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 المستخمص:
ىدفت الدراسة  إلى تّعرف درجة تضمين مفاىيم الطاقة المتجددة في كتب الكيمياء لممرحمة      

قيق أىداف  الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي الثانوية في المممكة العربية السعودية، ولتح
-نظام مقررات-بأسموب تحميل المحتوى، تمثمت عينو الدراسة في مجتمعيا من كتب الكيمياء 

-مٜٕٔٓ( كتب لمعام الدراسيٗلممرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية والبالغ عددىا )
محتوى. وتوصمت نتائج الدراسة إلى تقديم قائمة  ىـ، وتمثمت أداة الدراسة في بطاقة تحميلٔٗٗٔ

( ٛ٘بمفاىيم الطاقة المتجددة المناسب تضمينيا في كتب الكيمياء بالمرحمة الثانوية اشتممت عمى )
مفيومًا فرعيًا موزعة عمى ستة مفاىيم رئيسية ىي الطاقة الشمسية، والطاقة الريحية، والطاقة 

طاقة الحيوية العضوية، والطاقة الحرارية األرضية. كما كشفت المائية، والطاقة الييدروجينية، وال
عدد المفاىيم التي تم تضمينيا في كتب الكيمياء أن  التي توصمت إلييا الدراسة الحاليةالنتائج 

           وأن درجة تضمين ىذه المفاىيم جاءت( مفيوًما من مفاىيم الطاقة المتجددة ٖٔمجتمعة )
 بصورة ضعيفة.

 مفاىيم الطاقة المتجددة؛ المرحمة الثانوية؛ مادة الكيمياء. المفتاحية:الكممات 

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
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Abstract 
Degree of Inclusion of Renewable Energy Concepts in High School 

Chemistry Books in the Kingdom of Saudi Arabia. 
     The study aimed to identify the degree of inclusion of renewable 
energy concepts in chemistry textbooks in secondary schools in the 
Kingdom of Saudi Arabia. To achieve the goal of the study, the 
researcher followed the descriptive approach in a content analysis 
method, whereby the study population consisted of all samples of 
chemistry books - course system - for the secondary stage in the 
Kingdom of Saudi Arabia. And the number of their books (4) books for 
the academic year 1414 AH / 2019 AD, and the study tool was a content 
analysis card. The results of the study reached Providing a list of 
appropriate renewable energy concepts to be included in high school 
chemistry books that included (58) sub-concepts distributed over six 
main concepts: solar energy, wind energy, water energy, hydrogen 
energy, organic bioenergy, and geothermal energy. The number of 
concepts that were included in the books of chemistry combined (31) 
concepts from renewable energy reached. And that the degree of 
inclusion of these concepts was weak.  
Keywords: renewable energy concepts; secondary stage; chemistry. 
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 مقدمة الدراسة:
يعد منيج الكيمياء من أىم المناىج التعميمية التي ليا اىتمام بطبيعة وخصائص وأنواع      

عادة التدوير.  ومجاالت استخدام الطاقة، باإلضافة إلى آثارىا عمى البيئة وا 

بالطاقة  ( أن عمم الكيمياء لو أىمية خاصة في خمق وعي٘ٔ، صٕٚٓٓ)Yucel ويشير      
المتجددة ألنو يتمتع بعالقات وثيقة مع تحويالت الطاقة، وتجديد الطاقة، وأنواع الطاقة، 

 والتفاعالت مع الطبيعة 

(  أن فيم الكيمياء الكامنة وراء الطاقة المستدامة ىو جوىر ٕٗٔٓ) Carpenterوقد ذكرت      
، حيث إن المبادئ األساسية لمكيمياء أي حل طويل األجل لتمبية احتياجاتنا المستقبمية من الطاقة

م( مفاىيم الطاقة ٕٛٔٓوثيقة الصمة بتوليد الطاقة المتجددة المستدامة، كما عدت دراسة البياتي )
 المتجددة كأحد المستحدثات الكيميائية.

وتعد الطاقة المتجددة المستمدة من الموارد الطبيعية من أىم أنواع الطاقة وأكثرىا استدامة      
انًا، إذ ال ينشأ عنيا مخمفات ضارة، كما أنيا طاقة متاحة لكل الشعوب، وقد ذكر خاطر وأم
( أن ىذا النوع من الطاقة يعد األمل في توفير الطاقة في المستقبل؛ ألنيا ٖٔ، صٕٔٔٓ)

طاقات ال تنضب من ناحية، ومن ناحيٍة أخرى ألنيا غير مموثة لمبيئة، إضافًة إلى أن تطبيق 
 ديثة وتوليد ىذه األنواع من الطاقة سيوفر فرص عمل متعددٍة لمراغبين في العمل. التقنيات الح

م( أن مناىج العموم بالمدرسة الثانوية التي تم تنفيذىا قد ٖٕٔٓ)Lay,et alوقد بينت دراسة      
فشمت في تمبية مواصفات المنيج الدراسي الذي يركز عمى أىمية القضايا المتعمقة بالطاقة في 

الحياة اليومية لمطالب وأنو يجب االىتمام بوجود منيج قائم عمى السياق يحدد المعايير  تجارب
التي تتضمن معرفة الطاقة بمعايير تتعمق ليس فقط بمحتوى الطاقة المرتبط بالعموم ولكن أيًضا 

 إدراك أىمية المعرفة العممية بمفاىيم المرتبطة بالطاقة.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية يةالعمم المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
نوفوبر   –حادي عشرالالعدد  – 63الوجلد  033

 م0202

 رررر

راسة درجة تضمين مفاىيم الطاقة المتجددة في كتب الكيمياء ومن خالل ما سبق تراء لمباحثة د   
 لممرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية.  

 مشكمة الدراسة:
( إلى أن الطالب لدييم قدرة محدودة عمى التمييز بين ٕ٘ٔٓ)  Zyadinتشير نتائج دراسة       

العديد من المجيبين تم تزويدىم مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة عمى الرغم من أن 
ٝ( ٓ٘بمصادر الطاقة المتجددة الشائعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأن أكثر من )

الطالب ليسوا عمى دراية بالوقود الحيوي مثل الديزل الحيوي وااليثانول.  وأوصت دراسة 
Coker,et al (2010بأنو يجب إضافة المزيد من  نواتج التعمم المتعم ) قة بمصادر الطاقة

المتجددة إلى التعميم االبتدائي ومناىج التعميم الثانوي مع القضايا البيئية، والتي يمكن مواجيتيا في 
الحياة اليومية، كما ذكرت أن البيانات المستمدة من طالب المرحمة الثانوية تشير إلى أن معظميم 

دة المختمفة بما في ذلك الطاقة الحيوية. يفتقرون إلى المعرفة المتعمقة حول مصادر الطاقة المتجد
وبناء عمى ذلك تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما درجة تضمين مفاىيم الطاقة 

 المتجددة في كتب الكيمياء لممرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية ؟

 أسئمة الدراسة:
 :ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة التالية

ما مفاىيم الطاقة المتجددة التي ينبغي أن تتضمنيا كتب الكيمياء لممرحمة الثانوية في المممكة  -ٔ
 العربية السعودية؟

ما درجة تضمين مفاىيم الطاقة المتجددة في كتب الكيمياء لممرحمة الثانوية في المممكة  -ٕ
 العربية السعودية؟

 :أىداف الدراسة
 من األىداف التالية:   تيدف ىذه الدراسة إل التحقق 

إعداد قائمة بمفاىيم الطاقة المتجددة المناسبة والتي ينبغي أن تتضمنيا كتب الكيمياء لممرحمة -ٔ
 .الثانوية في المممكة العربية السعودية
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الكشف عن درجة تضمين مفاىيم الطاقة الشمسية، والطاقة الريحية، والطاقة المائية، والطاقة -ٕ
طاقة الحيوية العضوية، والطاقة الحرارية األرضية، في كتب الكيمياء لممرحمة الييدروجينية، وال

 الثانوية في المممكة العربية السعودية.

 أىمية الدراسة:  
توفر ىذه الدراسة اإلطار النظري الذي يمكن االستفادة منو لتقديم تقديم قائمة بمفاىيم الطاقة  -ٔ

 مقررات الكيمياء في المممكة العربية السعودية.المتجددة التي ينبغي توافرىا في محتوى 
تقصي الواقع الحالي لممحتوى المعرفي لكتب الكيمياء بالمرحمة الثانوية ومدى تضمينيا لمفاىيم -ٕ

 الطاقة المتجددة.
قد تسيم ىذه الدراسة في تزويد مخططي المناىج بقائمة بمفاىيم الطاقة المتجددة التي ينبغي -ٖ

مقررات الكيمياء بالمرحمة الثانوية، والتي تثري الوعي بالطاقة المتجددة في توافرىا في محتوى 
محتوى مقررات الكيمياء، بحيث يمكن اإلفادة منيا في التخطيط لمبرامج التعميمية، وتطوير 

 المقررات العممية.
ين من المؤمل أن تحقق نتائج الدراسة زيادة في وعي المعممات والمعممين والمشرفات والمشرف-ٗ

بأىمية الطاقة المتجددة والسعي لتعزيز ربطيا بالمنيج في أثناء قياميم بالتدريس أو تقويم 
 أدائيم أثناء التدريس

 :محددات الدراسة وحدودىا
اقتصرت ىذه الدراسة مفاىيم الطاقة المتجددة المتعمقة بأنواع الطاقة الحدود الموضوعية: 

نية، والحيوية العضوية، والحرارية األرضية( في كتب )الشمسية، والريحية، والمائية، والييدروجي
 الكيمياء لممرحمة الثانوية. 

 كتب الكيمياء لممرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية. الحدود المكانية:

ىـ، وأجري التحميل خالل ٔٗٗٔ/ٓٗٗٔطبعة كتب الكيمياء لمعام الدراسي  الحدود الزمانية:
 ىـ.ٔٗٗٔ/ٓٗٗٔالدراسي الفصل الثاني من العام 
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 :مصطمحات الدراسة
 :المفاىيم-

( بأنيا: "مجموعة من األشياء أو الرموز أو ٖٕٔ، صٕٓٔٓيعرفيا العوفي والحميدي )     
 الحوادث الخاصة التي تم تجميعيا معا عمى أساس من الخصائص أو الصفات المشتركة". 

 :الطاقة المتجددة-
( بأنيا: "إنتاج الطاقة من مصادر دائمة ٜٖم، صٕٗٔٓم/ٕٓٔٓتعرفيا ساندرا وآخرون)     

حيث تكون مصادر الطاقة غير قابمة لمنضوب حسب القياسات البشرية، وينطبق ذلك عمى المواد 
الخام النباتية النامية مثل الوقود الحيوي، والشمس والرياح والمياه، باإلضافة إلى تزايد استخدام 

 " Geothermie جيو حراريحرارة األرض التي يطمق عمييا وصف 
           أنواع الطاقة المتجددة   :وتعرف الباحثة مفاىيم الطاقة المتجددة إجرائيًا بأنيا     

)الشمسية، والريحية، والمائية، والييدروجينية، والحيوية العضوية، والحرارية األرضية( والتي ينبغي 
           تمثمة في قائمة المفاىيم التي توصمت ليا تضمينيا في كتب الكيمياء بالمرحمة الثانوية، والم

 ىذه الدراسة.                  
 األدب النظري والدراسات السابقة:

  يمكن تعريف الطاقة المتجددة بأنيا تمك الطاقة التي يكون مصدرىا طبيعيًا غير تقميدي   
ى يسيل استخداميا بوساطة مستمرا ال ينضب ويحتاج فقط إلى تحويمو من طاقة طبيعية إلى أخر 

تقنيات العصر، كما يمكن تعريفيا بأنيا عبارة عن مصادر طبيعية دائمة وغير ناضبة، ومتوفرة 
من الطبيعة، ومتجددة باستمرار وىي نظيفة ال ينتج عن استخداميا تموث بيئي 

 (ٖٔ، صٕٔٔٓ؛ خاطر،ٕٙٔم، صٖٕٔٓ)الخنبولي،
ت التي نحصل عمييا من خالل تيارات الطاقة التي والطاقة المتجددة ىي تمك الطاقا        

 .)ٖٕم، صٜٕٓٓيتكرر وجودىا في الطبيعة عمى نحو تمقائي ودوري )الحضري ،
والطاقة المتجددة ىي طاقة بديمة، وُيعنى بيا جميع أنواع الطاقة المتوفرة بشكل مجاني،        

لكتمة الحيوية والغازية والمساقط وبكميات ىائمة في كل مكان، مثل الطاقة الشمسية والرياح وا
المائية وغيرىا، وتعرف أيًضا بالمتجددة ألنيا ال تنضب، وكمما استيمكنا جزًءا منيا تعود فتتجدد 
دون نقصان، ولذلك فيي ُتْعَرف بالطاقة المستدامة؛ أي ثابتة الوجود واإلنتاج نسبًيا، حيث إن 

معطيات عديدة مثمما يتأثر سعر النفط، فيرتفع أحياًنا تكاليف إنتاجيا تبقى ثابتة نسبًيا، وال تتأثر ب
 (.ٔٙٔم، صٖٕٔٓمسبًبا أزمًة عالمية )الخنبولي،
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( بأنو يصعب وضع تعريف شامل مقبول لفيم الطاقة ٖٓٔم، صٕٗٔٓويذكر حريز )      
 :المتجددة ويرجع ذلك لؤلسباب منيا

 .تنوع مصادر الطاقة المتجددة من بمد إلى آخر-

 كميات التي تممكيا كل دولة من كل مصدر من مصادر الطاقة المتجددةاختالف ال-

 .تباين مدى التقدم العممي والتقني الذي يوفر المصادر المتنوعة لمطاقة المتجددة-

وبناًء عمى تمك التعريفات، يتبين أن الطاقة المتجددة ىي الطاقة النظيفة اآلمنة العادلة     
 لى أن يرث اهلل األرض ومن عمييا.المستدامة والمستمرة بالتجدد إ

 أىمية الطاقة المتجددة:
 :( إلى أىمية الطاقة المتجددة ما يأتيٛٙٔ-ٚٙٔم، ص ص ٕ٘ٔٓيوضح أحمد )    

عمى مصادر الطاقة المحمية المتوافرة  -أنظمة الطاقة المتجددة الالمركزية-تعتمد ىذه األنظمة -
 .في سائر الدول، ما يضمن بالتالي أمن الطاقة

موارد الطاقة مستدامة مما يعني أنيا لن تستنفد أبدًا أو تمحق الضرر بالبيئة المحمية أو الوطنية -
 .أو العالمية

ىي موارد موثوقة، فالنظام الموزع لتوليد الطاقة من مجموعة متنوعة من المصادر المتجددة -
  .باألنظمة المركزية يوفر نظام طاقة أكثر متانة وأقل عرضة النقطاع إمدادات الطاقة مقارنة

 .ال تموث ىذه الموارد اليواء أو اليابسة أو البحر-

االعتماد عمى مصادر الطاقة المحمية المتجددة يمكن أن يحمي االقتصاديات المحمية من تقمبات -
  .األسواق العالمية لمسمع األساسية

 .تتميز ىذه األنظمة بوجودىا عمى مقربة من المجتمعات التي تستخدميا
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وىذا النوع من الطاقة يتجدد تمقائًيا بصفة مستمرة، وىي بالتالي غير معرضة لمنفاد، كما      
تمثل في ذات الوقت مصادر طاقة ال تسبب أضراًرا تذكر لمبيئة، فيي طاقة نظيفة بدرجة كبيرة، 
ا ومن ثم فيي طاقات مرغوب فييا بيئيًا، وكذلك اقتصادًيا بعد االنخفاض المتواصل في تكمفتي

           حيث أصبح بإمكانيا أن تحقق لمبشرية تأمين احتياجاتيا من الطاقة إلى ما شاء اهلل 
 (ٔٓٔ، صٜٕٓٓ)الحضري، 

وبناًء عمى تمك المعطيات من أىمية الطاقة المتجددة تعتبر ىذه الطاقة بتنوع مصادرىا        
ايدة بما توفره من كميات ىائمة من واستخداماتيا الخيار األمثل لتمبية االحتياجات البشرية المتز 

 الطاقة المجانية دون إضرار بالنظم اإليكولوجية.  

 :عالقة مفاىيم الطاقة المتجددة بالكيمياء
م( عمم الكيمياء بأنو: "العمم الذي يبحث في صفات المواد والتغيرات ٜٜٔٔيعرف جاسم )      

ظواىر الطبيعية المحيطة باإلنسان من الدائمة التي تطرأ عمييا، وما يصاحب ذلك من تفسير لم
جية وأوجو االستفادة من المعرفة والتكنولوجيا الكيميائية في تطوير حياة اإلنسان من جية أخرى" 

 .( ٗ٘)ص

م( محاوالت كيميائيين المادة التوصل إلى مصادر جديدة ومتجددة ٜٛٛٔوذكر سويمم )      
حدى جواىر بحوث الكيمياء الكيربية واليندسة لمطاقة مشيرًا إلى أن الخاليا المتجددة ىي إ

الكيميائية وأكد عمى أن الكيمياء اليوم أصبحت ركيزة ىامة وركن ركين في كل أطروحات البحث 
والدراسة، ونوه إلى أن الكيمياء التقميدية ليست صعبة أو معضمة كما يراىا أو ينظر ليا بعض 

 ة العالم الراىنة. طمبة مدارسنا الثانوية فعمييا وبيا قامت حضار 

ومن منظور عممي تعتبر الكيمياء التي تعتمد عمى الطاقة المتجددة جزًءا من عممية          
االنتقال المستمرة بالفعل إلى دورة اقتصادية جديدة في إنتاج المواد الكيميائية والطاقة، كما تمثل 

الكيماويات، والتي قد توفر ميزة الكيمياء التي تعتمد عمى الطاقة المتجددة فرصة فريدة لصناعة 
رائدة في عالم متزايد التنافس، مع المساىمة في خمق فرص العمل والحفاظ عمى البيئة، وتمثل 

 (.(Lanzafameeta, 2017الكيمياء التي تعتمد عمى الطاقة المتجددة مجااًل ميًما جًدا لمتنمية
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متجددة ويعود السبب في ذلك إلى وتوضح الباحثة أن دور الكيمياء ميم في الطاقة ال       
نجاحيا المستمر في تسخير كل اإلمكانيات البحثية والتجريبية البتكار سبل االستفادة من مصادر 
الطاقة المتجددة، فيي العمم الذي يتميز بإحداث التغيير والتأثير الممموس بدخولو إلى عمق 

عمم يخدم تطمعاتيا، ولذلك فإنو من الميم التركيب البنائي لممادة المدروسة واستحداثيا في كل مرة 
لمغاية أن يتم إدراج مفاىيم الطاقة المتجددة ونشر تكنولوجيا االستفادة منيا بشكل صحيح مصحوًبا 

 بالتجارب العممية المعممية في مواضيع تدريس الكيمياء.

  ة:الدراسات السابق
إلى تطوير مAksan Celikler and (2016 )ىدفت الدراسة التي أجرتيا سيميكمر و اكسان 

مقياس يمكنو تقييم مواقف طالب المدارس الثانوية فيما يتعمق بمصادر الطاقة المتجددة وتم 
( من طالب المدارس الثانوية في تركيا، ٖٖٗالحصول عمى بيانات الدراسة من عينة مكونة من )

ييم مواقف طالب ٝمن الذكور(، وتم تطوير مقياس المواقف لتق ٜ.ٕٛٝ من اإلناث، و ٔ.ٔٚ)
المدارس الثانوية فيما يتعمق بمصادر الطاقة المتجددة، وتكون المقياس بعد ضبطو عمميًا من 

( فقرة موزعة عمى سبعة محاور، وكشفت نتائج الدراسة أن المقياس الذي تم تطويره في سياق ٖٚ)
قييم مواقف طالب ىذه الدراسة يمكن استخدامو بفعالية من قبل الباحثين الراغبين في دراسة وت

المدارس الثانوية فيما يتعمق بمصادر الطاقة المتجددة باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون المقياس 
 بمثابة مرجع لدراسات مماثمة حول تطوير المقاييس.

إلى تحديد  م(ٕٚٔٓ)Celikler, et al وىدف الدراسة التي أجرتيا سيميكمر وآخرون.     
ة حول مصادر الطاقة المتجددة وطبقت الدراسة في تركيا عمى عينو وعي طالب المدارس الثانوي

( من طالب الصف الثامن وتم جمع البيانات من خالل ستة أسئمة مفتوحًة ٖٚٔمكونو من )
( طالًبا ذكروا أنيم ٖٖٔوتحميميا بواسطة طريقة التحميل الوصفي، وتشير نتائج الدراسة إلى أن )

ة ألول مرة من المدرسة، كما أشارت النتائج إلى أن الطالب سمعوا عن مصادر الطاقة المتجدد
عمى دراية بغالبية مصادر الطاقة المتجددة وفوائدىا وأضرار أنواع الطاقة األخرى ولكن لدييم 

 معرفة ناقصة و معرفة غير صحيحة في ذلك.
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اقة تقييم معرفة الط م(ٕٚٔٓ) .Bamisile, et al واستيدفت دراسة باميسيل وآخرون      
لدى طالب المدارس الثانوية العميا في نيجيريا وتشجيع التعميم في مجال الطاقة في نيجيريا، كانت 

( طالبًا من طالب المرحمة ٕٕ٘عينة الدراسة من المدارس الثانوية العميا، وتكونت العينة من )
بيان معد ليذا ٝذكور(، وتم استخدام المنيج الوصفي باستخدام است ٔ.ٖ٘ٝ إناث ، ٜ.ٗٙالثانوية )

الغرض، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الطالب لدييم أنواع ضعف بالمعرفة بمصدر الطاقة، حيث 
الحفاظ ن شيًئا عن قضايا كفاءة الطاقة و ٝ( وأن الطالب ال يعرفو ٖ.ٚٗأن معرفتيم بيا ال تتجاوز )

الطاقة  ة المزيد منعمى الطاقة واستجابة الطالب لتعميم الطاقة حيث يتوق معظم الطالب لمعرف
 ٝ( من الطالب إدخال تعميم الطاقة في التعميم الثانوي.٘.ٛٛالقضايا المتعمقة بالطاقة، ويدعم )و 

إلى  م(ٕٛٔٓ) Turan and Altuntaşوىدفت الدراسة التي أجرتيا التيونتاس وتوران      
قد جمعت طريقة التعرف عمى مستوى وعي طالب المدارس الثانوية بمصادر الطاقة المتجددة، و 

( ٓٓٙالدراسة بين أساليب البحث الكمية والنوعية ومجموعة العينة لمجزء الكمي، تتألف من )
ٝ( من العينة بشكل عشوائي إلجراء ٘طالب في المرحمة الثانوية، ولمجزء النوعي تم اختيار )

مقياس ٝ( من الطالب، وتم إنشاء ٙ.ٚٗٝ( من العينة طالبات و) ٗ.ٕ٘المقابالت، و كانت )
الوعي بمصادر الطاقة المتجددة، والذي لو أبعاد فرعية مثل الوعي اإلدراكي والوعي العاطفي، وتم 
تطوير نموذج مقابمة شبو منظم لقياس الوعي بمصادر الطاقة المتجددة، وتشير نتائج ىذه الدراسة 

وسط، ومستوى إلى أن وعي طالب المدارس الثانوية بمصادر الطاقة المتجددة كان عمى مستوى مت
وعي طالب الصف التاسع أقل من وعي مستوى الطالب في الصفوف األخرى، كما توصمت 
الدراسة إلى أن معظم المعمومات األساسية الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة يحصل عمييا 

 الطالب من َمدرستيم.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 
 ت السابقة يتضح ما يمي:من حيث االتفاق واالختالف مع الدراسا     

 : اتفقت الدراسة الحالية مع سائر الدراسات السابقة في استخدام المنيج الوصفي. المنيجية-
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إعداد قائمة : اختمفت الدراسة الحالية مع سائر الدراسات السابقة حيث ىدفت الدراسة األىداف-
لكيمياء لممرحمة الثانوية في بمفاىيم الطاقة المتجددة المناسبة والتي ينبغي أن تتضمنيا كتب ا

 المممكة العربية السعودي، 

والكشف عن درجة تضمين مفاىيم الطاقة المتجددة في كتب الكيمياء لممرحمة الثانوية في      
 .المممكة العربية

اختمفت الدراسة الحالية مع سائر الدراسات السابقة في أداة الدراسة، حيث اتفقت : أداة الدراسة-
 أغمب الدراسات السابقة عمى استخدام االستبانة.

اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في عينة الدراسة حيث طبقت  عينة الدراسة: -
 جميع الدراسات السابقة عمى الطالب.

بناء قائمة مفاىيم الطاقة المتجددة التي  سة الحالية عن الدراسات السابقةما تتميز بو الدرا-
ينبغي تضمينيا في محتوى مقررات الكيمياء لممرحمة الثانوية والتي تمثمت في الطاقة 

 )الشمسية، واليوائية والمائية، والييدروجينية، والعضوية، والحرارية األرضية(.  

 إجراءات الدراسة ونتائجيا:
 تم استخدام المنيج الوصفي )المسحي(. الدراسة:منيج 

-يتمثل مجتمع الدراسة الحالية في كتب الكيمياء لممرحمة الثانوية  :مجتمع وعينة الدراسة
ه، وعددىا أربعة ٔٗٗٔ-مٜٕٔٓفي المممكة العربية السعودية لمعام الدراسي  -نظام مقررات 

( لمصف الثاني الثانوي، ٕاب كيمياء )( لمصف األول الثانوي، وكتٔكتب ىي: كتاب كيمياء )
 ( لمصف الثالث الثانوي.ٗ(، وكتاب كيمياء )ٖكتاب كيمياء )

 :أداة الدراسة
تتمثل أداة الدراسة في قائمة مفاىيم الطاقة المتجددة، التي سُتضّمن الحقًا في )بطاقة( تحميل     

 محتوى كتب الكيمياء لممرحمة الثانوية.
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 لتأكد من صدق األداة من خالل اآلتي:تم ا صدق أداة الدراسة:

لمتحقق من صدق قائمة المفاىيم ُعرضْت في صورتيا الصدق الظاىري )صدق المحكمين(: -ٔ

األولية عمى عدد من المختصين في مناىج وطرق تدريس العموم )كيمياء وفيزياء وأحياء( 

المعممات، وقد بمغ وتخصص الطاقة المتجددة والميندسين في الطاقة والمشرفين التربويين و 

 (، وذلك لمحكم عمييا وفق المعايير المحددة في بطاقة التحكيم.ٕٛعددىم )

          بعد إجراءات التحكيم خرجت الباحثة بقائمة مفاىيم الطاقة المتجددة في صورتيا النيائية ، -

       خص ( ممٔ( مفيومًا، ويبّين الجدول )٘ٛوقد تكون من ستة مفاىيم رئيسة اندرج تحتيا )

 ىذه القائمة.

 ( مفاىيم الطاقة المتجددة بصورتيا النيائية1جدول)

 عدد المفاىيم الفرعية المفاىيم الرئيسية م

 مفيوًما ٛٔ الطاقة الشمسية. ٔ

 مفاىيم ٗ الطاقة الريحية. ٕ

 مفاىيم ٙ الطاقة المائية. ٖ

 مفاىيم ٜ الطاقة الييدروجينية. ٗ

 مفيوًما ٚٔ ة(.الطاقة الحيوية )العضوي ٘

 مفاىيم ٗ الطاقة الحرارية األرضية. ٙ

 مفيوًما ٛ٘ ٙ المجموع
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 قياس ثبات عممية التحميل:
لمتحقق من ثبات األداة قامت الباحثة بتحميل عينة من كتب الكيمياء اختيرت عشوائيًا وىي       

ة أخرى ثم تمت مقارنة ( وبعد مرور فترة من الزمن أعادت الباحثة التحميل مر ٗ، كيمياءٕ)كيمياء

 (.Holistyنتائج التحميمين والحصول عمى معامل الثبات باستخدام معادلة ىولستي )

(، وبذلك ثبت أن ىناك نسبة ٜٔ.ٓبعد تطبيق معادلة ىولستي بمغت قيمة معامل الثبات )       

 ثبات عالية لعممية التحميل.

 توى بطريقة التحميل عبر الزمن كاآلتي:( تفاصيل نتائج حساب ثبات تحميل المحٕويبين جدول )

 نتائج حساب ثبات تحميل المحتوى بطريقة التحميل عبر الزمن (0جدول )

المحمل  الكتاب المفيوم الرئيسي م
 األول

المحمل 
 الثاني

نقاط 
 االتفاق

معامل 
 الثبات

الطاقة  ٔ
 الشمسية.

 ٛٛ.ٓ ٗ٘ ٗ٘ ٜٙ ٕكيمياء 
 ٔ ٔ ٔ ٔ ٗكيمياء 

ئية الطاقة اليوا ٕ
 )الرياح(.

 ٓ ٓ ٓ ٓ ٕكيمياء 
 ٔ ٕ ٕ ٓ ٗكيمياء 

 ٓ ٓ ٓ ٓ ٕكيمياء  الطاقة المائية. ٖ
 ٔ ٕ ٕ ٕ ٗكيمياء 

طاقة  ٗ
 الييدروجين.

 ٙٛ.ٓ ٜ ٜ ٕٔ ٕكيمياء 
 ٜٔ.ٓ ٛٗ ٛٗ ٛ٘ ٗكيمياء 

الطاقة الحيوية  ٘
 )العضوية(.

 ٜٛ.ٓ ٕٔ ٕٔ ٕٕ ٕكيمياء 
 ٜ.ٓ ٜ ٜ ٔٔ ٗكيمياء 

قة الحرارية الطا ٙ
 األرضية.

 ٓ ٓ ٓ ٓ ٕكيمياء 
 ٔ ٔ ٔ ٔ ٗكيمياء 

الدرجة الكمية لكل 
 كتاب

 ٜٛ.ٓ ٗٛ ٗٛ ٖٓٔ ٕكيمياء 
 ٕٜ.ٓ ٖٙ ٖٙ ٗٚ ٗكيمياء 

 ٜٔ.ٓ الدرجة الكمية
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 :أسموب تحميل البيانات
ب لتحميِل البيانات التي تم جمعيا في ىذا الدراسة؛ استخدمت الباحثُة بعَض األسالي      

 .معادلة ىولستي لحساب ثبات أداة الدراسة التكرارات والنسب المئوية،  :اإلحصائيَّة التالية

 نتائج الدراسة وتفسيرىا:
 اإلجابة عن السؤال األول:

ما مفاىيم الطاقة المتجددة التي ينبغي أن تتضمنيا كتب  لإلجابة عن السؤال األول ونّصو:
 ة العربية السعودية؟ الكيمياء لممرحمة الثانوية في المممك

قامت الباحثة بعدد من الخطوات اإلجرائية، ومن خالل تمك اإلجراءات توصمت الدراسة        
( مفيوًما فرعًيا، موزعة ٛ٘إلى قائمة بمفاىيم الطاقة المتجددة في صورتيا النيائية مكونو من )

 ( اآلتي.  ٖ( مفاىيم رئيسة، كما ىو موضح في الجدول )ٙعمى )

( قائمة مفاىيم الطاقة المتجددة التي ينبغي تضمينيا في محتوى مقررات الكيمياء 3)جدول 
 لممرحمة الثانوية.

 مفاىيم الطاقة المتجددة
 المفيوم الرئيس األول: الطاقة الشمسية

 األلواح الضوئية. ٓٔ الطاقة الشمسية. ٔ
 أبراج الطاقة الشمسية. ٔٔ الطاقة الشمسية الفضائية. ٕ
 المجمعات الشمسية. ٕٔ باء الحرارية الشمسية.الكير  ٖ
 العاكسات الشمسية. ٖٔ الطيف الكيرومغناطيسي. ٗ
 السخانات الشمسية. ٗٔ التأثير الكيروضوئي. ٘
 التقطير الشمسي. ٘ٔ التفاعالت الشمسية الكيميائية. ٙ
 البيوت الخضراء. ٙٔ الخاليا الشمسية الكيروضوئية. ٚ
 البطاريات الشمسية. ٚٔ خاليا غراتزل. ٛ
 التخزين باألمالح المائية. ٛٔ األلواح الشمسية. ٜ

 المفيوم الرئيس الثاني: الطاقة الريحية
 التوربينات الريحية. ٖ الطاقة الريحية. ٔ
 التسخين الشمسي. ٗ المزارع الريحية. ٕ
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 مفاىيم الطاقة المتجددة
 المفيوم الرئيس األول: الطاقة الشمسية

 المفيوم الرئيس الثالث: الطاقة المائية.
 ت الييدروليكية.التوربينا ٗ الطاقة المائية. ٔ
 طاقة األمواج البحرية. ٘ المحطات الكيرومائية. ٕ
 الطاقة الحرارية لممحيطات. ٙ طاقة المد والجزر. ٖ

 المفيوم الرئيس الرابع: الطاقة الييدروجينية.
 التحفيز الكيربائي الضوئي. ٙ خاليا الوقود الييدروجينية. ٔ
 ء تبادل البروتون.غشا ٚ اإلصالح البخاري لمييدروكربونات. ٕ
 اإلزاحة. ٛ األكسدة الجزيئية لمييدروكربونات. ٖ
 الوقود الييدروجيني. ٜ الدورة الكيميائية الحرارية. ٗ
   التحميل الكيربائي لمماء. ٘

 المفيوم الرئيس الخامس: الطاقة الحيوية العضوية.
 اليضم الالىوائي. ٓٔ البيوماس. ٔ
 خمر الكحولي.الت ٔٔ المخمفات الحيوية. ٕ
 التخمر البكتيري. ٕٔ وقود اإليثانول الحيوي. ٖ
 توليد الميثان. ٖٔ وقود الديزل الحيوي. ٗ
 التقطير. ٗٔ الغاز الحيوي. ٘
 خاليا الوقود الميكروبية. ٘ٔ اإليثانول السميولوزي. ٙ
 المعالجة الحيوية. ٙٔ الترميد. ٚ
 المركبات ذات الوقود المرن. ٚٔ التكسير. ٛ
   التغويز. ٜ

 المفيوم الرئيس السادس: الطاقة الحرارية األرضية.
 طاقة الصخور الحارة. ٖ الطاقة الحرارية األرضية. ٔ
 طاقة التدرج الحرارية األرضية. ٗ طاقة المياه الحارة الجوفية. ٕ

 اإلجابة عن السؤال الثاني:
فاىيم الطاقة المتجددة في كتب ما درجة تضمين ملإلجابة عن السؤال الثاني ونّصو:      

 الكيمياء لممرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية؟
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قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئوية لممفاىيم الفرعية المتعمقة بمفيوم الطاقة       
 ( التالي:ٗالشمسية، وقد جاءت النتائج كما يبينيا الجدول )رقم 

 اىيم الطاقة الشمسية في كتب الكيمياء.( درجة تضمين مف4جدول )

 

 م

الطاقة 
 الشمسية

 جميع الكتب ٗكيمياء  ٖكيمياء  ٕكيمياء  ٔكيمياء 

 ر % ك ر % ك ر % ك ر % ك ر % ك

الطاقة  ٔ
ٓٔ ٔ ٔ ٗٗ.ٗٗ ٛ ٗ ٓٚ.ٖ ٕ ٔ ٖٖ.ٖٖ ٔ الشمسية. 

ٓ ٔ ٕٔ ٔ٘.ٜٚ ٕ 

الطاقة  ٕ
الشمسية 

 الفضائية. 
_ _ _ ٔ ٔ.ٛ٘ ٘ _ _ _ _ _ _ ٔ ٔ.ٖٕ ٙ 

الكيرباء  ٖ
الحرارية 

 الشمسية. 
_ _ _ ٔ ٔ.ٛ٘ ٘ ٔ ٘.٘ٙ ٗ _ _ _ ٕ ٕ.ٖٙ ٘ 

 الطيف  ٗ

الكيرومغنا
 طيسي.

ٔ ٖٖ.ٖٖ ٔ ٖٙ ٙٙ.ٙٚ ٔ ٖ ٔٙ.ٙٚ ٖ _ _ _ ٗٓ ٕ٘.ٖٙ ٔ 

التأثير  ٘
الكيروضو 

 ئي.
_ _ _ ٔٔ ٕٓ.ٖٚ ٕ _ _ _ _ _ _ ٔٔ ٔٗ.ٗٚ ٖ 

التفاعالت  ٙ
الشمسية 

 الكيميائية. 
_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ ٓ _ _ 

الخاليا  ٚ
الشمسية 
الكيروضو 

 ئية. 

_ _  ٖ ٘.٘ٙ ٖ ٗ ٕٕ.ٕٕ ٕ _ _ _ ٚ ٜ.ٕٔ ٗ 

خاليا  ٛ
 ٙ ٕٖ.ٔ ٔ _ _ _ ٗ ٙ٘.٘ ٔ _ _ _  _ _ غراتزل.

األلواح  ٜ
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ الشمسية. 

األلواح  ٓٔ
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ الضوئية.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م

الطاقة 
 الشمسية

 جميع الكتب ٗكيمياء  ٖكيمياء  ٕكيمياء  ٔكيمياء 

 ر % ك ر % ك ر % ك ر % ك ر % ك

أبراج  ٔٔ
الطاقة 

 الشمسية.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

المجمعات  ٕٔ
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ الشمسية.

العاكسات  ٖٔ
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ الشمسية.

السخانات  ٗٔ
 ٙ ٕٖ.ٔ ٔ _ _ _ ٗ ٙ٘.٘ ٔ _ _ _ _ _ _ الشمسية. 

التقطير  ٘ٔ
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ الشمسي.

البيوت  ٙٔ
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ الخضراء.

البطاريات  ٚٔ
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ الشمسية. 

التخزين  ٛٔ
باألمالح 
 المائية.

ٔ ٖٖ.ٖٖ ٔ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ٔ ٔ.ٖٕ ٙ 

إجمالي توافر مفاىيم 
ٔ  ٘ٓ.ٔٚ ٗ٘  ٜ٘.ٖ ٖ الطاقة الشمسية.

ٛ ٕٖ.ٙٛ  ٔ ٔ.ٖ
ٕ  ٚٙ ٔٓٓ  

 ( عن اآلتي:4تكشف البيانات المدرجة في الجدول )
 ( مرة.ٙٚأن مفاىيم الطاقة الشمسية متوافرة في كتب الكيمياء بتكرار بمغ )-
        أكثر كتب الكيمياء تضمًنا ليذه المفاىيم من مجموع مفاىيم الطاقة الشمسية ىو كتاب-

        %(، يميو في ذلك كتاب٘ٓ.ٔٚ( تكرار وبنسبة )ٗ٘( بمجموع تكرارات )ٕ)كيمياء 
( بمجموع ٔ%(، ثم كتاب )الكيمياء ٛٙ.ٖٕ( تكرارًا وبنسبة )ٛٔ( بمجموع تكرارات )ٖ)كيمياء 

( بتكرار واحد فقط وبنسبة ٗ%(، وأقميا كتاب )كيمياء ٜ٘.ٖ( تكرارات وبنسبة )ٖ)
(ٔ.ٖٕ.)% 
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سية في جميع الكتب ىو مفيوم أعمى المفاىيم الفرعية توافرًا من مجموع مفاىيم الطاقة الشم-
%(، وكانت درجة ٖٙ.ٕ٘( تكراًرا وبنسبة )ٓٗ"الطيف الكيرومغناطيسي" بمجموع تكرارات )

( تكرارا وبنسبة ٖٙ( ىي األكبر حيث بمغ عدد تكراراتيا )ٕتضمينو في كتاب )كيمياء 
كتاب  %( من مجموع تكرارات مفاىيم الطاقة الشمسية في ىذا الكتاب يميو في ذلكٚٙ.ٙٙ)

( بتكرار واحد وبنسبة ٔ%(، ثم كتاب )كيمياء ٚٙ.ٙٔ( تكرارات وبنسبة )ٖ( بـ)ٖ)كيمياء 
 ( فمم يرد فيو ىذا المفيوم.ٗ%(، أما كتاب )كيمياء ٖٖ.ٖٖ)
أقل المفاىيم الفرعية توافرًا ىو مفيوم: الطاقة الشمسية، والتأثير الكيروضوئي، والخاليا الشمسية -

ء الحرارية الشمسية، والطاقة الشمسية الفضائية، والتفاعالت الشمسية الكيروضوئية، والكيربا
الكيميائية، وخاليا غراتزل، والسخانات الشمسية، والتخزين باألمالح المائية، حيث تراوح تكرار 

%( ٕٖ.ٔ%( و)ٜٚ.٘ٔ( تكرارًا إلى تكراٍر واحد فقط، أي ما بين )ٕٔىذه المفاىيم ما بين )
 ىيم الطاقة الشمسية في جميع الكتب.من مجموع تكرارات مفا

المفاىيم الفرعية التي لم ُتضّمن في كتب الكيمياء جميعيا ىي مفاىيم: التفاعالت الشمسية -
الكيميائية، واأللواح الشمسية، واأللواح الضوئية، وأبراج الطاقة الشمسية، والمجمعات الشمسية، 

ضراء، والبطاريات الشمسية، حيث لم يتم والعاكسات الشمسية، والتقطير الشمسي، والبيوت الخ
 رصد تكراراٍت ليا. 
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 ممخص النتائج والتوصيات:
 ممخص النتائج:

 توصمت الدراسة إلى عديد من النتائج أىميا ما يمي:
تقديم قائمة بمفاىيم الطاقة المتجددة المناسب توافرىا في محتوى كتب الكيمياء بالمرحمة  (ٔ

( مفاىيم ٙ( مفيومًا فرعيًا موزعة عمى )ٛ٘ودية، اشتممت عمى )الثانوية بالمممكة العربية السع
رئيسة وىي: الطاقة )الشمسية، والريحية، والمائية، والييدروجينية، والحيوية العضوية، والحرارية 

 األرضية(. 
( مفيوًما من مفاىيم الطاقة ٖٔعدد المفاىيم التي تم تضمينيا في كتب الكيمياء مجتمعة ) (ٕ

( مفيوًما، وكان أعمى ىذه الكتب ٛ٘توصمت إلييا الدراسة الحالية من أصل )المتجددة التي 
( ٛ٘( مفيوًما من أصل )ٙٔ( حيث تضمن )ٕتضمينًا لعدد المفاىيم الفرعية ىو كتاب )كيمياء

( حيث تضمن ٖ( مفيوًما، ثم كتاب )كيمياءٗٔ( حيث تضمن )ٗمفيومًا، يميو كتاب )كيمياء
 ( حيث تضمن ستة مفاىيم فقط.ٔتاب )كيمياء( مفيومًا، وأقميا كان كٖٔ)

ضعف تضمين مفاىيم الطاقة المتجددة في كتب الكيمياء، حيث بمغت تكرارات تمك  (ٖ
( تكرارًا ٗٛ( تكرارًا، منيا )ٕ٘ٔ)-نظام المقررات-المفاىيم في كتب الكيمياء بالمرحمة الثانوية

(، ٖتكرارًا في كتاب )كيمياء (ٖ٘(، و)ٗ( تكرارًا في كتاب )كيمياءٖٙ، و)ٕفي كتاب كيمياء 
 (.ٔ( تكرارًا في كتاب )كيمياء٘ٔو)
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 :توصيات الدراسة-
في ضوء المعطيات، وبناًء عمى ما توّصمت إليو الدراسة الحالية من نتائج فإنو يمكن الخروج بعدد 

 :من التوصيات منيا ما يمي
راسة في العمل عمى االستفادة من قائمة مفاىيم الطاقة المتجددة التي توصمت إلييا الد (ٔ

تضمين تمك المفاىيم في كتب الكيمياء وسائر كتب العموم بالمرحمة الثانوية، وفي إعداد 
 القوائم المماثمة لدراسة مدى تضمينيا في مقررات ومراحل تعميمية مختمفة.

أىمية مراجعة كتب الكيمياء بالمرحمة الثانوية وتطويرىا في ضوء مفاىيم الطاقة المتجددة،   (ٕ
 مادًا عمى معايير التتابع والتكامل والتوازن والشمول.اعت

التأكيد عمى ضرورة تضمين مفاىيم الطاقة المتجددة والوعي بيا في مقررات الكيمياء، سواء  (ٖ
بدمج ىذه المفاىيم في محتوى المقرر الحالي، أو بإضافة وحدات مقترحة أو موضوعات 

 مستقمة.
دة التي كشفت الدراسة الحالية عن عدم توافرىا العمل عمى تضمين مفاىيم الطاقة المتجد  (ٗ

في كتب الكيمياء بالمرحمة الثانوية، وىي مفاىيم: الطاقة الريحية، والطاقة المائية، والطاقة 
 الحرارية األرضية.
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 قائمة المراجع

 أواًل: المراجع العربية:

 ة لنشر والتوزيع(.الطاقة المتجددة. األردن، عمان، الجنادريٕ٘ٔٓأحمد، مروان عبدالقادر)

م(. تطوير محتوى منيج الكيمياء في ضوء المستحدثات ٕٛٔٓالبياتي، كريم أحمد إسماعيل. )

الكيميائية وفاعميتيا في تنمية الثقافة العممية لطالب المرحمة اإلعدادية 

كمية البنات -مجمة البحث العممي في التربية جامعة عين شمس بالعراق. 

 .ٜٙٗ-ٙٛٗ(، ٜٔ)ٙ،لآلداب والعموم والتربية

االتجاىات الحديثة في تدريس مادة الكيمياء لطمبة المرحمة م(. ٜٜٔٔجاسم، صالح عبد اهلل. )

الثانوية. ورقة مقدمة إلى ندوة االتجاىات الحديثة في تدريس الكيمياء في 

 ، الكويت: مكتب التربية العربية لدول الخميج.المرحمة الثانوية

. اإلسكندرية: نتاج الطاقات المتجددة في إعادة ىيكمة سوق الطاقةدور إم(. ٕٗٔٓحريز، ىشام. )

 مكتبة الوفاء القانونية.

 . منوبة: مركز النشر الجامعي.الطاقات المتجددةم(. ٜٕٓٓالحضري، حبيب. )

 األردن: الجنادرية لمنشر والتوزيع. جغرافية الطاقة.م(. ٕٔٔٓخاطر، ذياب نصري. )

. دبي: دار نشر الطاقة المتجددة كبديل لمطاقة األحفوريةم(. ٖٕٔٓالخنبولي، حديد سعيد محمد. )

 أكاديمية شرطة دبي.
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التنمية المستدامة لمصادر الطاقة المتجددة م(. ٕٗٔٓساندرا، بيتو وفاث، بيتر ولينر، آنكا. )

)ترجمة حسام الشيمي(.  حرارة باطن األرض-المياه-الرياح -الشمس

 م(.ٕٓٔٓ)نشر العمل األصمي القاىرة: مجموعة النيل العربية.

 الرياض: مكتبة الممك فيد. الكيمياء والطاقة البديمة.م(. ٜٛٛٔسويمم، محمد نبيان. )

القاموس العربي األول م(. ٕٓٔٓالعوافي، عيسى سعد؛ الحميدي، عبد الرحمن عموي. )

 . عمان: دار ديبونو لمنشر والتوزيع.لمصطمحات عموم التفكير
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