حب االستطالع العممي  -اليقظة العقمية  -االستمتاع بالعمل العممي  -المرونة
في معالجة المواقف  -المثابرة  -التحكم في التيور التحكم في التيور )

مصطمحات البحث:
التكنولوجيا الخضراء
ىي التكنولوجيا الصديقة لمبيئة التي تطور وتستخدم بدون التسبب في أضرار بالبيئة
وتساعد في الحفاظ عمى مواردىا الطبيعية(Madrigal ، 7106( .

التفكير المستقبمي:
ىو تمك العممية التي تقوم عمى فيم تطور األحداث من الماضي مرو ار بالحاضر
واالستفادة منيا في المستقبل مع إعمال العقل في تمك األحداث لمساعدة الفرد عمى فيم المستقبل
والتعامل معو بميارة(Kaya, H& Bodur, G, 7102, 53) .
ويعرف اجرائيا بأنو الدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطالب المعمم بالبحث

الحالي فى مقياس ميارات التفكير المستقبمي والذى يتضمن الميارات الفرعية التالية:
(ميارة التخطيط المستقبمي ،التنبؤ المستقبمي ،التخيل المستقبمي ،حل المشكالت المستقبمية).

الحس العممى:
عرفو لونج مان ) (Longman, 7115بأنو  " :قدرة المتعمم عمى إصدار حكم وانتقاء
الطرق الصحيحة لموصول إلى األىداف معتمداً عمى السببية في أسرع وقت ممكن بناء عمى
اإلدراك والفيم والوعي ( " .منى مصطفى كمال) 262، 7105 ،
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برنامج فى التكنولوجيا الخضراء

أ.م.د /شربن شحاتو عبد الفتاح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويعرف إجرائياً بأنو " :مجموع الدرجات التي يحصل عمييا الطالب المعمم عندما يجيب
عمى أسئمة اختبار الجانب المعرفى ومقياس الجانب الوجداني لمحس العممي والذي يتضمن
األبعاد التالية أبعاد الجانب المعرفى لمحس العممى وىى (الحس العددى – القدرة عمى التمخيص
– استدعاء الخبرات السابقة وربطيا بالحالية – التحدث بمغة عممية -المنطق العممي  -القدرة
عمى التصور المجرد وتوليد األفكار -التفكير فوق التفكير) أما بالنسبة لمجانب الوجدانى فتضمن
(حب االستطالع العممي  -اليقظة العقمية  -االستمتاع بالعمل العممي  -المرونة في معالجة
المواقف  -المثابرة  -التحكم في التيور التحكم في التيور ) المعد لذلك.

اإلطار النظرى:

المحور األول  :التكنولوجيا الخضراء
تكنولوجيا فعالة ومحافظة عمى البيئة  ،تيتم باالستخدام اآلمن لألجيزة  ،والتصنيع
األخضر الذي ال يموث البيئة  ،وكيفية انتاج طاقة من مصادر متجددة  ،والتقميل من استيالك
الطاقة  ،وكذلك الطريقة اآلمنة لمتخمص من النفايات أو إعادة استخداميا وتدويرىا.
تشمل التكنولوجيات الخضراء جوانب مختمفة تساعدنا عمى تقميل األثر البشري عمى
البيئة وخمق طرق لمتنمية المستدامة .تعد المساواة االجتماعية والجدوى االقتصادية واالستدامة
ىي المعايير الرئيسية لمتكنولوجيات الخضراء .اليوم تتسارع البيئة نحو نقطة التحول التي كنا
سنقوم فييا بأضرار دائمة ال يمكن عکسيا عمى كوكب األرض .التكنولوجيات الخضراء ىي نيج
نحو إنقاذ األرض .وبالتالي يجب التحقيق في كل من إيجابياتو وسمبياتو .تستخدم التكنولوجيا
الخضراء الموارد الطبيعية المتجددة التي ال تنضب أبدا.
يشير االسم -التكنولوجيا الخضراء -إلى أن التكنولوجيا الخضراء ىي التي ليا ىدف
"أخضر" ،وال نعني باألخضر المون .االختراعات الخضراء ىي اختراعات صديقة لمبيئة تنطوي
في كثير من األحيان عمى  :كفاءة استخدام الطاقة  ،واعادة التدوير  ،والسالمة والمخاوف
الصحية  ،والموارد المتجددة فالموارد الطبيعية مستنزف أو مدمر بالفعل .ىو مشروع يشمل
مجموعة من األساليب المتطورة باستمرار والمواد ،والتقنيات من أجل توليد الطاقة النقية
والمتجددة لمنتجات التنظيف الغير سامة ومموثة.

التكنولوجيا الخضراء :ىي مجال تصميم وتسويق واستخدام عمميات ومنتجات فعالة
واقت صادية تساعد في تقميل اإلضرار بصحة اإلنسان والبيئة ،وتيتم بالتطوير المستمر لمجموعة
من الطرق والمواد تبدأ من تقنيات توليد الطاقة وتنتيى إلى تقنيات تخميق منتجات غير مموثة.
وتيدف إلى التجديد والتغيير في الحياة اليومية)Anderson، 7115( .
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 .١نشأة مفيوم التكنولوجيا الخضراء:

شيدت التكنولوجيا الخضراء نموا في ستينات وسبعينات القرن الماضي ،گردة فعل عمى
األسعار المرتفعة لمنفط ،واإلدراك الواسع النطاق بأن الوقود األحفوري ،قد ينفذ قريبا ،وبذلك
أصبحت االستدامة البيئية والتكنولوجيا الخضراء أمرين مترابطين ،يشكالن طريقة ال تضمن فقط
الحصول عمى عالم أكثر نظافة بل أيضا الحصول عمى حضارة تتميز باالستدامة الذاتية وال
تستنزف نفسيا بيئي  .وقد ظيرت ىذه التكنولوجيا التي يسمييا البعض بالتكنولوجيا النظيفة
بشكل أوضح في ۲۹۹۳م ،عندما قامت شركة ( )Energy Starبعمل شعار ()EPA
الذي كان يظير عند بداية تشغيل أي جياز كمبيوتر وىو يعني كفاءة استيالك الطاقة في
ىذا الجياز ومن ثم قامت العديد من الشركات بتبني ىذا النوع من التقنيات وبدأت بطرح
برامج تساعد أجيزة الكمبيوتر عمى التقميل من استخدام الطاقة الكيربائية لمحفاظ عمى البيئة.
(عثمانى أحسين وآخرون )213، 7104،

تعريف التكنولوجيا الخضراء والمفاىيم المرتبطة:

تعريف التكنولوجيا الخضراء :تختمف تعاريف التكنولوجيا الخضراء باختالف المفاىيم
المرتبطة بيا ويمكن ذكر بعضيا عمى سبيل المثال ال الحصر كاألتي( Birkin,0663) ,:
))Sharma., 7104
 التعريف األول :ىي التكنولوجيا التي تتصف بصدقاتيا الحميمة لمبيئة وتيدف لتحقيق تنمية
مستدامة في البمدان عن طريق تصاميم وابداعات تقنية حديثة تحافظ عمى البيئة ومصادرىا
الطبيعية ،وتقمل من استخدام الطاقة التي تتولد عنيا طاقات ح اررية ضائعة ،أو إشعاعات
كيرومغناطيسية مضرة وانبعاث الغازات السامة كأكسيد الكربون والنتروجين والكبريت
والعناصر الثقيمة المعروفة بقوة السمية ،كما أنيم انتقموا الستخدام مواد غير خطرة في
التصنيع ويمكن إعادة تصنيعيا أو قابمة لمتحمل ،لتقميل نسبة النفايات المتراكمة بشكل
كبير بيئيا.
 التعريف الثاني :ىي التكنولوجيا المحافظة عمى البيئة من خالل اعتماد تقنيات وسموكيات
صديقة لمبيئة أو بمعنى آخر ىي المنتجات والممارسات و التقنيات و الخدمات التي تتم بأقل
أو دون تأثير عمى البيئة الخضراء ،يشمل ذلك صناعة واستخدام أجيزة الحاسوب والياتف
النقال وما يتبع ذلك من أجيزة وبرامج وأدوات بكفاءة عالية مع األخذ بعين االعتبار
المحافظة عمى بيئة نظيفة خالية من مخمفات التقنية غير المفيدة.
 التعريف الثالث :ىي أداة لإلدارة البيئية اإلستراتيجية تيدف إلى خفض المموثات في العممية
اإلنتاجية منذ بدايتيا وذلك من خالل تطويرىا ،وتحديد نوعية المواد الخام والطاقة المستخدمة
واستخدام االبتكارات قميمة التكمفة التي تعمل عمى خفض المخمفات ومن ثم تجنب الحاجة
إلى معالجتيا مستقبال.
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 التعريف الرابع :يعتمد التكنولوجيا النظيفة عمى مبدأ الكفاءة البيئية  Ecoefficiencyويعني
قدرة المشاريع عمى إنتاج سمع وخدمات بأسعار تنافسية وبجودة عالية لتشبع الحاجات
اإلنسانية وتحقق جودة الحياة وفي نفس الوقت قادرة عمى تقميل اآلثار السمبية المصاحبة
العممية اإلنتاج وكذلك ترشيد استيالك الموارد وتخفيض التكاليف.
 التكنولوجيا النظيفة ىي :طرق في اإلنتاج الصناعي ،يتم مراعاة أن يتنج عنيا الحد األدنى
الممكن من التموث .وتعتمد عمى تقميل تولد المخمفات من المنبع
( ،)Waste Minimizationوذلك مقابل ترك المخمفات أن تتولد ثم يتم التفكير في
معالجتيا والتخمص منيا بعد ذلك .كما أنيا تحقق كفاءة أكبر لمعممية اإلنتاجية؛ حيث يتم
فييا ترشيد استخدام الموارد  -من المواد الخام والماء والطاقة  -عمى مقدار الحاجة ،بحيث
ال يتم فقد الكثير من المخمفات من ىذه العممية اإلنتاجية .وتشمل أيضا استرجاع بعض
المخمفات المفيدة في العممية اإلنتاجية ،بدال من التخمص منيا .
 التعريف الخامس :التكنولوجيا الخضراء تتم بأدخال التكنولوجيا لتحسين األداء البيئي
لممنتجات والعمميات التشغيمية قبل وأثناء وبعد مراحل التصنيع .
مما سبق يمكن القول :أن التكنولوجيا الخضراء ىي أداة لإلدارة اإلستراتيجية الخضراء
التي تعتمد عمى قدرة المشاريع في إنتاج سمع وخدمات بأسعار تنافسية وبجودة عالية باستخدام
االبتكارات والتصاميم واإلبداعات التقنية الحديثة التي تقمل من استخدام الطاقة وخفض المموثات
البيئية باستخدام مواد غير خطرة في التصنيع ويمكن إعادة تدويرىا أو قابمة لمتحمل .وتجنب
الحاجة إلى معالجتيا مستقبال ،األمر الذي يحسن من األداء البيئي لممنتجات والعمميات
التشغيمية قبل وأثناء وبعد التصنيع ويحقق التنمية المستدامة.

أىداف التكنولوجيا الخضراء :

اليدف الرئيسي من التكنولوجيا الخضراء ىي تمبية احتياجات المجتمع دون اضرار البيئة
أو استنفاد الموارد الطبيعية عمى األرض ،والتقميل من انتاج النفايات ،والحفاظ عمى الموارد
الطبيعية  ،صناعة المنتجات القابمة إلعادة االستخدام وقابمة إلعادة التدوير ،و ابتكار بدائل
لمممارسات التي تؤثر سمبا عمى اإلنسان والبيئة .
ذكر مايكل ،وماكدونو ) Michael, McDonough (7117أن التكنولوجيا الخضراء
تيدف إلى تحقيق:
* التنمية المستدامة  :Sustainabilityمقابمة حاجات المجتمع بالطرق التي تمكنو من
االستمرار في المستقبل بدون أخطار التدمير أو إىدار الموارد الطبيعية .أو بمعنى آخر؛
مقابمة حاجات الحاضر بدون التضحية بقدوة أجيال المستقبل عمى مقابمة حاجاتيم.
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*تصميم من الميد إلى الميد  :Cradle to Cradle Designانتياء عصر اإلنتاج الصناعي
الذي يعتمد عمى تصميم "من الميد إلى المحد" ،واالنتقال إلى تصميم "من الميد إلى الميد"،
ويعني إبداع منتجات يمكن إعادة تدويرىا واستخداميا.
* خفض المخمفات  :Source Reductionخفض نسبة المخمفات والتموث عن طريق تغيير
نظم وأنماط اإلنتاج واالستيالك.
* التجديد  :Innovationتطوير بدائل تكنولوجية المصادر الوقود األحفورية أو الزراعة المعتمدة
بشراىة عمى المواد الكيميائية التي تدمر البيئة والصحة.
* الصالحية ،والحيوية ،والنمو  : Viabilityإبداع مرکز نشاط اقتصادي إلدارة التكنولوجيا،
والمنتجات التي تفيد البيئة ،وتسريع عممية التنفيذ ،وابداع فرص عمل جديدة تفيد
كوكب األرض.
التكنولوجيا الخضراء :تكون مرجع ليس فقط لألىداف البيئية لكن لكل أىداف
المسؤولية االجتماعية في أنماط اإلنتاج واالستيالك .ولكي تحقق المؤسسات األىداف السابقة،
يجب عمييا أن تدمج البعد البيئي في كافة النشاطات والعمميات التي تقوم بيا ،بدءا من تعديل
المدخالت لتصبح أكثر نظافة وكفاءة ،مرو ار بالعممية اإلنتاجية التي يجب أن تتميز بالكفاءة في
الطاقة وتقميل المخمفات المموثة ،وصوال إلى المخرجات؛ والتي يجب أن تكون صديقة لمبيئة
ومحققة لرغبات المستيمك وسالمتو (Ministère, 7101101) .
وعميو ،ال بد أن تدمج التكنولوجيا النظيفة في المؤسسات بالشكل اآلتي
(صالح الحجار)47 ، 7116 ،
الشكل رقم ( :)١تطبيق التكنولوجيا الخضراء في المؤسسات
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 -2موضوعات التكنولوجيا الخضراء يشير ىازيمرج ( Hazelrigg )7107أن التكنولوجيا
الخضراء تناول الموضوعات التالية :

* الطاقة  :Energyتطوير بدائل لمطاقة األحفورية ،ووسائل جديدة لتوفير الطاقة ،وزيادة فاعمية

مصادر الطاقة الجديدة .الميزة األساسية لمطاقات المتجددة أنيا تقمل مشكالت التغيرات

المناخية كما أن تكاليف الطاقة النظيفة تنخفض مع مرور السنين.

أ) الطاقة الشمسية :في سنة  0627اكتشف ثالثة عمماء في معامل بل ( )Bell Labsفي

برينستون بوالية نيو جيرسي أن ضوء الشمس عندما يسقط عمى مادة أساسيا السميكون ،فإنو

ينتج كيرباء .وكان اكتشاف ىذه الخاليا الشمسية أو الكيروضوئية فتحا كبي اًر في توليد
الكيرباء .وتستخدم الطاقة الشمسية في أغراض التدفئة وتكييف المنازل وسخان الماء
الشمسي وغيرىا ،ولتسخين المياه لألغراض المنزلية والصناعية وتبريدىا ،ولتحمية مياه البحر

وتقطيرىا ،ولتجفيف المحاصيل الزراعية ،كما يمكن استخداميا إلدارة توربينات توليد

الكيرباء (.ستيدىام رونالد )700 ،7115 ،وأصبحت ىذه الخاليا (نظ ار لالنخفاض المستمر
في تكمفتيا) مصد ار لمطاقة ينافس مصادر الطاقة المركزية الكبرى.

ب) طاقة الرياح :تعتبر إحدى أنواع الطاقة الناتجة عن الح اررة الشمسية ،حيث تسقط ح اررة
الشمس بدرجات متفاوتة عمى الكرة األرضية ،وىذا يجعل بعض المناطق أكثر ح اررة من

المناطق األخرى ،فيسخن اليواء في المناطق األكثر ح اررة وتقل كثافتو ويصعد لألعمى ،مما

يسبب حركة تبادل بينو وبين اليواء البارد األكثر كثافة .ووجد أن حوالي  %7من الطاقة

الشمسية الواقعة عمى سطح األرض تتحول إلى طاقة لمرياح يمكن استغاللو واالستفادة
منو.عرف استغالل طاقة الرياح منذ زمن بعيد في تحريك الطواحين العمالقة وفي السفن.

ج) طاقة الح اررة الجوفية :الح اررة الجوفية ىي الح اررة الطبيعية لألرض الناشئة عن وجود
العناصر المشعة في باطن األرض ،أي ىي طاقات دفينة في أعماق األرض .ح اررة باطن
األرض تزيد بمعدل درجة واحدة فيرنيايت كمما زاد العمق في باطن األرض مائة قدم

(وىو ما يعرف بالتدرج الحراري الطبيعي) .ولتجنب تكاليف الحفر ألعماق سحيقة ،يجب

البحث في أماكن ذات درجات ح اررة عالية بالقرب من سطح األرض ،وىي تسمى بالبقع
الساخنة .وتوجد في بعض مناطق العالم ينابيع مياه معدنية ساخنة تخرج من باطن األرض

في حالة فوران ،وأبخرة مستمرة طوال العام( Michael ,7113, 77).
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إلقامة أي مشروع لتوليد الكيرباء ،يجب التأكد من أن كمية الح اررة المخزونة في الصخور
والتي يمكن نقميا إلى السطح بواسطة الماء كافية بصفة مستمرة ولفترة طويمة ،بحيث تجعل من
إنشاء أية محطة توليد كيربائية عممية مفيدة اقتصاديا.
د) طاقة المد والجزر والمساقط المائية :شيدت عممية توليد الطاقة الكيربائية من المساقط المائية
تطو ار كبي ار باستخدام االسمنت المائي في إقامة الخزانات والسدود ،كما ساعد اختراع
التوربين الكيربائي عمى توليد الطاقة الكيربائية وىو مصدر متجدد ال ينضب ،فباإلمكان
توليد الكيرباء عن طريق ىذه الفوارق الح اررية وعن طريق تجميع بخار المياه األكثر ح اررة،
وتوجييو إلى تشغيل توربينات توليد الكيرباء .ويعتبر المد والجزر من مصادر الطاقة
الميكانيكية في الطبيعة ،وىذه الظاىرة تنشأ عن التجاذب بين األرض والقمر.
ه) طاقة الكتمة الحيوية ( :)Biomassيشتمل مصطمح الكتمة الحيوية عمى كل المواد ذات
األصل النباتي؛ مثل األشجار والنباتات والمخمفات الزراعية ،وذات األصل الحيواني مثل
الروث ،بجانب المخمفات الصمبة والصناعية والبشرية التي يمكن إطالق طاقتيا الكامنة عن
طريق الحرق المباشر أو بالتخمير أو بالتفوير ...الخ  .ويعطي كل أسموب منتجاتو الخاصة
بو مثل الميثان (وىو مركب رئيسي لغاز الطيي) والكحول والبخار واألسمدة الكيميائية
السائمة .ويعد اإليثانول ( )Ethanolواحدة من أفضل أنواع الوقود المستخمصة من الكتمة
الحية ،وىو يستخرج من محاصيل الذرة أو السكر ..واحدى ىذه الطرائق تكون بحجز غاز
الميثان المنطمق من المواد النباتية الذابمة وكذلك من المخمفات الحيوانية ومن ثم استخدامو
كوقود في الغاليات البخارية .ىنالك أيضا تحارب أخرى تيدف إلى استخدام األخشاب في
صناعة الكيرباء ،فحيث تكون صناعة الورق يمكن استعمال الفضالت الخشبية لتوليد طاقة
كيربائية تغذي ىذه الصناعات نفسيا.
* توجد طريقتان لتحويل المخمفات العضوية إلى وقود سائل وغازي ىما :
 الطريقة البيولوجية :تتمثل في التخمر اليوائي والالىوائي. الطريقة الح اررية الكيماوية :عن طريق الحرق األمن والمعالجة بالمواد الكيماوية .)( Farid, 7115, 57
و) طاقة الييدروجين :الييدروجين ىو العنصر األكثر انتشا ار في الكون ،وعند استغاللو عمى
شكل طاقة يصبح الوقود األبدي .إنو ال ينضب وال يموث ،ألنو وقود ال يحتوي عمى أية ذرة
أخرى من الكربون ،وىو موجود في كل البيئات الصمبة والسائمة ،ويدخل في تركيب الوقود
األحفوري ،وكذلك الكائنات الحية.
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ىناك بضع طرق الستخراج الييدروجين:
 أكثر من نصف الييدروجين ينتج اليوم من الغاز الطبيعي بخضوعو إلعادة التشكل بواسطةالبخار الساخن (النفخ) ؛ حيث يتفاعل الغاز عند مالمسة البخار ضمن محول ،محر ار بذلك
ذرات ىيدروجين.

 يمكن إنتاج الييدروجين عن طريق تغويز الفحم (استخراج الغاز من الفحم الحجري) ،وىذهالطريقة مكمفة.

 يمكن استخراج الييدروجين من النفط أو من الكتمة الحيوية عن طريق تحويميا إلىحالتيا الغازية.

توجد طريقة أخرى إلنتاجو ؛عن طريق تحميل الماء بواسطة التيار الكيربائي .يغطس

قطبا كيرباء سالب وموجب في ماء نقية (نزيد محمول كيربائي لتكون موصمة شكل جيد)،

وعن دما يمر التيار المستمر يتكون الييدروجين في القطب السالب واألكسجين في القطب
الموجب .لكن ىذه الطريقة ليست شائعة االستعمال بسبب الكمفة المرتفعة نسبيا لمكيرباء.

(جيرمى ريفكن)616 ،7116 ،

السيارات اليجينة ( :)Hybrid vehiclesإن أعمى زيادة في استيالك الطاقة كانت
لممواصالت؛ حيث بمغت نسبة استيالك البنزين  %26من إجمالي الطاقة المستيمكة  ،وىذا ما

نتج عنو  %27من حجم  CO7المنبعث في الجو .وقد أقر مؤتمر القمة العالمي لمتنمية

المستدامة شراكة من أجل وقود أنظف لمسيارات االتجاه نحو استخدام تكنولوجيات نظيفة لمطاقة

في السيارات  ،حيث تموث اليواءفى تزايد بسبب وسائل النقل؛ وذلك سعي ًا نحو لمتخمص من
عنصر الرصاص في الجازولين ،وخفض نسبة عنصر الكبريت في الديزل والجازولين .وقد
خصصت الواليات المتحدة مبمغ  0.2مميون دوالر لصالح الشراكة من أجل الوقود النظيف

والسيارات األكثر نظافة.

كما تم توجيو المنتجين في ىذا المجال إلى التحول نحو السيارات األقل خفة ،باالعتماد

عمى مبدأ ديناميكي ىوائي؛ من خالل الدفع اليجين ومحرك غير بترولى واستخدام تكنولوجيات

تركز عمى الطاقة النظيفة بيئي ًا والسعر المقبول ،وتحقيق المزيد من الخفة في الوزن والرفاىية؛
مما يقمل من استيالك الوقود ويخفض بالتالي من الغازات التي تزيد من ظاىرة االحترار العالمي
أو الدفيئة(.سحانين الميمود)25 ،7102 ، ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المباني الخضراء  :Green Buildingوىي استخدام المواد القابمة لمتجديد في
البناء واالستفادة من استراتيجيات الطاقة البديمة لجعل المبنى مريح لشاغميو.
( تفيده غانم )06 ،7102،البناء مع التكنولوجيا الخضراء تستخدم المباني الخضراء مجموعة
متنوعة من التقنيات الصديقة لمبيئة .فالمواد المستصمحة والتصميم الشمسي السمبي والتيوية
الطبيعية وتقنيات التسقيف الخضراء يمكن أن تسمح لمبناة بإنتاج ىيكل ذي بصمة كربونية
أقل بكثير من البناء العادي .ىذه التقنيات ال تفيد البيئة فحسب  ،بل يمكنيا أيضا إنتاج
مبان جذابة اقتصادية أكثر صحة أيضا .الفائدة الرئيسية لمبناء األخضر ىي تقميل تأثير
المبني عمى البيئة .يمكن أن يؤدي استخدام تقنيات المباني الخضراء أيضا إلى تقميل
التكاليف المرتبطة ببناء وتشغيل مبنى .تتضمن تقنيات التيوية الخضراء المساحات المفتوحة
وتدفق اليواء الطبيعي  ،مما يقمل الحاجة إلى تكييف اليواء التقميدي ويمنع العديد من ىذه
المشاكل( .أسميان نادر وآخرون )7105،02،
*تفضيل القوة الشرائية البيئية  :Purchasing Environmentally Prefreedالبحث عن
المنتجات التي تسبب مكوناتيا وطرق إنتاجيا أقل خطر عمى البيئة بحيث تصبح ىذه
المنتجات معتمدة رسميا ومفضمة في القوة الشرائية لمحكومات المعنية.
زجاجة مياه قابمة العادة االستعمال اختراع بسيط آخر يمكن اعتباره أخضر ىو زجاجة ماء
قابمة إلعادة االستخدام .شرب الكثير من الماء صحي.
يعتبر تقميل النفايات البالستيكية أم ار رائعا بالنسبة لمبيئة .وبالتالي  ،فإن زجاجات المياه
القابمة إلعادة االستخدام و العصرية التي يمكنك إعادة ممئيا ىي تعزيز الصحة  ،والصديقة
لمبيئة  ،واألخضر.
ونظام حصاد مياه األمطار أنظمة تجميع المطر ىي أنظمة ميكانيكية بسيطة لمغاية
تتصل بنظام مزاليج أو شبكة تجميع مياه أخرى عمى السطح ،وتخزن مياه األمطار في برميل أو
صيريج الستخداميا في وقت الحق غير صالح لمشرب (مثل محطات و الري  ،ومراحيض
التنظيف  ،والري) .ىذه األنظمة غير مكمفة لمغاية.
وعزل منزلنا استنادا إلى تقديرات وكالة حماية البيئة  ،فإن  %01من استخدام الطاقة
المنزلية سنويا يرجع إلى فقدان الطاقة بسبب العزل الضعيف .سوف نحصل عمى عائد ممتاز
عمى االستثمار من إغالق منزلنا لمنع ىروب الطاقة( .أسميان نادر وآخرون )7105،04،
*في المجال الزراعي والحيوي :ترتبط ىذه التكنولوجيات بالكائنات الحية (إنسان ،حيوان ،نبات،
کائنات دقيقة) ،إذ تعرف التكنولوجيا الحيوية بأنيا " :تطبيق المبادئ العممية واليندسية في
مجال معالجة المواد بواسطة مؤثرات بيولوجية إلنتاج السمع والخدمات":
• استنبات سالالت نباتية قادرة عمى استخالص الغذاء من الجو؛ بتثبيت النيتروجين الجوي في
التربة ،وقادرة عمى مقاومة اآلفات واألمراض.
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• استخدام االستنساخ في الصيدلة والطب البيطري والطب البشري والزراعة في الصحراء
والبحار.
• استنبات قموب وعيون وأج ازء من جسم اإلنسان لمساعدة المرضى؛ نظ ار لندرة المعروض من
تمك األجزاء عالميا.
يعتمد مستقبل الزراعة عمى فيم أعمق لنمو النباتات ،فالنمو أو التطور ىو مسار
التعميمات الوراثية المخزونة في الخريطة الوراثية إلى كائن كامل التكوين ،توفر شيفرة الخريطة
الوراثية قائمة من األجزاء ومصد ار لطرق تكون النباتات ،ولكنيا ال توفر المعمومات الضرورية
لفيم كيف تساىم كل مورثة في تكوين وسموك كل خمية نباتية ،وكيف تتعاون الخاليا وتتواصل
لتكوين أنسجة (مثل النظام الوعائي الشرياني أو طبقة الجمد) ،وكيف تعمل األنسجة مع بعضيا
البعض لتكوين النبتة الكاممة )( america.gov, 7100
*المواد الكيميائية الخضراء ميمة في العديد من منتجات التكنولوجيا الخضراء .تيدف ىذه
المنتجات إلى خمق نفس التأثيرات مثل المواد الكيميائية السامة والمموثة  ،مع تقميل مخاطر
التسمم والضرر البيئي .وتشمل المنتجات الكيماوية الخضراء عوامل التنظيف المنزلية
المصنوعة من جوز اليند والجميسيرين  ،والمبيدات الحشرية التي تستخدم زيت البرتقال أو
زيت النعناع بدال من المواد الكيميائية السامة  ،وحتی منظفات الغسيل الخضراء التي يمكن
أن تقمل من تموث المياه .تساعد منتجات التكنولوجيا الخضراء المستدامة والقابمة إلعادة
التدوير عمى زيادة دورة حياة المواد االستيالكية .قد تشمل ىذه المنتجات اليواتف المحمولة
المصنوعة من زجاجات المياه البالستيكية  ،واألجيزة التي أعيد بناؤىا من الخردة المعدنية ،
وحتى أجيزة الكمبيوتر المحمولة القابمة إلعادة التدوير
* الكيمياء الخضراء  :Green Chemistryتعني االستخدام األمثل لممواد الخام في
المجاالت المختمفة عمى أساس امكانية استرجاعيا ،تجديد مواردىا وتجنب ظيور مموثات
أثناء عممية التصنيع أو بعد اإلنتاج ،وقد يطمق عمييا أيضا كيمياء البيئة الحميدة
 ،Environmentally Benign Chemistryأو الكيمياء المستدامة أو المستمرة
.(Kovacs ,7102, p. 2) Sustainable Chemistry
كما عرفيا ( )Kirchhoff ،7106 , P.0بأنيا" :تصميم المنتجات والعمميات
الكيميائية التي تقمل أو تمغي استخدام وتوليد المواد الخطرة" .كما عرفيا كل من
( )Cheng&, Gross, 7101, p.0بأنيا" :عمم تصميم المنتجات والعمميات التي تقمل أو
تقضي عمى استخدام او توليد المواد الخطرة مما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تمبي
احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبمة عمى تمبية احتياجاتيا الخاصة".
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مبادئ الكيمياء الخضراء
وفي عام 0665م قام العالمان أناستاس "  " Anastasو وارنر"  " Warner.في جامعة
أكسفورد بوضع ( )۲۳مبدأ لتفعيل مفيوم الكيمياء الخضراء وىى كالتالي:
):)Manahan , 7113 ; Anastas& Beach,7116( ، (Dhage, 7106, p. 206
 .١منع التموث  :pollution preventionمنع تكون المخمفات أفضل من معالجتيا أو
التخمص منيا بعد تكوينيا.
 .2اقتصاد الذرة  :atom economyيجب أن تصمم طرق التحضير بحيث تندمج معظم
المتفاعالت لتكون المنتج النيائي.
 .٣تقميل خطورة عممية التخميق الكيميائي :less hazardous chemical synthesis
أن تصمم طرق التصنيع بحيث تكون المتفاعالت والنواتج غير خطرة أو قميمة الخطورة عمى
صحة اإلنسان وسالمة البيئة.
 .٤تصميم منتجات كيميائية أمنة  :designing safer chemicalsيجب أن يتميز المنتج
الكيميائي بأعمى درجة من الكفاءة الوظيفية وأقل قدر من السمية.
 .٥مذيبات ومعجالت أمنة  :safer solvents and auxiliariesيفضل إجراء التفاعالت
بدون استخدام مواد إضافية مثل المذيبات أو مواد الفصل واذا لزم األمر يجب أن تكون ىذه
المواد غير خطيرة.
 .٦التصميم لتقميل الطاقة  :design for energy efficiencyيفضل تصميم التفاعالت
الكيميائية بحيث تجرى في درجة الح اررة المعتادة ،أو استخدام الطاقة في أضيق الحدود نظ ار
لتكمفتيا وتأثيرىا البيئي.
 . ۷استخدام خامات متجددة  :use of renewable feedstocksيجب أن تكون
الخامات التي تحتوي
عمى المواد البادئة ،مواد متجددة بدال من استنزاف الخامات غير المتجددة.
 .۸تقميل االشتقاق  :reduce derivativesيجب ما أمكن تجنب العمميات الكيميائية
والفيزيائية غير
الضرورية ،مثل اشتقاق مجموعات بعينيا أو إجراء تعديالت مؤقتة في الجزيئات.
 .٩العوامل الحفازة  :catalysisيفضل استخدام عوامل حفز متخصصة عن االكتفاء
باستخدام النسب المتكافئة من المتفاعالت.
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 .۰۱التصميم لمتحمل  :design for degradationيجب أن تصمم المنتجات بحيث ال
تستقر في البيئة بعد أداء وظيفتيا ،وأن تكون قابمة لمتحمل إلى مواد أبسط غير ضارة.
 .۰۰تحميل الوقت الحقيقي لمنع التموث real - time analysis for pollution
 :preventionيجب تطوير طرق التحميل الكيميائي لتواكب التفاعل لحظية ،بحيث تسيطر
عمى التفاعل الكيميائي قبل
تكوين أي مواد خطرة.
 .۰۱الكيمياء اآلمنة لمنع الحوادث inherently safer chemistry for accident
 :preventionيجب اختيار المواد الكيميائية اآلمنة من حيث النوع والتركيب بحيث تقمل
قدر اإلمكان من احتمال حدوث الحوادث الكيميائية ،مثل :انطالق غازات ضارة أو
االنفجارات.....الخ.
كما أشار فالفانديس ( )Valavanidis ،7103في دراستو بأن ىناك أىمية بالغة
لمكيمياء الخضراء أو الكيمياء المستدامة ،لمستقبل عالمي مستدام لكوكب األرض ،لتصميم
المنتجات الكيميائية التي تقضي عمى استخدام المواد الخطرة لإلنسان والبيئة.
* النانوتكنولوجي األخضر  :Green Nanotechnologyتطبيق الكيمياء
الخضراء  ،واليندسة الخضراء عمى مستوى معالجة المواد وفقا لمقياس النانومتر.
( تفيدة غانم)02 ،7102 ،
التعامل مع المادة عمى مقياس شديد الصغر من  ۲الی  ۲۱۱نانومتر  ،وبيا نستطيع
التحكم بالجزيئات عمى المستوى الذري (ىناء ميدى )62 ، ۳۱۲۲،
دراسة المباديء األساسية لمجزيئات والبنى التي يوجد فييا بعد واحد عمى االقل يقع مقاسو
بين  ۲و  ۲۱۱نانومتر( بسمة محمد وآخرون)051 ،7104 ،

 -٣العموم المتصمة بالتكنولوجيا الخضراء:
أ -العموم البيئية :يوضح ثانجافيل ،وسريديف )Thangavel and Sridevi (20١٤
أن تطبيقات التكنولوجيا الخضراء أو التصميمات اليندسية الخضراء تتصل بالعموم البيئية
اتصاال وثيقا ،وتيتم بالموضوعات الغالية:
* مقدمة في العموم البيئية :وتشمل الموضوعات التالية :العمميات والمنتجات الكيميائية؛
والمشكالت البيئية األساسية ،والقضايا البيئية العالمية ،ودرجة جودة اليواء ،ودرجة جودة
الماء؛ والموارد الطبيعية؛ وتدفق المخمفات.

21

اجمللد  – 33العدد األول – جزء ثاني  -يناير 2022م
اجمللد  – 33العدد التاسع – سبتمرب 2021م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المخاطر :وتشمل الموضوعات التالية  :مفيوم المخاطر ،وقيمة تقويم المخاطر في مجال
التصميمات ،وقانون مخاطر البيئة ،ومفيوم تقويم المخاطر ،وتقويم الكوارث ،واالستجابة
لمجرعات المفرطة ،وتقدير معدالت المخاطر ،وتقدير خصائص المخاطر.
* القوانين والتشريعات البيئية :وتشمل الموضوعات التالية :القوانين والتشريعات البيئية في
المجتمع ،وتطور التشريعات والبرامج البيئية التطوعية ،ومفيوم الحد من التموث.
* دور ومسئولية الكيمياء الخضراء :وتشمل الموضوعات التالية :مسئولية األمان في العمميات
الكيميائية ،ومسئولية حماية البيئة ،وأخالقيات الكيمياء الخضراء.
ب -الكيمياء الخض ارء :تتصل تطبيقات التكنولوجيا الخضراء أو التصميمات اليندسية الخضراء
بتطوير عمميات ومواد الكيمياء الخضراء ،وتيتم بالموضوعات التالية :نظم الكيمياء
الخضراء ،وطرق التركيبات الكيميائية الخضراء ،ونظام الخبرة في الكيمياء الخضراء ،وتقييم
األداء البيئي أثناء العمميات التركيبية ،ووحدة عمميات منع التموث ،وحساب التكاليف البيئية.
)(Anastas & Warner, 7111
ج -تكنولوجيا التصنيع الخضراء :تتصل تطبيقات التكنولوجيا الخضراء أو التصميمات اليندسية
الخضراء بتطوير نماذج ومنتجات صناعية ،وتستم بالموضوعات التالية :االستخدامات
المتناىية لممواد والطاقة ،وتخفيض المخرجات غير المرغوبة والمخمفات ،واعادة استخدام
وتدوير واصالح المخرجات ،واعادة تصميم بنية النظام ،ونظام التصميم المعتمد عمى اتخاذ
القرار (Dornfeld, 7106).

-٤مبادئ التكنولوجيا الخضراء:
أتفق مجموعة من العمماء في مؤتمر التكنولوجيا الخضراء الذي عقد في والية فموريدا
األمريكية ( Green Engineering Conference )7116عمى أن مبادئ التكنولوجيا
الخضراء تتمثل فيما يمي:
يعدد اناستاس ،وزيرمان ( Anastas and Zimmerman )7116أثني عشر مبدأ من
مبادئ التكنولوجيا الخضراء كاآلتي:
* التأكد من أن جميع مدخالت ومخرجات الطاقة والمواد تكون مستمرة وغير كارثية .
* اإلقالل من تكون المخمفات.
* توفير الطاقة وتقميل المواد المستخدمة عند تصميم عمميات الفصل والتنقية .
* مراعاة تضخيم العائد والفاعمية عند تصميم المنتجات ،والعمميات ،والنظم.
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* مراعاة جذب المخرجات من خالل استخدام المواد والطاقة عند تصميم المنتجات ،والعمميات،
والنظم.
* استثمار تعقيدات النظام أثناء التصميم واالستفادة القصوى منيا.
* تفضيل االستقرار عن االستدامة في النظام أو العممية أو المنتج كأحد أىداف التصميم .
* مقابمة االحتياجات والبعد عن اإلفراط عند التصميم.
* محاولة تقميل تنوع الخامات في المنتجات متعددة المكونات مع االحتفاظ بالقيمة.
* دمج وربط مصادر تدفق الطاقة والمواد المستخدمة مع العمميات ،والمنتجات ،والنظام الخاص
بالتصميم .
* إخضاع العمميات ،والمنتجات ،والنظام الخاص بالتصميم لقواعد التبادل التجاري واإلعالن.
* استخدام مدخالت وخامات متجددة لمطاقة عن األخرى المستيمكة.

الدراسات المتعمقة بالتكنولوجيا الخضراء:
(عماد عادل وآخرون ( ، )7171بشرى بنت جعفر( ،)7106 ،مصطفى عبد المجيد
 ، )7106،فازيميك (( ، Vassiliki )7102محمد السيد عبد الحميد الشاعر ، )۳۱۲۲،إبراىيم
يس وآخرون (،)۳۱۲۲مرفت رشاد أحمد محمد ( ، )۳۱۲۲نرمين معروف (،)۳۱۲۲
(تفيده غانم ) 7102 ،

تحديات اعتماد التكنولوجيا الخضراء
تعد التكنولوجيا الخضراء أكثر تكمفة مقارنة بالتكنولوجيات الراسخة .تعتمد الفوائد المتصورة
أيضا عمى عوامل أخرى مثل البنية التحتية الداعمة  ،الجاىزية التكنولوجية  ،اإلنسان  ،قدرات
الموارد والعناصر الجغرافية .يمكن تقييد تبني وتداول ىذه التقنيات بعدد من الحواجز األخرى .قد
يكون بعضيا مؤسسيا  ،مثل عدم وجود إطار تنظيمی مناسب ؛ قد يكون بعضيا اآلخر
تكنولوجيا أو مالياً أو سياسياً أو ثقافياً أو قانونياً .من وجية نظر الشركة  ،فإن الحواجز أمام
اعتماد التكنولوجيات الخضراء ىي:






تكاليف التنفيذ المرتفعة
نقص المعمومات
عدم وجود مدخالت كيميائية أو مواد خام بديمة معروفة.
عدم اليقين بشأن تأثيرات األداء.
نقص الموارد البشرية والميارات.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التغمب عمى ىذه الحواجز عممية معقدة .يتطمب تعزيز النمو األخضر تحديد
وازالة ىذه الحواجز التي تعوق نشر التكنولوجيا النظيفة عمى نطاق واسع في البمدان النامية.
(أسميان نادر وآخرون )7105،04،

ثانيا التفكير المستقبميFuture Thinking :
يعد التفكير المستقبمي من أىم أنواع التفكير التي ينبغي االىتمام بتنميتيا واكسابيا لجميع
أفراد المجتمع  ،ألنو يعتبر من أىم االتجاىات الحديثة في العصر الحالي وال يستطيع الفرد أن

يعيش بدونو ،فإننا مازلنا بحاجة ماسة لمتأقمم والتعايش مع ىذا العالم المتغير والسريع من حولنا
 ،وقدرة األفراد عمى التنبؤ بالمستقبل تكسبيم القدرة عمى أن يعيشون حاضرىم بثقة وتأمل والتنبؤ
بمستقبل مشرق  ،والتخطيط لمستقبل أفضل .حيث أثبتت الدراسات والتجارب أيضا أن التفكير
المستقبمي يساعد األفراد عمى تنمية ميارات الخيال واالبداع مما يساعدىم عمى التغمب عمى كافة
المشكالت والمصاعب التي تواجييم في الحياة .
وأكد ( محسن مصطفى عبد القادر  ) 26 ،7105 ،أن التفكير المستقبمي يساعد في
انتاج أفراد متعممين يتميزون بعقل مفكر ومبدع ولدييم القدرة عمى استيعاب العالم الجديد،
والتعامل بميارة مع مصادر المعمومات وتممك العقمية القادرة عمى التنبؤ والتوقع ورسم صورة
المستقبل وصياغة السيناريوىات واختبار األفضل وتوجيو المستقبل في االتجاه المرغوب فيو.

تعريف التفكير المستقبمي :
وعرفو )  (James ,Garraway, , 71041012بأنو نشاط عقمي منطقي إبداعي لمتعرف
عمى مسار حياة البشر بين الماضي والحاضر والمستقبل  ،وعممية التعرف ىذه ال تكون حتمية
أو حاسمة بل احتمالية  ،وىي تتوقف عمى األسموب الذي يمتزم بو المفكر  ،وبدون االلتزام
بأسموب دقيق واضح يمكن أن نصل إلى توقعات خاطئة .
كما عرفو (عماد حافظ وآخرون  : ) 257 ،7107 ،بأنو القدرة عمى صياغة فرضيات
جديدة والتوصل إلى ارتباطات جديدة باستخدام المعمومات المتوفرة  ،والبحث عن حمول
جديدة  ،وتعديل الفرضيات  ،واعادة صياغتيا عند المزوم  ،ورسم البدائل المقترحة ثم
صياغة النتائج  .وعرفو) )Jones,.et . al, 7107, p 355بأنو استكشاف منظم لممستقبل
وىو يشجع عمى التحميل والنقد والتخيل والتقييم وتصور حمول لمستقبل أفضل ،بينما
عرفو(  )Pierre, M. et al,. 7105بأنو ىو الكفاءة الفوقية التي تشمل العديد من الميارات
األساسية في التعميم من أجل التنمية المستدامة .
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أما (والء غريب )56 ،7104 ،فعرفتو بأنو عممية ادراك وفيم وجمع معمومات عن القضايا
المختمفة  ،وما تتضمنو من مشكالت تحتاج إلى صياغة حمول مقترحو ومستقبمية  ،والقدرة
عمى تقييم تمك الحمول ورسم بدائل مقترحة ليا في المستقبل  .بينما ترى (جييان الشافعي ،
 )062 ، 7102أنو العممية العقمية التي يمارسيا الطالب المعمم بغرض التنبؤ بموضوع  ،أو
قضية أو مشكمة ما مستقبال  ،ويعمل عمى حميا أو الوقاية من حدوثيا  ،أو التعرض
ألضرارىا وفقا لما يتوافر لديو من معمومات مرتبطة بيذه القضية أو المشكمة  .وعرفو ميميس
)  ) Miemis,V, 7101167بأنو مجموعة من المبادئ والممارسات التي يمكن تطبيقيا عمى
حل المشاكل المعقدة  ،فيو يجمع بين البيانات وتحميل االتجاىات والتعرف إلى األنماط والحدس
والخيال والتأمل لتصور مسارات مستدامو ومرغوبة لمعمل .
تعريف التفكير المستقبمي في البحث الحالي ىو " :عممية عقمية تيدف إلى إدراك
المشكالت والتحوالت المستقبمية وصياغة فرضيات جديدة تتعمق بيا ،والتوصل إلى ارتباطات
جديدة باستخدام المعمومات المتوافرة  ،والبحث عن حمول غير مألوفة ليا  ،وفحص وتقييم
واقتراح أفكار مستقبمية محتممة في سبيل إنتاج مخزون معموماتي جديد يوجو الفرد نحو األىداف
بعيدة المدى في محاولة لرسم الصور المستقبمية المفضمة ،ودراسة المتغيرات التي يمكن أن
تؤدي إلى احتمال وقوع ىذه الصورة المستقبمية.

التفكير المستقبمى كأحد العمميات:
• التفكير المستقبمي كعممية عقمية :
يقصد بو " عممية إدراك لممشكالت والقدرة عمى صياغة فرضيات جديدة والتوصل إلى
إرتباطات جديدة باستخدام المعمومات المتوافرة  ،والبحث عن حمول وتعديل الفرضيات  ،واعادة
صياغتيا عند المزوم  ،ورسم البدائل المقترحة ثم تقديم النتائج في آخر األمر ،وتتطمب ىذه
العممية التساؤل ،والبحث عن الغموض  ،والمالمح غير الواضحة  ،والبحث  ،والتقصي ،
والخيال لتجسيد التفكير في صورة ذىنية أورسوم أو أفكار )(Masini, 7115

ويرتبط بيذا

المفيوم البعد المكاني والزماني لمحاضر والماضي والمستقبل ،حيث يتم مالحظة الماضي
واسترجاع اثارة لدراسة الحاضر ،واتخاذ ذلك نقطة بدء الدراسة المستقبل من خالل تتبع مسار
الظاىرة في الحاضر ،وتتضح ىذه العالقة من خالل مخروط صورة المستقبل في شكل (.)7
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شكل( )2مخروط صورة المستقبل

وبناء عمى مفيوم التفكير المستقبمي كعممية عقمية يستمزم الوفاء بشرط أولى  ،ىو الذي
يقرر مدى صالحية الجيد العقمي المبذول وجدواه أو فساده وضرره  ،ىذا الشرط األولى ىو
تكوين عقمية معينة ندعوىا العقمية المستقبمية عقمية يقتضي أن يتصف بيا المفكرون بالمستقبل ،
وكل من يرسم الخططن وما يتخذ من قررات وما ينفذ من أعمال .

• التفكير المستقبمي كعممية تصور :
يقصد بو " عممية توليد الكثير من األفكار"  ،واثارة التساؤالت حول ما تم تجميعو من
معمومات  ،واستخدام الخيال  ،التأمل  ،العصف الذىني واستراتيجية ماذا يحدث لو
’’ if - ing -What
“ بيدف وضع تصور مبدئي لما ستكون عميو الظاىرة في المستقبل  ،وتتضمن ىذه
العممية االستعارة من األفكار اآلخرين ،واطالق عنان الخيال المشروط  ،وتبسيط المعقد ،ومزيد
من العمل الجاد  ،واإلخفاق والمحاولة المستمرة الجيدة).(Sardar, 0666

• التفكير المسقبمي كعممية استشراف :
يقصد بو " العممية التي من خالليا يقوم الفرد باكتشاف أو ابتكار وفحص وتقييم واقتراح
مستقبالت ممكنة أو محتممة أو مفضمة  ،ويتم صياغة ذلك عمى شكل تنبؤات"
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• التفكير المسقبمى كعممية تنبؤ:

يقصد بو "العممية التي يتم من خالليا محاول تكوين الصورة المستقبمية المتنوعة
والمحتممة الحدوث ،ودراسة المتغيرات التي يمكن أن يؤدي إلى احتمال وقوع ىذه الصورة
المستقبمية " ويتساءل الفرد ىنا عن ) (Sloughter, 0662ما الذي يمكن أن يكون
( الممكن  .) The possibleما المرجح أن يكون (المحتمل  .) The probableما الذي
ينبغي أن يكون ( المفضل .) The preferable

• التفكير المسقبمى كعممية توقع محسوب :

يقصد بو " العممية التي تقوم عمى فيم  ،وادراك تطور األحداث من امتداد زمنى مستقبمي
لمعرفة اتجاه وطبيعة التغبير  ،اعتمادا عمى استخدام معمومات متنوعة عن الحاضر ،وتحميميا ،
واالستفادة منيا لرسم الصورة المستقبمية المفضمة " (عماد حافظ وآخرون.)254 ،7107 ،

• التفكير المسقبمي كعممية حل لممشكالت :

يقصد بو " العممية التي يتم من خالليا رصد وتتبع مسار المشكالت الحاضرة واقتراح بدائل
متعددة لما ستكون عميو المشكمة في المستقبل مع التركيز عمى رسم الصور البديمة والمتوقعة ،
ووضع حمول غير مألوفة ليا  ،ويمر الفرد بعدة مراحل وىي (: )SIAU, 0666
جمع المعومات :أي العودة لمبيئة لجمع المعمومات والتماس اإلليام من البيئة وتنمية المياراتوالمواىب.
 التأمل :يعني إثارة المشكالت والتساؤالت حول ما تم تجميعو  ،واستخدام التحري والخياللإلجابة عن التساؤالت مع اقتراح تساؤالت بديمة.
 االحتضان :يعنى تبني فكرة ما ،واالنتياء من األفكار األكثر توقعا في الحدوث  ،واتخاذالقرار ،ويعتمد ذلك عمى قدرة الفرد عمى الحدس والتخمين الذكي الختيار األفكار،
واألفكار البديمة.
 -النمو :يعني تحسين الفكرة  ،وتجنب ما ال ينبغي عممو من أجل تقميل المخاطر المستقبمية.

• التفكير المستقبمي كعممية إنتاجية إبداعية :

يقصد بو " العممية العقمية التي يتم من خالليا تحرير الفرد نسبيا من قيود الحاضر،
متمثمة في حساسيات النظرة قصيرة األمد التي تغذ بيا المصالح الضيقة  ،والتي تشكل عقبة في
سبيل إنتاج شيء جديد  ،والخروج بمخزون معموماتي يمكن اإلنتفاع بو مستقبال ،ويؤكد ىذا
المنتج المستقبمي  ،وكم المعمومات والمنفعة ؛ واقتراح تحويل المنتج الجديد إلى مستقبل ممکن،
بقصد توجيو الفرد نحو األىداف بعيدة المدى  ،واطالعو عمى التدابير الواجب اتخاذىا في الحين
 ،قصد الوصول إلييا ).(Bear, F.C, 0666
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ميارات التفكير المستقبمي :

تعددت التصنيفات الواردة لميارات التفكير المستقبمي وأنو يتضمن عددا من العمميات
العقمية كما يمي:
ميارات التفكير المستقبمي وفقا لتصنيف الباحثين والدارسين كما يمي
(عماد حافظ  &072 ،7102 ،جييان الشافعي &066 ،7102،مرفت ىاني ،
 &56 ،7103تياني سميمان  &3 ،7104 ،شيماء حسن  )36 ،7103 ،وآخرون.
(ميارة التوقع ،ميارة التنبؤ ،ميارة التصور ،ميارة حل المشكالت المستقبمية).
واقترح كل من (محمد أبو شقير ،ومجدى عقل  & 4 ،7103 ،لينا أبو صفية )7101،
الميارات التالية :
(التخطيط لممستقبل ،التفكير اإليجابي بالمستقبل ،التنبؤ بالمستقبل ،التخيل المستقبمي،
ميارة تطوير السيناريو المستقبمي ،تقييم المنظور المستقبمي) أما (عواد الحويطي)7105 ،
استخدم الميارات التالية ( التخطيط المستقبمي  ،حل المشكالت المستقبمية  ،التصور المستقبمي
 ،التخيل المستقبمي ) في حين حددىا)  (Jones A,et . al , 7107فى ( االستقراء  ،التنبؤ،
التحميل  ،ووضع السيناريوىات(  ،أما دراسة )  (Brown , Kraeha, 7101170فقد تضمن
الميارات التالية التخيل والتوسع والتنبؤ والتصور والتخطيط واتخاذ القرار وتوصمت دراسة
( أمال جمعة  )7104 ،لمميارات التالية ( التخطيط االستراتيجي  ،التوقع  ،التصور  ،التنبؤ،
حل المشكالت المستقبمية  ،ميارة االبتكار ) .
يالحظ مما سبق أتفاق الدراسات عمى أن أىم ميارات التفكير المستقبمي تتضمن
(التخطيط المستقبمي ،التوقع والتنبؤ والتصور أو التخيل ،ثم الوصول ميارة السيناريو والتقييم
وحل المشكالت المستقبمية) .
وسوف يستخدم البحث الحالي (التخطيط المستقبمي ،التنبؤ المستقبمي ،التصور المستقبمى،
التخيل المستقبمي ،حل المشكالت المستقبمية) وسوف يتم عرضيم فيما يمي:
-0التخطيط المستقبمي :ىو عممية عقمية تيدف إلى استكشاف المستقبل من خالل دراسة
األح داث والقضايا التي حدثت في الماضي  ،وتحدث في الحاضر بيدف معرفة المؤشرات
المحتممة أو المتوقعة والتي تكون قابمة لمتحقق (أمال جمعة .) 76 ، 7104 ،
وىو قدرة الفرد عمى اعداد خطة واضحة لممستقبل  ،والمراحل التي سيمر بيا لحدوث
التطور في أمور مستقبمو .ويري ترافنجر وآخرون ( )Treffinger, et al, 7100أن التخطيط
لممستقبل ييدف إلى تحقيق ما يمي ( تعزيز وتنمية ميارات العمل الجماعي  ،وتعمم استخدام
ميارة حل المشكالت  ،وارتفاع نسبة المعرفة واالىتمام بالمستقبل والتخطيط السميم لو .
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-7ميارة التنبؤ المستقبمي  Prediction Skill :وعرفتيا (أمال جمعة  ) 60 ،7104 ،بأنو
العممية التي يتم من خالليا تكوين الصورة المستقبمية المتنوعة والمحتممة الحدوث  ،ودراسة
المتغيرات التي يمكن أن تؤدي إلى احتمال وقوع ىذه الصورة المستقبمية  .وتتضمن ميارة
التنبؤ (االستدالل السببي ،االستنتاج  ،وضع االفتراضات  ،التميز بين االفتراضات )
بينما عرفو سوىيل )  ) Inayatullah, s, 7115بأنو بيان محدد يدل عمى أن ىناك شيئا
ما سوف يحدث في المستقبل .وعرفو (محمد أبو شقير،و مجدى عقل )7103،4 ،عمى أنو قدرة
الفرد عمى إعطاء توقعات وفرضيات لحل بعض المشكالت الحالية مستفيدا من خبرات ما حولو
من التجارب المحمية أو الدولية

-٣ميارة التصور المستقبمي: Future Speculation Skill
عممية توليد الكثير من األفكار بيدف وضع تصور مبدئي لما ستكون عميو الظاىرة في
المستقبل ،وتتضمن ىذه العممية االستعارة من أفكار اآلخرين ،وتبسيط المعقد ،وتتضمن ىذه
الميارة مجموعة من الميارات الفرعية منيا :التخطيط والتأمل ،والنقد ،وتقييم وجيات النظر.
(منى الخطيب ،سماح األشقر)027 ،7105 ،
-٤التخيل المستقبمي :ىو القدرة عمى تفسير الحقائق بطريقة تؤدي إلى تحسين الحياة وىذا

النوع من التفكير تستعمل فيو الحقائق لحل المشكالت في الحاضر والمستقبل ،بمعنى تصور
أشياء أو حوادث لم ندركيا من قبل ،ولم تدخل في نطاق التجارب الماضية لمفرد.

(حسام مازن)062-062 ،7106 ،
عرفيا (إسماعيل العون )32 ،7107 ،بأنو عبارة عن تدفق موجات من األفكار التي يمكن
رؤيتيا أو سماعيا أو استشعارىا أو تذوقيا ،فنحن نتفاعل عقميا مع كل شيء عبر الصور
الذىنية ،بمعنى أنو تعبير داخمي عن التجارب أو االىتمامات وىو أسموب لتشفير وتخزين
المعمومات والتعبير عنيا ،وىو األداة التي تتفاعل بيا العقول.
عرفتو (مرفت ىاني  )62 ،7103 ،بأنو الميارة التي يتم فييا وضع سيناريوىات وتكوين

صور متكاممة لألحداث في المستقبل في ضوء االبتكار والخيال في محاولة لتصوير ىذا

التصور المستقبمي .
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-٥ميارة حل المشكالت المستقبميةFuture Problem Solving Skills :
وعرفيا (عماد حافظ  )072 ،7102 ،بأنيا تمك الميارة التي تستخدم لتحميل ووضع
استراتيجيات تيدف إلى حل سؤال صعب أو موقف معقد أو مشكمة تعيق التقدم في جانب من
جوانب الحياة  .ويندرج تحتيا الميارات الفرعية التالية (الوصول إلى المعمومات ،تدوين
المالحظات ،وضع المعايير ،تحديد وتطبيق اإلجراءات ،تقييم البدائل ،اصدار األحكام)  .ىى
الميارة التي تساعد الفرد عمى إيجاد حل لمشكمة ما أو قضية معينة أو مسألة مطروحة أو
الميارة المستخدمة لتحديد وتحميل ووضع استراتيجيات تيدف لحل مشكمة تعيق التقدم في جانب
من جوانب الحياة( .مرفت ىاني ) 62 ، 7103 ،

أىمية وفوائد التفكير المستقبمي :
يعد التفكير المستقبمي من أىم أنواع التفكير التي يطمبيا العصر الحالي فيو يعتبر بمثابو
طوق األمان لحياة أكثر سعادة واشراقا ومستقبل أفضل لذا لقد تعددت فوائد التفكير المستقبمي
ومن أىميا ما يمي  :يسيم التفكير المستقبمي في وضع الخطط المستقبمية وفقا لتحميل الفرد
لمماضي وفيمو لمحاضر وقدرتو عمى التنبؤ بالمستقبل .كما أنو يساعد عمى وضع واتخاذ
الق اررات الصائبة المبنية عمى تفكير عقمي مرتب من خالل قدرة الفرد عمى وضع الفروض
والبدائل المتعددة  ،ثم االختيار من بينيا من خالل استخدام رؤيتو الصائبة في تذكر الماضي
وتحميل الوضع الراىن لمساعدتو عمى الوصول إلى قرار صائب لممستقبل لمواجية ما يعتريو من
مشكالت مستقبمية .
أكد كل من سوىيل وايفانا ) (Inayatullah,S., Milojevic,I 71021022أن تنمية التفكيرالمستقبمي يساعد األفراد في تحديد رؤية لمستقبميم الحالي من خالل التعرف عمى العقبات أو
المشكالت المتوقعة  ،والبدائل والسيناريوىات المطروحة وبالتالي األساليب التي يجب اتباعيا
لموصول إلى مستقبل افضل.
وأكدت دراسة ( ) ) Reut, 7103126أنو يساعد أيضا عمى مواجية التحديات المستقبميةويعمل عمى اإلعداد والتخطيط لعمميات التغيير االجتماعي والحضاري عمى مدى زمن طويل
 .كما اتفقت دراسة كل من )  ) Sarkohi, 7100170 & Argemebeau,7101عمى أن
التفكير المستقبمي يعمل عمى المحافظة عمى التوازن االنفعالي لألفراد ،ويقمل التعرض
لإلحباط واألفكار االنتحارية  ،باإلضافة إلى السيطرة عمى الضغوط الحياتية .كما أشارت
نتائج دراسة ) ) Sjastad , 7106أن التركيز عمى المستقبل يعزز قيمة الكرم عند األفراد ،
ألنو يجعل الناس أكثر انسجاما مع العواقب االجتماعية المتكررة والمستقبمية  ،كما أنو
يساعد في القدرة عمى اتخاذ الق اررات المستقبمية بحكمة .

29

اجمللد  – 33العدد األول – جزء ثاني  -يناير 2022م

رررر

أ.م.د /شربن شحاتو عبد الفتاح

برنامج فى التكنولوجيا الخضراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومما سبق ترى الباحثة أن التفكير المستقبمي يمد الفرد بنظرة لمغد ويساعده عمى النظر إلى
المستقبل بذىن مستيقظ وواعي وقادر عمى إيجاد الحمول لكل ما يعتريو من مشكالت ويكون لديو
القدرة عمى تنفيذ الخطط المستقبمية بميارة وسد الفجوات بين الماضي والحاضر والمستقبل من
خالل استخدم ميارات التفكير المستقبمي واالستفادة من كافة التطورات التكنولوجية من حولو مما
يجعمو جاىز ومستعد لمواجية مخاطر وتحديات المستقبل.

الدراسات التي تناولت التفكير المستقبمي :
( جييان الشافعي  ) Botha, 7103 ) ، ) 7102 ،و ( عواد الحويطي ، ) 7105 ،
و (سناء بركو)7105 ،
اتضح من الدراسات السابقة التي اىتمت بتنمية التفكير المستقبمي من خالل مداخل
متنوعة وبرامج مختمفة ،وتوصمت إلى فاعمية البرامج المقدمة في اكساب التفكير المستقبمي .
واستفادت الباحثة في استخالص ميارات التفكير المستقبمي باإلضافة إلى االستفادة في تصميم
مقياس التفكير المستقبمي.

ثالثاً:الحس العممى Scientific Sense
ويعتبر الحس العممى  Scientific Senseمن األنشطة العقمية اليامة التى يمارسيا
األفراد فى حياتيم اليومية ،ويتطمب امتالكيم لممعمومات والميارات التى تساعدىم فى اإلسراع
النجاز الميام المطموبة منيم ،مثل استخدام األرقام أو حل المشكالت واتخاذ القرار  ...الخ،
وأشارت (ايمان الشحرى )766 :776 ،7100 ،إلى أن من مكونات الحس العممى ما يمى:
اإلحساس ،واالنتباه ،واإلدراك ،والوعى ،وحل المشكالت ،واتخاذ القرار ،وسرعة األداء ،وضبط
الوقت ،واألداء الذىنى ،كما أن الحس العممى ىو نتاج ثالث عناصر تتفاعل معاً وىى :البيئة
المصاحبة والقاعدة المعرفية والسمات الشخصية ،ويعد كذلك تنمية الحسى العممى لمطالب ىدفاً
من أىداف تدريس العموم.
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ويمكن تنمية الحس العممى لمطالب والذى يقع ضمن أولويات النظام التعميمى من خالل
مناىج العموم نظر لطبيعة المادة العممية فيى مادة ذات مستوى تجديد عال ،ويتخمميا العديد من
المشكالت ،لذا توجد محاوالت جادة لتنمية ميارات الحس العممى بواسطة البرامج التدريبية
والمناىج المطورة ،وبذلك نحن بحاجة الستراتيجيات تدريسية تنمي الحس العممي لمطالب.
(سيام مراد.)025 :024 ،7103 ،
وأوضحت (كريمة محمد )72 ،7104 ،أن الفرق بين الحس العممى وعادات العقل
كبير ،حيث أن الحس العممى أداءات ذىنية يتبعيا المتعمم عند معالجة أى مشكمة أو اتخاذ
قرار ،وعند تكرار ىذه الممارسات تصبح عمميات آلية أو عادات عقمية يتعود المتعمم عمى
تكرارىا فى المواقف وحل المشكالت.

سمات المتعمم ذو الحس العممى:
يرتبط الحس العممى بالمشاعر وأحاسيس االنسان ،وىو نشاط عقمى يمارسو المتعمم
بشكل ىادف وذو معنى لتحقيق ممارسة عممية منطقية" ،وتنمية الحس العممى لدى المتعمم يعتبر
ىدفاً من أىداف تدريس العموم ،الذى يسعى إلى تنمية ميارات التفكير واألنشطة الذىنية ،حيث
يستخدم عادات العقل والمعرفة العممية بكفاءة بحس واعى ،وىذا ما أوصت بو المشروعات
العالمية الكبرى كمشروع )( "(7130 projectحسام مازن .)22 ،7102 ،ولوصول المتعمم إلى
مستوى الحس العممى لممعارف والمعمومات  ،The Level Scientific Senseتوجد طرق
عديدة منيا التجريب والمالحظة الدقيقة  ...الخ ،ويعد أساساً لممعرفة العممية حيث يربط بين
المادة العممية والواقع الممموس أو المحسوس ،كما يربط بين المعرفة المستقبمية والمعرفة السابقة
والبناء المعرفى ككل(Lebe dev, S. 7102, 036). .
* سمات المتعمم ذو الحس العممى( :منى الخطيب ،)7105 ،و (حياة رمضان)7103 ،
و(حسام مازن )7102 ،و )،(Sherin, B., 7113) ،(Lebe dev, S.A., 7102
)(Audet, R.H., Hickman, P; Dobrynina, G, (Bracey, B., 7104, 76: 24
) ،0663و  ، ،ونوضحيا فى الشكل التالى:
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شكل ()٣
سمات المتعمم ذو الحس العممى يتضمن ثالثة جوانب وىى:

(الجانب المعرفى)

(الجانب الميارى)

 -االحساس بالمشكالت

 -االستدالل العممى

 -المبادرة واالقدام

 -تمخيص المعمومات

 -المرونة

 -تحمل المسؤولية

 -التنظيم الذاتى لممعرفة

 -التحدث بمغة عممية سميمة

 -االستمتاع ومتعة التعمم

 -الحس العددى

 -ادارة وقت التعمم

 -حب االستطالع

(استخدام األرقام)

 -الطالقة الفكرية

 -المثابرة واالصرار

 -التقييم لألدلة العممية

 -توليد األفكار

 -استخدام الحواس وتفعيميا

 -التوسع واإلفاضة

 -التصورات المجردة

 -اليقظة العقمية

 -سعة الخيال العممى

 -المحافظة عمى األمان

 -الترتيب فى اصدار األحكام

 الحس الديناميكى -الحس الفيزيائى

الشخصى

 -اانتقال السريع لممجردات

-جمع البيانات والمعمومات.

 -تقدير الذات

 -المالحظة الدقيقة

 حسن التخمين وصدقة. -المنطقية العممية.

(الجانب الوجدانى)

 التجريب -التفكير فيما وراء التفكير.

 التحصيل المعرفى. استدعاء الخبرات وربطيابالحاضر بسرعة.

 وسوف يقتصر البحث الحالى عمى بعض أبعاد الجانب المعرفى وىى (الحس العددى – القدرةعمى التمخيص – استدعاء الخبرات السابقة وربطيا بالحالية – التحدث بمغة عممية -المنطق
العممي  -القدرة عمى التصور المجرد وتوليد األفكار -التفكير فوق التفكير) أما بالنسبة
لمجانب الوجدانى فتضمن (حب االستطالع العممي  -اليقظة العقمية  -االستمتاع بالعمل
العممي  -المرونة في معالجة المواقف  -المثابرة  -التحكم في التيور التحكم في التيور )
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* دور المعمم فى تنمية الحس العممى (حسام مازن، )232 :232 ،7106 ،
(نجالء محمد وميا زوين،(Warren, B., et al, 7110, 276: 227) ،)602 ،7103 ،
و(كريمة محمد (Zangori, L., et al., 7106, 656: 0104) ،)73 ،7104 ،كالتالى:
 السعى لربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدة وتنظيم المعمومات أثناء التدريس والتخطيط. استخدام أفكار النظرية البنائية واستراتيجياتيا فى التدريس لممادة. التركيز عمى تنمية فيم واستيعاب المتعمم لمادة العموم والتعبير الكتابى والشفيى عنيا. التكامل والدمج بين العموم والمواد األخرى. الدمج بين استراتيجيات تدريس متنوعة فى تدريس المادة. التأكيد دائماً عمى تطبيقات المادة وربطيا بالميارات الحياتية. تناول مشكالت معاصرة وربطيا بموضوعات المادة. التأكيد عمى االستفادة من األنشطة العقمية وعادات العقل عند تعمم العموم. دقة تناول وتحميل الموضوعات واالستفادة من كل ىدف من أىدافيا. قبول آراء المتعمم وتقديرىا وتنمية ثقتو بنفسو. تشجيع المتعممين عمى المنطقية العممية ودقة المالحظة والتجريب العممى. -توفير بيئة تعمم مناسبة وآمنو لمتالميذ تتيح ليم ممارسة عممية سميمة.

ومن الدراسات والبحوث السابقة التى تناولت أىمية تنمية الحس العممى:
(منى الخطيب( ،)062 :46 ،7105 ،ايمان الشحرى، )763 :716 ،7100 ،
و (سيام مراد( ، )034 :026 ،7103 ،حياة رمضان، )002 :36 ،7103 ،

،
(ناىد حبيب( ، )41 :70 ،7103 ،كريمة محمد، )26 :0 ،7104 ،
ودراسة ) ، (Ash, D., 7112, 522: 552و ;(Jones, M.G. & Taylor, A.R., 7116
)231: 242

فروض البحث:
 توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  1.12بين القياسين القبمي والبعدي لمتغير التفكيرالمستقبمى ألفراد المجموعة التجريبية (عينة البحث) ،لصالح القياس البعدي.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى  1.12بين القياسين القبمي والبعدي لمتغير الحسالعممي ألفراد المجموعة التجريبية(عينة البحث) ،لصالح القياس البعدي.
 توجد عالقة ارتباطية تبادلية موجبة بين متغيری التفكير المستقبمى والحس العممي ألفرادالمجموعة التجريبية (عينة البحث).

أعداد أدوات البحث:

أوالً :مواد التعمم

 -إعداد البرنامج :ويتضمن:

- 0تم تحديد أىداف البرنامج العامة واإلجرائية.
- 7اختيار موضوعات المستوى العممي لمبرنامج والتي تضمنت " الكيمياء الخضراء -الطاقة
الخضراء -النانو نكنولوجى -إدارة النفايات -الممارسات صديقة البيئة -المبانى الخضراء-
المنتجات المفضمة بيئياً"
- 6إعادة صياغة ىذه الموضوعات في صورة مشكالت بيئية .
-2تحديد إستراتيجيات التدريس والتي شممت :حل المشكالت -العصف الذىني  -عروض
الفيديو  -لعب األدوار  -التمثيل المسرحي –الحوار والمناقشة.
 -2تحديد األدوات والوسائل التعميمية.
-3تحديد الخطة الزمنية.
- 4تحديد أساليب التقويم.
()7

ب-عرض البرنامج( )0عمى المحكمين
عمى السؤال األول من أسئمة البحث.

وعمل التعديالت المطموبة ،وفى ضوء ذلك تم اإلجابة

ثانياً :اختبار ميارات التفكير المستقبمى
 تحديد اليدف من االختبار :استيدف االختبار قياس ميارات التفكير المستقبمي لدي طالبشعبة الكيمياء بكمية التربية.

( )0ممحق ( )0برنامج التكنولوجيا الخضراء
(  )7ممحق ( )7السادة المحكمين
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحديد أبعاد االختبار :بعد االطالع عمى دراسات (جييان الشافعي،) ۳۱۲2 ،)مرفت

ىاني

،

)7100

(تيانى

)۳۱۲۲،

سميمان

)سناء

)۳۱۲۲

حنون،

)حنان زكي )۳۱۲۹،تم تحديد األبعاد التالية( :التخطيط المستقبمي ،التنبؤ المستقبمي،
التصور المستقبمى ،التخيل المستقبمي ،حل المشكالت المستقبمية) .

-صياغة مفردات االختبار :تمت صياغة مفردات االختبار في صورتو األولية عمى نمط

االختيار من متعدد و األسئمة المفتوحة ،كتمك التي تواجو الطالب المعمم في ادائو التدريس

وحياتو اليومية.

تقدير درجات االختبار :تم تقدير درجات االختبار عن طريق إعطاء كل استجابة صحيحة فىأسئمة االختيار من متعدد درجة واحدة فقط وكل استجابة صحيحة لالسئمة المفتوحة ياتي بيا

الطالب ( 6درجات  ،وتدرجت من  ۲-۴درجة(  ۴درجات في حالة االجابة المكتممة،

ودرجتان في حالة االجابات شبو الصحيحة ،ودرجة واحدة في حالة االجابات المنقوصة

ألنيا تمثل محاولة لمتفكير.

) لكل موقف لتصبح الدرجة النيائية  ، 60والنياية الدنيا  22درجة واالختبار ككل 22

سؤال (منيم  77سؤال أختيار من متعدد و 76سؤال مفتوح األجابة) موزعة عمي األبعاد

صدق االختبار :لمتحقق من صدق االختبار تم عرضو عمى مجموعة من السادة المحكمينالمختصين  ،وقد تم عمل التعديالت التي أشاروا إلييا  ،كما تم حساب الصدق التمييزي

لالختبار عن طريق اختبار " "Zمان ويتني لداللة الفروق بين رتب متوسطي درجات الطالب

في المجموعتين العميا والدنيا ،وجدول ( )١يوضح ذلك.
جدول( (١قيمة""Z

ومستوى الداللة لمفرق بين اإلرباعي األعمى واألدني لدرجات الطالب في اختبار ميارات
التفكير المستقبمى

االرباعيات

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

األرباعى األدنى

02

6.55

65.5

األرباعى األعمى

02

06.62

062.2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من جدول )  ( 0أن قيمة  zدالة عند مستوى داللة  1.10مما يؤكد ارتقاع الصدق
التمييزي لالختبار ،كما تم حساب صدق االتساق الداخمي لفقرات المقياس من خالل حساب
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االختبار وبدجة االختبار الكمية بعد تطبيقو
عمى العينة االستطالعية ،وجاءت جميعيا دالة عند مستوي ( )1.10مما يدل عمى االتساق
الداخمي لالختبار.
-التجريب االستطالعي لالختبار :تم تطبيق االختبار

()0

بصورتو األولية عمى عينة مكونة من

 61طالب من شعبة الكيمياء بكمية التربية جامعة الوادى الجديد ،وذلك لتحديد:

زمن االختبار :حيث بمغ متوسط زمن االجابة عمي جميع مفردات االختبار  002دقيقة .ثبات االختبار :وقد تم حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة الفا كرونباخ "،كما بالجدولالتالى:

جدول ((2
يوضح معامالت الثبات ألبعاد اختبار التفكير المستقبمي باستخدام معادلة الفاکرونباخ
م

البعد

معامل الثبات

0

تنبؤ

1.520

7

تصور

1.463

6

تخيل

1.526

2

تخطيط

1.570

2

حل مشكالت

1.536

كمى

1.562

 حساب ثبات االختبار :عن طريق اعادة تطبيق االختبار بفاصل زمني  02يوم بين التطبيقيناألول والثاني وجاءت النتائج لتؤكد عمى تمتع االختبار بدرجة عالية من الثبات:

(  )0ملحق ( )3أختبار التفكري املستقبلى
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول)(٣
معامالت ثبات إعادة التطبيق األبعاد اختبار التفكير المستقبمي باستخدام معامل بيرسون
م

البعد

معامل الثبات

0

تنبؤ

1.617

7

تصور

1.667

2

تخطيط

1.605

6

تخيل

2

1.613

حل مشكالت

1.614

كمى

1.606

وصف أختبار ميارات التفكير المستقبمى :تم تصميم األسئمة فى األختبار من خالل 02موقف ب 22سؤال (منيم  77سؤال أختيار من متعدد و 76سؤال ذو إجابة مفتوحة) كما
بالجدول التالى:
جدول ( )٤مواصفات اختبار ميارات التفكير المستقبمى
اختبار التفكير المستقبمى

عدد المفردات

 -0تنبؤ

00

 -7تصور

6

 -6تخيل

5

-2تخطيط

5

-2حل مشكالت

6

المجموع

22

أرقام مفردات المقياس

نوع األسئمة

0،2،2،07،03،04،05،60

أختيار من متعدد

7،4،5،01،00

أختيار من متعدد

74،62،27

مفتوحة األجابة

67،65،66،20

مفتوحة األجابة

6،02

أختيار من متعدد

71،70،72،62،63،21،

مفتوحة األجابة

6،02،06

أختيار من متعدد

76،72،73،64،22،

مفتوحة األجابة

76،61،66،26،22،

مفتوحة األجابة

3،06،77،75

أختيار من متعدد

22
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاً :إعداد مقياس الحس العممى
 اليدف من المقياس :قياس مدى اكتساب طالب الفرقة الرابعة شعبة كيمياء لبعض أبعادالجانب المعرفى لمحس العممى وىى (الحس العددى – القدرة عمى التمخيص – استدعاء
الخبرات السابقة وربطيا بالحالية – التحدث بمغة عممية -المنطق العممي  -القدرة عمى
التصور المجرد وتوليد األفكار -التفكير فوق التفكير) وذلك من خالل اإلجابة عن مفردات
اختبار الجانب المعرفى أما بالنسبة لمجانب الوجدانى فتضمن (حب االستطالع العممي -
اليقظة العقمية  -االستمتاع بالعمل العممي  -المرونة في معالجة المواقف  -المثابرة -
التحكم في التيور التحكم في التيور ) ،وذلك من خالل مقياس الجانب الوجدانى.

 صياغة مفردات المقياس :تم صياغة أبعاد الجانب المعرفى لمحس العممى بنمط أسئمةاالختيار من متعدد ذى الثالث بدائل وروعى فييا الدقة والوضوح  .وبذلك شمل أختبار
الجانب المعرفى لمحس العممى ثالثة أسئمة لكل بعد من األبعاد التالية (الحس العددى –
القدرة عمى التمخيص – استدعاء الخبرات السابقة وربطيا بالحالية – التحدث بمغة عممية-
المنطق العممي  -القدرة عمى التصور المجرد وتوليد األفكار -التفكير فوق التفكير) أى
تكون األختبار من  70سؤال والجدول التالى يوضح ذلك
جدول ()٥
مواصفات اختبار الجانب المعرفى لمحس العممى
أبعاد الجانب المعرفى لمحس العممى

عدد المفردات

أرقام مفردات االختبار

 -0الحس العددى واستخدام األرقام.

6

01،05 ،5

 -6استدعاء الخبرات السابقة وربطيا بالحالية.

6

3،02،04

-2المنطق العممي

-3القدرة عمى التصور المجرد وتوليد األفكار

6
6

06،02،7

-4التفكير فوق التفكير

6

6،03،70

 -7القدرة عمى التمخيص.
-2التحدث بمغة عممية.

المجموع
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70

0،2،6

2،4،00
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحديد أبعاد مقياس الجانب الوجدانى :تم تحديد ستة أبعاد (حب االستطالع العممي  -اليقظةالعقمية  -االستمتاع بالعمل العممي  -المرونة في معالجة المواقف  -المثابرة  -التحكم في
التيور التحكم في التيور).
صياغة عبارات المقياس  :تم صياغة عبارات المقياس في شكل إجراء يقوم بو الطالب أييتعامل بطريقتو وتكون المقياس من  5عبارات لكل بعد من الجوانب الوجدانية التالية:
وجدول)  ( 3يوضح مواصفات مقياس الجانب الوجداني الحس العممي.
جدول ()٦
مواصفات مقياس الجانب الوجدانى لمحس العممى
أبعاد الجانب الوجدانى لمحس العممى

عدد العبارات

أرقام كل بعد

 -0حب االستطالع العممي.

5

5-0

 -7اليقظة العقمية.

5

03-6

 -6االستمتاع بالعمل العممي.

 -2المرونة في معالجة المواقف.

5
5

72-04

 -2المثابرة

5

21-66

 -3التحكم في التيور

5

25-20

25

األجمالى

67-72

 تحديد صدق المقياس  :لمتأكد من صدق مقياس الحس العممى تم عرضو عمى مجموعة منالمحكمين ،وتم التعديل وفق آرائيم.
-

التجريب

االستطالعى

لممقياس:

وقد

طبق

مقياس

الحس

()0

العممى

ببعديو

( المعرفى والوجدانى) عمى نفس العينة التى طبق عمييا اختبار ميارات التفكير المستقبمى
وكذلك إعادة التطبيق وذلك لتحديد:

 -حساب ثبات المقياس :ووجد أنو ( )1.66وىو معامل ثبات مناسب ومرتفع.

( )0

ممحق ( )2مقياس الحس العممى.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حساب االتساق الداخمي لممقياس :تم حساب االتساق الداخمي بين كل بعد من أبعاد المقياسحيث وجد ارتباط موجب دالة إحصائية عند مستوى  1.12فيما بينيم تراوحت قيمتو بين

) )1.56( ،(1.60وكذلك بين كل بعد من أبعاد المقياس والمقياس ككل حيث وجد ارتباط
موجب دال إحصائيا بينيما عند مستوى  1.12وتراوح بين (.)1.54( ، )1.61

 تحديد زمن المقياس :ووجد أنو كان حوالى ( )62دقيقة. -تصحيح أختبار الجانب المعرفى لمحس العممى :تم اعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة

وصف اًر لمخاطئة وبالتالى كانت الدرجة النيائية لالختبار ( )70درجة والدرجة الصغرى
(صفر).

 -أما بالنسبة لمقياس الجانب الوجدانى لمحس العممى :فقد تم تحديد درجة انطباق العبارات

عمى الطالب في ضوء خمس اختيارات يقوم الطالب باختيار واحدة فقط تعبر عن رأيو وىي:

موافق بشدة  = 2درجات  ،موافق  = 2درجات  ،غير متاكد  ۴درجات  -غير موافق= ۳

درجة  -غير موافق بشدة  = 0درجة واحدة  ،تم عرض المقياس عمى المحكمين وأجريت
التعديالت المطموبة وبعد التعديالت تكون المقياس من  25عبارة بواقع ثمانية عبارات .

وبذلك تكون الدرجة الكمية لممقياس  721 =2 × 25درجة.

 تطمب تطبيق تجربة البحث القيام باإلجراءات التالية: -0اتبع البحث الحالى المنيج شبو التجريبى القائم عمى تصميم المجموعة الواحدة في القياس
القبمي والبعدي لمتغيرات البحث.

 -7تحديد عينة البحث وتضمنت مجموعة واحدة وبمغت) (21طالب وطالبة من طالب الفرقة

الرابعة شعبة كيمياء .تم تنفيذ تجربة البحث في الفترة من  7170 /6 /72إلي / 2 /01

 7170الفصل الدراسى الثانى لمعام الجامعي  7170- 7171م

 -7إجراء القياس القبمي لكل من التفكير المستقبمى و الجانب المعرفى والجانب الوجداني لمحس
العممي لمجموعة البحث .

-6تعرض مجموعة البحث لممعاممة التجريبية المتمثمة في برنامج ( التكنولوجيا الخضراء).
-2إجراء القياس البعدي لكل من التفكير المستقبمى و الجانب المعرفى والجانب الوجداني لمحس
العممي لمجموعة البحث .
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا:
لمتحقق من صحة الفروض األول والذي ينص عمى أنو " توجد فروق دالة إحصائيا عند
مستوى  1.12بين القياسين القبمي والبعدي لمتغير التفكير المستقبمى ألفراد المجموعة التجريبية
(عينة البحث) ،لصالح القياس البعدي .ولإلجابة عن السؤال الثانى من أسئمة البحث ،تم
استخدام اختبار"ت" لمعينات البارامترية لأللزواج المرتبطة من خالل البرنامج اإلحصائي Spss
،وجدول ( )4يوضح ذلك.
جدول ()٧
اختبار "ت" ومستوى داللتيا لمفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق
القبمى والبعدي الختبار ميارات التفكير المستقبمى وكذلك حجم التأثير ( )η²وقوة التأثير()d
(ن = )٤0
الميارة

المجموعة

المتوسط

االنحراف المعياري

ت وداللتيا

إيتا ( )η²

()d

التنبؤ

القبمي
البعدي
القبمي
البعدي
القبمي
البعدي
القبمي
البعدي
القبمي
البعدى
القبمي
البعدي

2.01
07.06
2.66
00.45
2.65
07.76
2.62
07.66
2.66
06.66
72.75
30.442

0.047
7.256
0.675
7.027
0.650
7.122
0.164
7.105
0.140
0.553
6.246
5.1262

04.323
دالو عند 1.10
03.222
دالو عند 1.10
03.447
دالو عند 1.10
72.674
دالو عند 1.10
74.675
دالو عند 1.10
66.346
دالو عند 1.10

1.56

2.30
مرتفع
2.73
مرتفع
2.67
مرتفع
4.47
مرتفع
5.54
مرتفع
01.36
مرتفع

التصور
التخيل
التخطيط
حل
المشكالت
الكمي

1.55
1.55
1.62
1.62
1.64

يتضح من جدول ()٧السابق ما يمي:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )1.10بين متوسطي درجات طالب
المجموعتة التجريبية فى التطبيق القبمى والتطبيق البعدي لكل بعد من أبعاد اختبار ميارات
التفكير المستقبمى عمى حدى ولالختبار ميارات التفكير المستقبمى ككل لصالح التطبيق البعدى
مما يبن تأثير وفاعمية البرنامج المقترح فى تنمية ميارات التفكير المستقبمى.
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رررر

أ.م.د /شربن شحاتو عبد الفتاح

برنامج فى التكنولوجيا الخضراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتراوح حجم التأثير من خالل مريع إيتا (  )η²لكل بعد من أبعاد اختبار ميارات التفكير
المستقبمي بين  1.55و  1.62وىي قيم كبيرة تؤكد تأثير وفاعمية برنامج التكنولوجيا الخضراء
في تنمية التفكير المستقبمي لدى الطالب المعمم وارتفاع قيم متوسطات التطبيق البعدي عن
التطبيق القبمي كميا تؤكد تأثير وفاعمية موضوعات البرنامج في تنمية ميارات التفكير المستقبمي
لمطالب المعمم.
وقد ترجع ىذه النتيجة إلى بناء برنامج التكنولوجيا الخضراء بالشكل الذى يبرز أىم
المشكالت التى تواجينا نتيجة استخدامنا لمتكنولوجيا وكيفية التصدى ليا بشكل ال يخل بالبيئة
التى نعيش فييا مما أعطاىم فرصة لرؤية أوضح لتمك المشكالت المستقبمية وزادىم حماسة
وتحدي لتمك المشكالت التى قد تودى بالبيئة.
مما جعميم أكثر فيما وتصو ار ليا وأكثر قدرة عمى تحديدىا بل ووضع خطط مقترحة
لحميا مستقبال وىذه ممارسة صريحة لميارات التفكير المستقبمي مما أدى إلى تنميتيا لدى ىؤالء
الطالب المعممين.
وىذا ما يتفق مع ( جييان الشافعي  ،) 7102 ،سناء حنون بركو ( ، )7105
و(عماد عادل وآخرون ( ، )7171بشرى بنت جعفر( ،)7106 ،مصطفى عبد المجيد )7106،
 ،فازيميك ( ، Vassiliki )7102محمد السيد عبد الحميد الشاعر( ، )۳۱۲۲إبراىيم يس
وآخرون ( ،)۳۱۲۲مرفت رشاد أحمد محمد (.)۳۱۲۲
ولمتحقق من صحة الفرض الثاني" توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى  1.12بين القياسينالقبمي والبعدي لمتغير الحس العممي ألفراد المجموعة التجريبية(عينة البحث) ،لصالح القياس
البعدي " .ولإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة البحث ،تم استخدام اختبار"ت" لمعينات
البارامترية لأللزواج المرتبطة من خالل البرنامج اإلحصائي ، Spssوجدول ( )5يوضح ذلك
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ()٨
اختبار "ت" ومستوى داللتيا لمفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق
القبمى والبعدي الختبار الجانب المعرفى لمحس العممى وكذلك حجم التأثير ( )η²وقوة
التأثير(( )dن = )٤0
الميارة

المجموعة

المتوسط

االنحراف المعياري

الحس العددي
واستخدام
األرقام.

القبمي

1.55

1.212

البعدي

7.06

1.325

القبمي
البعدي
القبمي

1.61
7.26
1.62

1.646
1.210
1.603

البعدي

7.35

1.303

القبمي
البعدي
القبمي
البعدي
القبمي

1.55
7.26
1.65
7.32
1.66

1.662
1.363
1.276
1.441
1.204

البعدي

7.36

1.261

القبمي
البعدي
القبمي

1.66
7.25
3.26

1.621
1.213
0.450

البعدي

04.21

0.626

القدرة عمى التمخيص
استدعاء الخبرات
السابقة وربطيا
بالحالية
التحدث بمغة عممية
المنطق العممي
القدرة عمى التصور
المجرد وتوليد
األفكار
التفكير فوق التفكير
الكمي

ت وداللتيا

إيتا ( )η²

()d

00.051
دالو عند 1.10

1.43

6.22
مرتفع

06.244
دالو عند 1.10
02.722
دالو عند 1.10
06.157
دالو عند 1.10
00.223
دالو عند 1.10
02.326
دالو عند 1.10
04.424
دالو عند 1.10
73.763
دالو عند 1.10

1.57
1.53
1.50
1.44
1.53
1.56
1.62

2.75
مرتفع
2.52
مرتفع
2.02
مرتفع
6.34
مرتفع
2.64
مرتفع
2.36
مرتفع
5.66
مرتفع

يتضح من جدول ()٨السابق ما يمي:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )1.10بين متوسطي درجات طالب
المجموعة التجريبية فى التطبيق القبمى والتطبيق البعدي لمجانب المعرفى لمقياس الحس العممى
لصالح التطبيق البعدى مما يبن تأثير وفاعمية البرنامج المقترح فى تنمية الحس العممى.
يتراوح حجم التأثير من خالل مريع إيتا (  )η²لكل بعد من أبعاد اختبار الجانب المعرفى
لمحس العممى بين  1.43و  1.62وىي قيم كبيرة تؤكد تأثير وفاعمية برنامج التكنولوجيا
الخضراءفي تنمية الجانب المعرفى لمحس العممى لدى الطالب المعمم وارتفاع قيم متوسطات
التطبيق البعدي عن التطبيق القبمي كميا تؤكد فاعمية موضوعات البرنامج في تنمية الجانب
المعرفى لمحس العممى لمطالب المعمم.
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رررر

أ.م.د /شربن شحاتو عبد الفتاح

برنامج فى التكنولوجيا الخضراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجاءت نتائج مقياس الجانب الوجداني كما ىو موضح بجدول ( )٩التالى :
جدول ()٩
اختبار "ت" ومستوى داللتيا لمفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين
البعدي والقبمي لمقياس الجانب الوجدانى لمحس العممى وكذلك حجم التأثير ( )η²وقوة
التأثير(( )dن = )٤0
الميارة

المجموعة

المتوسط

االنحراف
المعياري

حب االستطالع العممي

القبمي
البعدي
القبمي

04.22
66.35
02.25

7.107
6.663
0.750

البعدي

61.25

6.727

القبمي
البعدي
القبمي
البعدي
القبمي

07.32
60.45
06.05
62.05
02.21

1.463
6.761
0.766
6.717
0.276

البعدي

67.21

2.273

القبمي
البعدي

07.32
61.56

1.441
6.212

البعدي

062.26

07.222

اليقظة العقمية
االستمتاع بالعمل العممي
المرونة في معالجة
المواقف
المثابرة
التحكم في التيور
الكمي

القبمي

52.51

6.270

ت وداللتيا

إيتا ( )η²

()d

67.722
دالو عند 1.10

1.63

01.72
مرتفع

21.636
دالو عند 1.10
63.207
دالو عند 1.10
22.225
دالو عند 1.10
76.227
دالو عند 1.10
62.237
دالو عند 1.10
32.732
دالو عند 1.10

1.65
1.64
1.65
1.63

1.64
1.66

06.11
مرتفع
00.23
مرتفع
02.00
مرتفع
6.65
مرتفع
00.73
مرتفع
71.47
مرتفع

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )1.10بين متوسطي درجات طالب
المجموعة التجريبية فى التطبيق القبمى والتطبيق البعدي لمجانب الوجدانى لمقياس الحس العممى

لصالح التطبيق البعدى مما يبن تأثير وفاعمية البرنامج المقترح فى تنمية الحس العممى.

يتراوح حجم التأثير من خالل مريع إيتا (  )η²لكل بعد من أبعاد اختبار الجانب
الوجدانى لمحس العممى بين  1.63و  1.65وىي قيم كبيرة تؤكد تأثير وفاعمية برنامج
التكنولوجيا الخضراءفي تنمية الجانب الوجدانى لمحس العممى لدى الطالب المعمم وارتفاع قيم
متوسطات التطبيق البعدي عن التطبيق القبمي كميا تؤكد تأثير وفاعمية موضوعات البرنامج في
تنمية الجانب الوجدانى لمحس العممى لمطالب المعمم.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتعزو الباحثة تمك النتائج بأن موضوعات البرنامج المقترح فى التكنولوجيا الخضراء "
الكيمياء الخضراء -الطاقة الخضراء -النانو نكنولوجى -إدارة النفايات -الممارسات صديقة
البيئة -المبانى الخضراء -المنتجات المفضمة بيئياً" قد ساىمت في بناء بيئة معرفية ألفراد
المجموعة التجريبية (عينة البحث) ساىمت في تنمية الحس العممي بأبعاده  ،وذلك من خالل
مناخ عممي ممتع يتمشى مع ميول ورغبات ودافعية أفراد المجموعة التجريبية وبما أسيم في
االرتقاء بمستوى الحس العممي لدييم.
وتتفق ىذه النتائج مع ما توصمت عميو نتائج دراسات وبحوث كل من
(منى الخطيب )7105 ،و (كريمة محمد(، )7104 ،ناىد حبيب) 7103 ،
(Ash, D., 7112, 522: 552
ولمتحقق من صحة الفرض الثالث ":توجد عالقة ارتباطية تبادلية موجبة بين متغيری
التفكير المستقبمى والحس العممي ألفراد المجموعة التجريبية (عينة البحث)" ،ولإلجابة عن
السؤال الرابع من اسئمة البحث ،تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لمعينات البارامترية من خالل
البرنامج اإلحصائي ، Spssكما بجدول ()01
جدول ()١0

معامالت األرتباط بين درجات الطالب فى اختبار ميارات التفكير المستقبمى و مقياس
لمحس العممى
أبعاد التفكير المستقبمى

الجانب المعرفى

الجانب الوجدانى

مقياس الحس العممى

التنبؤ

التصور

1.370
1.356

1.424

1.357

التخيل

التخطيط

1.345
1.367

1.327

1.450

حل المشكالت

1.526

1.460

1.342

كمى

1.422

1.466

1.362

1.367
1.322

1.423
1.362

يتضح من جدول ( )01أنو توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصـ ـ ـ ــائية بين درجـات
الطالب عينـة البحـث في كالً من اختبار التفكير المستقبمي بأبعاده ومقيـاس الحس العممى
بأبعاده  ،وذلك عند مستوى داللة  ،1.10مما يدل عمى التأثير اإليجابى لمحس العممى عمى
ميارات التفكير المستقبمى وىذا يؤكد عمى أن امتالك الطالب حصيمة جيدة من الحس العممى
تمكنيم من القدرة عمي التصور والتنبؤ وتقديم حمول مستقبمية لمشكالت معاصرة باعتبار
التكنولوجيا الخضراء من الموضوعات المعاصرة والمستقبمية في آن واحد ،وتتفق ىذه النتيجة مع
دراسة (رشا أحمد عيسي)۳۱۲۲ ،
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المراجع:

ابراىيم يس واخرون ( : )۳۱۲۲استدامة استخدام اإلضاءة بتكنولوجيا لمبات الميد LEEDء
المؤتمر الدولي السابع سبل تعزيز التكنولوجيا النظيفة والتقنيات
الصديقة لمبيئة بالمنطقة العربية ،االتحاد العربي لمتنمية المستدامة
والبيئة
أسميان نادر ،النا عماد ،عبير أمين ،رينا فخرى  -،منالي از اياد ( : )7105مدى وعي
طالبات مدرسة أحمد شوقي الثانوية لمبنات بالتكنولوجيا الخضراء
وسبل تطويره62-0 ،
أمال جمعة محمد (  : )7104فاعمية استراتيجية الرحمة المعرفية عبر الويب في تدريس
الفمسفة عمى تنمية ميارات التفكير المستقبمي والدافعية لإلنجاز لدى
طالب المرحمة الثانوية  .مجمة الجمعية التربوية لمدراسات
االجتماعية  .ع. 41-0 .61
إيمان عمي محمود الشحري " ،فعالية برنامج مقترح في العموم قائم عمى تكامل بعض
النظريات المعرفية لتنمية الحس العممي لدى طالب المرحمة اإلعدادية
" ،المؤتمر العممي الخامس عشر لمجمعية المصرية لمتربية العممية،
التربية العممية  :فكر جديد لواقع جديد 4-3 ،من سبتمبر 7100م،
ص ص.763-716
أيمن حبيب سعيد ( " : )7113أثر استخدام استراتيجية حمل-اسال -استقصى A-A-I
عمى تنمية عادات العقل لدى طالب الصف األول الثانوى من خالل
مادة الكيمياء"  ،الجمعية المصرية لمتربية العممية :المؤتمر العممى
العاشر ،تحديات الحاضر ورؤى المستقبل  ،مج  ،7ص ص :660
.232
إيياب صالح الدين ،الطاقة وتحديات المستقبل ،المكتبة األكاديمية ،مصر ،ط. 0662،0
بسمة محمد ،عصام عبد الكريم ،افراح ياسين ( )7104اثر برنامج تعميمي – تعممي وفقاً
لمفاىيم الطاقة المتجددة والنانوتكنولوجي عمى التنور التكنولوجي عند
طمبة قسم الكيمياء ،مجمة البحوث التربوية والنفسية،ص ص
.067-042
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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تفيده سيد أحمدغانم(:) 7102وحدة مقترحة في التكنولوجيا الخضراء قائمة عمى عممية
التصميم التكنولوجي وفاعميتيا في تنمية ميارات تصميم النماذج
التكنولوجية واتخاذ القرار في مقرر العموم البيئية لطالب الصف
الثالث الثانوي  ،المجمة المصرية لمتربية العممية ،مج 05,ع ،0يناير
،ص ص 0 – 22
تياني محمد سميمان (  )7104فعالية برنامج قائم عمى المستجدات العممية في تنمية
التفكير المستقبمي وتقدير العمم وجيود العمماء لدى طالب الشعب
العممية بكمية التربية  .المجمة المصرية لمتربية العممية .مصر .مج
 .71ع . 63-0 .3
جيرمي ريفکن (ترجمة :ماجد کنج) ،7116 :اقتصاد الييدروجين بعد نياية النفط :الثورة
االقتصادية الجديدة ،دار الفارابي لمنشر ،لبنان ،ط0
جييان أحمد الشافعي ( : ) 7102فاعمية مقرر مقترح في العموم البيئية قائم عمى التعمم
المتمركز حول المشكالت في تنمية ميارات التفكير المستقبمي والوعي

البيئي لدى طالب كمية التربية جامعة حموان  .دراسات عربية في
التربية وعمم النفس  .ع .23ج. 706-050 .0

حسام الدين مازن ( :)7102تصميم وتفعيل بيئات التتعمم األلكترونىالشخصى فى التربية
العممية لتحقيق المتعة والطرافة العممية والتشويق والحس العممى"
المؤتمر العممى السابع عشر لمجمعية المصرية لمتربية العممية
بعنوان  :التربية العممية وتحديات الثورة التكنولوجية00-01 ،
أغسطس دار الضيافة جامعة عين شمس .26-76 ،
حسام الدين محمد مازن (" :)7106الحس العممى  Sense Scientificمن منظور تدريس
العموم والتربية العممية" ،المجمة التربوية ،العدد ( ،)62يوليو ،مصر.
233 -224
حميمة السعدية ،محمد زرقون ( : )7105اإلبتكارات البيئية والتكنولوجيات الخضراء لتعزيز
ممارسات التسويق األخضر ،مجمة العموم االقتصادية وادارة األعمال
 ،۳۱۲۲ص ص ۲۹– ۴۲
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حياة عمى محمد رمضان (" :)7103فاعمية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب فى
تنمية التحصيل والحس العممى وانتقال آثر التعمم فى مادة العموم لدى
تالميذ المرحمة االبتدائية" ،المجمة المصرية لمتربية العممية  ،المجمد
( ،)06العدد ( ،)0يناير.
رشا أحمد محمد عيسي ( ":)7105برنامج مقترح قائم عمى القضايا البيئية المحمية التنمية
المفاىيم البيئية ذات الصمة بيا وميارات التفكير المستقبمي لدي
طالب شعبة البيولوجي بكمية التربية بدمياط" ،مجمة المصرية لمتربية
العممية ،مج ( ، )70ع (.23-0، )46

ستيدىام رونالد (ترجمة المركز الثقافي لمتعريب والترجمة) ،االقتصاد التحميمي :عموم األرض
واقتصاد البيئة ،دار الكتاب الحديث ،القاىرة ،ص ص007-006.
7115
سحانين الميمود ( : )7102مساىمة التكنولوجيا الخضراء في حماية البيئة  ،مجمة الحقوق
والعموم اإلنسانية  -العدد االقتصادي  )7) 77جامعة زيان عاشور
بالجمفة ISSN: 0007-5721
سناء حنون أحمد بركو (  . )7105فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى الكفايات التدريسية في
ضوء المعايير العالمية لتنمية التفكير المستقبمي لمطالب معمم المرحمة
األساسية بقطاع غزة .مجمة البحث العممي في التربية .ع .06ج.3
. 55-30
سيام السيد صالح مراد (" :)7103أثر استخدام خرائط التفكير فى تدريس العموم عمى تنمية
الحس العممى لدى طالبات الصف الخامس االبتدائى" ،المجمة
التربوية الدولية المتخصصة ،مجمد ( ،)2العدد ( ،)2الجمعية
األردنية لعمم النفس ،األردن ،آيار.
صالح الحجار( :)7116التوازن البيئى وتحديث الصناعة ،مصر ،ط0
عبد الناصر فخر  ،حسين غازي ( : )7101دليل ميارات التفكير (  011ميارة في
التفكير )  .عمان .دار جيينة لمنشر والتوزيع
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عثماني أحسين ،و عفاف حمادي ،يزيد تقرارت( ": )7104التكنولوجيا الخضراء كالية
لتفعيل المسؤولية االجتماعية في منظمات
األعمال المعاصرة( دراسة حالة التجارب عربية وعالمية رائدة بالجزائر ،المؤتمر العممي
الثالث لعموم المعمومات اقتصاد المعرفة والتنمية الشاممة لممجتمعات
الفرص والتحديات  ،في الفترة من  ۲۲ -۲۱اکتوبر۳۱۲۲م
عماد حسين حافظ (  : )7102التفكير المستقبمي ( المفيوم – الميارات –االستراتيجيات )
دار العموم لمنشر والتوزيع  .القاىرة .
عماد حسين حافظ  ،إمام مختار  ،صالح الدين عرفو(  : )7107أثر التفاعل بين أساليب
عرض المحتوى ونمط الذكاء في تنمية ميارات التفكير المستقبمي في
مادة الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الحمقة الثانية من التعميم
األساسي  .دراسات عربية في التربية وعمم النفس .ج .7ع .72
. 207-246
عماد عادل صبحي  ،عبد المسيح سمعان  ،أيمن عبد الحميد ( :)7171أنشطة مقترحة
قائمة عمى مفاىيم التكنولوجيا الخضراء لتنمية التثور البيئي لدى
تالميذ المرحمة اإلعدادية ،المجمة المصرية لمتربية العممية  ،مايو،
ص ص .032-066
عواد بن حماد الحويطي (  : )7105درجة امتالك طالب كمية التربية واآلداب بجامعة
تبوك لميارات التفكير المستقبمي .مجمة البحث العممي في التربية .
ع  ،06ج. 025-076 . 0
كريمة عبدالاله محمود محمد (" :)7104وحدة مقترحة فى العموم قائمة عمى التعميم
المتمايز إلكساب  -المفاىيم العممية والحس العممى لتالميذ الصف
الثانى االبتدائى" ،المجمة المصرية لمتربية العممية  ،المجمد (،)71
العدد ( ،)0فبراير.
لينا أبو صفية (  : )7101فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى حل المشكالت المستقبمية في
تنمي ة التفكير المستقبمي لدى عينة من طالبات الصف العاشر في
الزرقاء  ، .رسالة دكتوراه  .كمية الدراسات العميا  .األردن.
محسن مصطفى عبد القادر ( : )7105مناىج تعميم استشراف المستقبل ( مناىج العموم
نموذجا )  .دار العمم وااليمان لمنشر والتوزيع  .الجزائر  .ط0
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محمد أبو شقير  ،مجدي عقل (  : )7103نموذج مقترح إلعداد معمم المرحمة األولية في
ضوء التفكير المستقبمي  .ورقة عمل مقدمة لميوم الدراسي ( اعداد
معمم المرحمة األساسية في ضوء المستجدات العممية والتكنولوجيا .
فمسطين  .الجامعة اإلسالمية .
محمد السيد عبد الحميد الشاعر وأخرون (: )7104الطاقة المتجددة ودورىا في تعزيز
التنمية المستدامة بين الواقع والمأمول ،المؤتمر الدولي السابع سبل
تعزيز التكنولوجيا النظيفة والتقنيات الصديقة لمبيئة بالمنطقة العربية
االتحاد العربي لمتنمية المستدامة والبيئة
محمد سيد فرغمي عبدالرحيم ( : )7102نموذج تدريسي مقترح في ضوء نظرية التعمم
المستند إلى المخ لتنمية التفكير المستقبمي وادارة الذات لدى طالب
المرحمة الثانوية الدارسين لعمم االجتماع .مجمة الجمعية التربوية
لمدراسات االجتماعية  .ع .24-0 .42
مرفت رشاد أحمد محمد وآخرون (: )۳۱۲۲التطبيقات البيئية الخضراء التكنولوجيا النانو
في المستقبل ،المؤتمر الدولي السابع سبل تعزيز التكنولوجيا النظيفة
والتقنيات الصديقة لمبيئة بالمنطقة العربية ،االتحاد العربي لمتنمية
المستدامة والبيئة
مرفت ىاني ( . )7103فاعمية مقرر مقترح في بيولوجيا الفضاء لتنمية ميارات التفكير
المستقبمي وميارات التفكير التأممي لدى طالب شعبة البيولوجي
بكميات التربية .المجمة المصرية لمتربية العممية .المجمد التاسع
عشر .العدد الخامس. 077-32 .
منى فيصل أحمد الخطيب (" :)7105تأثير استخدام التخيل الموجو فى تنمية التحصيل
وميارات حل المشكالت البيئية والحس العممى لدى طالبات كمية
البنات" ،المجمة المصرية لمتربية العممية  ،المجمد ( ،)70العدد (،)0
يناير.
منى فيصل أحمد الخطيب ،سماح األشقر (" :)7105تأثير استخدام التخيل الموجو فى
تنمية التحصيل وميارات حل المشكالت البيئية والحس العممى لدى
طالبات كمية البنات" ،المجمة المصرية لمتربية العممية  ،المجمد
( ،)70العدد ( ،)0يناير.

51

اجمللد  – 33العدد األول – جزء ثاني  -يناير 2022م
اجمللد  – 33العدد التاسع – سبتمرب 2021م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منى مصطفی کمال محمد ( :)7105برنامج إثرائي لمثقافة العممية قائم عمى التعمم
االجتماعي العاطفي لتنمية الحس العممي وبعض الميارات الحياتية
الرواد المركز االستكشافي لمعموم والتكنولوجيا ،مجمة كمية التربية
بأسيوط ،المجمد ( ،)62العدد ( ،)6سبتمبر.
المؤتمر العالمي الدولي األول (  : )7106رؤية استشراقيو لمستقبل التعميم في مصر
والعالم العربي في ضوء التغيرات المجتمعية المعاصرة . 71-06 .
ناىد محمد عبدالفتاح حبيب (" :)7103فعالية برنامج تدريبى مقترح لمعممى العموم قائم
عمى استخدام تقنيات الحاسوب واالنترنت لتدريبيم عمى ممارسات
الحس العممى لتنمية لدى طالبيم" ،مجمة القراءة والمعرفة ،العدد
( ،)040يناير.
نجالء اسماعيل السيد محمد وميا حمدى محمد زوين (" :)7103فاعمية وحدة مقترحة فى
العموم والدراسات االجتماعية قائمة عمى الدراسات البيئية فى تنمية
ميارات التفسير والحس العممى والجغرافى لدى تالميذ الصف األول
االعدادى" ،مجمة كمية التربية بأسيوط ،المجمد ( ،)67العدد (،)2
أكتوبر
ىبة اهلل عبد الرحمن الزعيم (" : )۳۱۲۴فاعمية توظيف مدخل الطرائف العممية في تنمية
الحس العممي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة" ،رسالة
ماجستير ،كمية التربية ،الداعية اإلسالمية ،غزة
ىناء ميدى ( :)7100تكنولوجيا النانو ،ط،0مؤسسة حورس الدولية ،األسكنرية  ،مصر
ىند أحمد عبد المجيد (  : ) 7104فاعمية برنامج مقترح قائم عمى النظرية البنائية
االجتماعية لتنمية ميا ارت التفكير المستقبمي  ،والدافعية لإلنجاز لدى
طالب المرحمة الثانوية  .مجمة البحث العممي في التربية .العدد
الثامن عشر.ج 265-215 ، 2
والء أحمد غريب ( : )7104وحدة مقترحة في ضوء عمم االجتماع اآللي لتنمية التفكير
المستقبمي واالتجاه نحو مادة عمم االجتماع لطالب المرحمة الثانوية .
مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية .العدد الثامن والثمانون.
.072-43
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