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   دراسةص الـــممخ     
         

لمتكنولوجيا الخضراء   مدرسة أحمد شوقي الثانوية لمبنات وعي طالباتمدػ التعرف عمى  لىىدفت الدراسة إ

 ينطالبة من الصف  93 من  عينة الدراسةالوصفي وتكونت التحميمي  استخدام المنيج، وتم   وسبل تطويره

أداتين  حثاتاستخدمت الباوقد  ، في مدرسة أحمد شوقي الثانوية لمبنات والحادؼ عشر بفرعيو  شراالع

 وعي طالبات مدرسة أحمد شوقي الثانوية لمبنات بالتكنولوجيا الخضراء متعرف عمى مدػلاالستبانة   لمدراسة

وىي التصنيع والتصميم األخضر ، االستخدام األخضر ) استيالك  ثالث مجاالتوقد اختارت الباحثات 

كما ، عمى الطالبات الكترونيًا يان الذؼ وزع عمييا من خالل االستب تم االجابةالطاقة( ، التدوير األخضر. 

ونفذت الباحثات مشروع متعرف عمى سبل تطوير وعي الطالبات بالتكنولوجيا الخضراء .المقابمة لاستخدمت 

                  (Microsoft Excellوتبين من  خالل التحميل االحصائي الذؼ استخدم برنامج ) "مدرستي خضراء "،

عمى المرتبة األولى االستخدام األخضر مجال وقد حاز . متوسطة لمتكنولوجيا الخضراء  أن وعي الطالبات

توصيات مقترحة  دراسة القدمت وقد .  التصنيع والتصميم األخضر ثم مجال التدوير األخضر  يميو مجال

 زيادة وعي الطالبات بالتكنولوجيا الخضراء ل

 

 ، التدوير األخضر  صميم األخضرالت ،  التكنولوجيا الخضراء:  كممات مفتاحية
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 لكمة شكر وتقدير

 
 

 أ ما بعد: امحلد هلل اذلي بنعمتو تمت امصاحلات حنمده ووس تعينو ووس هتديو وهثين عليو اخلري لكو 

 فقد وفقنا هللا عز وجل لإمتام ىذه امتقارير بعد جميود كبري فامشكر اول واخرا هلل تعاىل

واعطاء هتيئة بيئية مالمئة نلبحث امعلمي ،امرتبية وامتعلمي لىامتهما ب رة امشكر موصول كذكل موزا

  همارة امبحث امعلمي وحتقيق دور رايدي يف امبحث والإبداع والابتاكر ملال  امفرصة نلطامبات ل

جلنة امبحث امعلمي ذلكر  ص اخنرسة أ محد شويق امثاهوية نلبنات و مد ناوامشكر موصول ملدرست ،

متام ىذا امعمل . وهملا بذم من املعلامت   من هجود يف اإ
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 االىداء

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 "سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا انك انت العليم الحكيم  "
 32سورة البقرة                                                

وصول الي أىداف ىذا البحث المتواضع الذؼ كان نتاج جيدنا وعممنا الدؤوب لم      
البحث العممي من تطوير مستوػ تفكيرنا واالرتقاء الي أسموب البحث العممي السميم في 
التفكير والوصول الي حمول لمشاكل مجتمعنا التي نؤمن كما أن ال أحد يفيميا ويعاني 

 منيا غيرنا ، ال أحد يستطيع ايجاد الحمول ليا اال نحن .
لم نجد أغمى منيا لنعمل من أجل أن نراىا في نيديو الي فمسطين الحبيبة التي 

مصافي الدول ، من أجل ان نراىا بمد المميون باحث ، المميون مخترع ، نؤمن أن بالعمم 
 والعمل ترتقي األمم ..

نرجو أن يمقى القبول من وطننا الغالي كبذرة صغيرة لتنشئ وطن الحرية الذؼ 
 ونحمم .. ننتظر

 
  قصد السبيل ..نسأل هللا القبول .. وعمى هللا
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  االطار العام لمدراسة  ل األولـــــــــالفص :   

    ــةـــــــــالمقدمـــ     
توجد في حياتنا الكثير من العموم المختمفة التي كانت ومازالت محط أنظار الباحثين والعمماء ، ومع  

الزمن تتطور ىذه العموم بالتجارب واألبحاث ، لتصل إلينا عمى شكل أجيزة وآالت وأدوات سيمت حياتنا كثيرًا ، 
واالتصاالت بمختمف أنواعيا الزراعية والصناعية والطبية  وجعمتنا نعيش في رفاىية . ىذه األجيزة ىي التكنولوجيا

أصبح والفضاء وغيرىا الكثير في كل العموم المختمفة . وألن ىذه األجيزة سيمت حياتنا ووفرت عمينا الجيد والوقت ، 
ت المعظم ال يخمو مكان عمى سطح الكوكب ال تغزوه ىذه التكنولوجيا ، بجميع فئات المجتمع وأطيافو واعماره ، وبا

 ال يتخيل أن يعيش بدونيا أو أنو ال يتذكر كيف كانت حياتو قبميا . 
مع ىذا التطور الحضارؼ ، والحاجة التكنولوجية في مختمف المجاالت ، ازداد استخدام واستيالك  

لمادؼ وىو األجيزة ، وازداد تصنيعيا وتصميميا ، وكذلك ازدادت المخمفات منيا . وألن البيئة تعتمد عمى الجانب ا
توفير احتياجات االنسان ، وتتأثر بجانب عادات الفرد وثقافاتو . ظيرت توجيات عالمية بالحد من التأثير السمبي 

واىتمت الدول بالحفاظ عمى بيئة سميمة ، وااللتفات الي التغيرات التي حدثت نتيجة  انواعيا،لمتكنولوجيا بمختمف 
  استخدام األجيزة . 

وعي بالتأثير السمبي لمتكنولوجيا ،وكذلك الحاجة الي استخداميا لضروريتيا في حياتنا ، ظير نتيجة ليذا ال    
  ىي حركة عالمية اآلن.و جيا الخضراء مفيوم جديد وىو التكنولو 

معالجة اجتماعية  الطاقة ، تقوم بعمل نشاء مدن نابضة بالحياة ومستدامةإتيتم التكنولوجيا الخضراء ب 
، من اتجاىات التصنيع والتصميم واالستيالك والتخمص من النفايات بطريقة آمنة ال  ةيئالب اتجاهية قيمواقتصادية و 

تضر البيئة . فاىتمت التكنولوجيا الخضراء بوضع حمول الستيالك الطاقة ، واستخدام األجيزة وطريقة تصنيعيا 
والطريقة السميمة لمتخمص منيا أو  وتصميميا بشكل يحافع عمى البيئة ، وكذلك اىتمت بالمخمفات الناتجة عنيا

إعادة تدويرىا . وأثر تبني الدول لمثل ىذه التكنولوجيا يضمن ليا اقتصاد أخضر ، موارد متجددة ، بناء مواطن 
 ، واع ببيئتو ، ميتم بصحتو ومجتمعو . صالح 
عي بالتكنولوجيا رأت الباحثات من خالل االطالع عمى ىذا المفيوم أن الكثير من الدول أصبح لدييا الو  

الخضراء ، فاتجيت الي الطاقة المتجددة كالرياح والشمس ، وفرضت عمى المصانع قوانين تتعمق بالتصنيع اآلمن ، 
 وكمفت البمديات بفرز النفايات ، والكثير من االجراءات التي تحافع عمى البيئة .
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 -:  مشكمة الدراسة وأسئمتيا

حول العالم ألصابو الجنون  عمى تقرير متخصص عن أخطار ومموثات البيئة  لو استطاع اإلنسان االطالع      
 .من جراء األخطار المحدقة بالكرة األرضية وعمى سكان ىذا الكوكب

برز مفيوم التكنولوجيا الخضراء كتطبيق تقني لحماية البيئة، ومدػ مساىمة الحمول التقنية في الحد من انبعاثات 
وألننا كباحثات نحب .ؼ وغيرىا . وأقيمت المؤتمرات والمعارض وورش العمل ليذا الغرضالكربون واالحتباس الحرار 

ونسعى الي جعل بمدنا الحبيب فمسطين في مصاف الدول ، ونرغب في معرفة مدػ وعي المجتمع الفمسطيني 
ت بإجراء ىذه لمتكنولوجيا الخضراء ، ونمفت أنظار المجتمع لطرق تطبيق التكنولوجيا الخضراء ، قامت الباحثا

 الدراسة .  
  :التالي الرئيسي السؤال من تنطمق الحالية الدراسة

 ؟ ة أحمد شوقي الثانوية لمبنات لمتكنولوجيا الخضراء وسبل تطويرهمدرس وعي طالبات مدى ما  
  :التالية الفرعية التساؤالت الرئيس التساؤل ىذا  من وينبثق
 ؟ لمبنات بالتكنولوجيا الخضراء  أحمد شوقي الثانوية مدرسة لباتطا وعي درجة ما  : 1س        
 ؟  تطبيق التكنولوجيا الخضراء ىي خطواتما   : 2س        
 ؟ بالتكنولوجيا الخضراء  في مدرسة أحمد شوقي الثانوية سبل تطوير وعي الطالباتما   : 3س        

 -: داف الدراسةــــأى

 -:نسعى لتحقيقيا فيما يمي والتي  دراسةتتمثل األىداف األساسية لم
  لمتكنولوجيا الخضراء مدرسة أحمد شوقي الثانويةطالبات  وعي مدػالتعرف عمى    . 
 تطبيق التكنولوجيا الخضراء الكشف عن خطوات  .  
  بالتكنولوجيا الخضراء مدرسة أحمد شوقي الثانوية تطوير وعي طالباتسبل التعرف عمى . 
  مفيوم التكنولوجيا الخضراء الوزارات الميتمة بلفت انتباه . 

 

 -: دراسةة الـــأىمي
 : يمي ما خالل من اأىميتي دراسةال كتسبت     

 . مجتمعناجديد عمى  فيومتتناول مأنيا  -
  مدرسة أحمد شوقي الثانوية طالبات وعيقد تفيد نتائج الدراسة في إعطاء مؤشرات عمى مدػ  -

 لمتكنولوجيا الخضراء .
 بادراج ىذا المفيوم لمناىجنا الدراسية سة قد تفيد توصيات الدرا -
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 قد يستفيد من الدراسة كل من :  -
 قسم المناىجيم وخاصة العاممين في وزارة التربية والتعم. 
  سمطة الطاقة. 
 بمديات ال. 

الثانوية ، بحثوا في  الدراسة أجراىا فريق بحثي من طالبات الصف العاشر في مدرسة أحمد شوقي  -
  .. المصداقية والتأثيرمما يعطي لمدراسة شيء من  ة  في المدرسة وفي البيت االستيالك من االجيز 

  -: دراسةالدود  ـــــــح
 -:ة الحدود التالية ـــــــــتتخذ الدراس

 رسة احمد شوقي الثانوية لمبنات اسة مدتشمل الدر :   الحدود المكانية ... 
  م( 2019-2018ثاني لمعام الدراسي )راسي الالفصل الدفي : الدراسة طبقت  مانيةز الالحدود 
 تكنولوجيا ة لممدرسة أحمد شوقي الثانويطالبات  وعي مدػتقتصر ىذه الدراسة عمى قياس  : الحدود الموضوعية

      التدوير األخضر( .   –االستخدام األخضر –التصنيع والتصميم األخضر الخضراء في المجاالت ) 
   سددة عمددى طالبدددات الصددف العاشددر والحددادؼ عشددر بفرعيددو العممددي والعمدددوم تقتصددر ىددذه الدرا:  بشددريةالحدددود ال

 االنسانية 
 -: بحــــثمصطمحات ال

معرفة الطالبة ما حوليدا فدي العدالم باسدتخدام الحدواس لتتعدرف عمدى األشدياء واألحدداث فدي محيطيدا الحيدوؼ   : وعي

 ومعرفة أسباب حدوث المشكالت ووسائل عالجيا وكيفية الوقاية منيا .
، تيدددتم باالسدددتخدام اآلمدددن لاجيدددزة ، والتصدددنيع   تكنولوجيدددا فعالدددة ومحافظدددة عمدددى البيئدددة : كنولوجيـــا الخضـــراءالت

األخضددر الددذؼ ال يمددوث البيئددة ، وكيفيددة انتدداج طاقددة مددن مصددادر متجددددة ، والتقميددل مددن اسددتيالك الطاقددة ، وكددذلك 
 دويرىا .الطريقة اآلمنة لمتخمص من النفايات أو إعادة استخداميا وت

أحددد المدددارس العريقددة فددي قطدداع غددزة ، تابعددة لمديريددة غددرب غددزة ، وزارة  :  مدرســة احمــد شــوقي الثانويــة لمبنــات

األول ثدانوؼ والثدداني ثدانوؼ بفرعيددو )العممدي والعمددوم العاشددر و التربيدة والتعمدديم العدام ، فمسددطين ، يددرس فييددا صدفوف 
 . االنسانية ( . تقع في حي الرمال  بغزة
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  اإلطــــار النظــري لمدراسة: الثانيل ــــــــــــــالفص   
 -تىطئــــــة :

تشمل التكنولوجيات الخضراء جوانب مختمفة من التكنولوجيا  ، تطبيق المعرفة لممتطمبات العمميةالتكنولوجيا ىي 
تعد المساواة االجتماعية والجدوػ  التي تساعدنا عمى تقميل األثر البشرؼ عمى البيئة وخمق طرق لمتنمية المستدامة.

االقتصادية واالستدامة ىي المعايير الرئيسية لمتكنولوجيات الخضراء. اليوم تتسارع البيئة نحو نقطة التحول التي كنا 
سنقوم فييا بأضرار دائمة ال يمكن عكسيا عمى كوكب األرض. إن أفعالنا الحالية تجذب العالم نحو انييار أرضي 

ذا ما حدث سيؤدؼ إلى الدمار الذؼ ال مفر منو. التكنولوجيات الخضراء ىي نيج نحو إنقاذ األرض. إيكولوجي ، إ
وبالتالي يجب التحقيق في كل من إيجابياتو وسمبياتو. تستخدم التكنولوجيا الخضراء الموارد الطبيعية المتجددة التي 

كرة لتوليد الطاقة. تعد تقنية النانو الخضراء التي ال تنضب أبًدا. تستخدم التكنولوجيا الخضراء تقنيات جديدة ومبت
تستخدم اليندسة الخضراء والكيمياء الخضراء واحدة من أحدث التقنيات الخضراء. واحد من العوامل اليامة لمتموث 
البيئي ىو التخمص من النفايات. التكنولوجيا الخضراء لدييا إجابات لذلك أيضا. يمكن أن يغير نمط النفايات 

نتاج بشكل فعال بحيث ال يؤذؼ الكوكب ويمكننا أن نذىب إلى المون األخضر. ومن بين المجاالت المحتممة واإل
التي يتوقع أن تأتي منيا ىذه اإلبداعات والنمو الطاقة الخضراء والزراعة العضوية والمنسوجات الصديقة لمبيئة 

نشاءات المباني الخضراء وتصنيع المنتجات والمواد ذات الصمة  لدعم األعمال الخضراء. وا 
 والعمل اليومية حياتنا في الحواسيب وخاصة اإللكترونيةزة ينستطيع االستغناء عن األج نحن اليوم ال

 الكياست نسبة ارتفعت لمتقنية استخدامنا زاد كمما. التقنيات ذهيل أضرار وجود من االعتراف من بد ال ولكن والدراسة
ثات ضارة مثل ثاني أكسيد الكربون تؤثر انبعا يعني ذاىو  اإللكترونية زةياألج من عثةالمنب الحرارة توليد ويزيد الطاقة

 .خضراءال تكنولوجياال إلى التحول في نفكر تجعمنا التي األسباب من العديد ناكىبشكل سمبي عمى البيئة. 
 كنولوجيا الخضراء التمفيوم 

ال نعني المون. االختراعات  باألخضريا ىدف "أخضر". ما أن االسم يشير إلى أن التكنولوجيا الخضراء ىي التي ل
كفاءة استخدام الطاقة ، وا عادة التدوير ،  -الخضراء ىي اختراعات صديقة لمبيئة تنطوؼ في كثير من األحيان عمى 

، والسالمة والمخاوف الصحية ، والموارد المتجددة ، وأكثر من ذلك. لدػ العالم كمية ثابتة من الموارد الطبيعية 
غالبًا ما تحتوؼ البطاريات المنزلية واإللكترونيات عمى مواد  -وبعضيا مستنزف أو مدمر بالفعل. عمى سبيل المثال 

 كيميائية خطرة يمكنيا تمويث المياه الجوفية بعد التخمص منيا ، وتموث التربة والماء باستخدام مواد كيميائية ال يمكن
يل الغذائية المزروعة في التربة المموثة. المخاطر عمى صحة اإلنسان إزالتيا من إمدادات مياه الشرب والمحاص

كبيرة. ولذلك ، فإن الحاجة لمساعة ىي أن كل مستثمر يجب أن يفكر في المون األخضر. يجب أن يعرفوا أن 
وجية االختراعات الخضراء والتقنيات النظيفة ىي أعمال جيدة. ىذه أسواق سريعة النمو ذات أرباح متزايدة. ومن 

نظر المستيمكين ، يجب أن يعرفوا أيًضا أن شراء االختراعات الخضراء يمكن أن يقمل فاتورة الطاقة الخاصة بيم 
 وأن االختراعات الخضراء ىي في الغالب منتجات أكثر أماًنا وصحة.

النقية  ةالطاق توليد أجل من والمواد، والتقنيات باستمرار المتطورة األساليب من ىو مشروع يشمل مجموعة
 ومموثة. الغير سامة التنظيف لمنتجات والمتجددة
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أيضا برز مفيوم التكنولوجيا الخضراء كتطبيق تقني لحماية البيئة، ومدػ مساىمة الحمول التقنية في الحد من 
 انبعاثات الكربون واالحتباس الحرارؼ.

التقنية في الحد من انبعاثات الكربون التكنولوجيا الخضراء كتطبيق تقني لحماية البيئة، ومدػ مساىمة الحمول 
واالحتباس الحرارؼ. 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 
 ة وطريقة االستخدام األمثل ليا، كخطوة لتفعيل مفيوم التكنولوجيا الخضراء.وتقميل موارد الطاق

 حفع البيئة والموارد التيالتي ت المعدات واألنظمة والمنتجات تحسين وتطبيق لتكنولوجيا النظيفة أو الخضراء ىي
 (. Monu Bhardwaj et al. ،2015السمبية ) تأثير األنشطة البشرية  تقميل

 :أن مفيوم التكنولوجيا الخضراء يتركز عمى ترػ الباحثات 
 .البيئة من تدىور تقميل( أ
 .منبعثة وتحسينيا غازات الال تخفيضب( 

 والطاقة.الطبيعية  الموارد ج( يحفع استخدام 
 مصادر الطاقة المتجددة. د( أنو يعزز استخدام

 : حاور التكنولوجيا الخضراءم
 التصوين األخضر: (5

 الحاسب وممحقاتيا صديقة لمبيئة واقتصادية في استخدام الطاقة. بحيث تكون مكونات أجيزة
  التصٌيع األخضر: (1

ويراعى تقميل استخدام المواد الخطرة بيئيًا واستخدام المصانع ألقل طاقة ممكنة مع تجنب انبعاث الكربون، 
لمصيانة والتطوير ويجب األخذ بعين االعتبار إطالة عمر المنتج مع إمكانية استبدال مكوناتو عند الحاجة 

 بداًل من استبدال المنتج كمو.
  االستخذام األخضر: (3

 .استخدام األجيزة المحمولة التي تستيمك خمس الطاقة التي تستخدميا األجيزة المكتبية 
            .إيقاف بعض أجزاء الجياز كالشاشة والقرص الصمب عند التوقف لفترة من الزمن 
            تيار األجيزة والممحقات التي تحمل شيادات بمراعاة السالمة البيئية.الحرص عمى اخ 
  .تحسين البرمجيات وزيادة كفاءتيا لمتقميل من حاجتيا إلى الموارد الحاسوبية 

 التذوير األخضر: (4

ويتم إعادة تدوير مكونات النظم الحاسوبية ومستمزماتيا لتقميل انتشار المواد الضارة كالرصاص و الزئبق  
 لكروم السداسي.وا

والسؤال الذؼ يتبادر إلى الذىن عند الحديث عن التدوير األخضر ىو كيفية التخمص من النفايات 
تقمل من أثارىا االلكترونية؟ واإلجابة عمى ىذا السؤال ليست مثالية لحل المشكمة ولكن يمكن أن تحد منيا و 

 ونستطيع تمخيصيا في: الضارة،
 ترونية و عدم التيافت عمى الجديد منيا إال عند الحاجة.ترشيد استيالك األجيزة االلك -
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رساليا إلى األسر المتعففة أو البمدان النامية. -  إعادة صيانة األجيزة االلكترونية وا 
 البحث عن المنتجات واألجيزة الخضراء والتي يطول عمرىا االفتراضي. -

 أىداف التكنولوجيا الخضراء :

استنفاد الموارد أو  اضرار البيئة احتياجات المجتمع بطرق دون  راء ىي لتمبيةالتكنولوجيا الخض ليدف الرئيسي من
قابمة المنتجات ال صناعة نتاج النفايات ، والحفاظ عمى الموارد الطبيعية ،ا ، والتقميل من الطبيعية عمى األرض

 . والبيئة با عمى اإلنسانالتي تؤثر سم ابتكار بدائل لمممارسات إلعادة االستخدام وقابمة إلعادة التدوير ، و
 ويمكن ذكر ىذه األىداف عمى شكل النقاط التالية :

 طرق ال تضر أو تستنزف الموارد الطبيعية لارض.إيجاد طرق إلنتاج تكنولوجيا ب         -
 التقميل من استخدام الوقود .         -
 .تقميل األضرار التي تمحق بالحيوانات والنباتات واإلنسان         -
 التقميل من كميات التموث والنفايات الضارة بالبيئة.         -
 تقميل استيالك الطاقات الغير متجددة واالعتماد عمى الطاقة المتجددة.         -

 : (م  2009قادر ، ويصيغيا )
 التخفيف من تغير المناخ• 
 أمن الطاقة والحفاظ عمى الموارد• 
 خمق فرص العمل• 
 اط االقتصادؼاإلنتاجية والنش• 
 جودة الحياة.• 
 

 أربعة أعمدة من التكنولوجيا الخضراء
  تسعى لتحقيق الطاقة المستقمة وتعزيز االستخدام الفعال  -الطاقة. 
  البيئة . حفع وتقميل التأثير عمى -البيئة 
   من خالل استخدام التكنولوجيا  تعزيز التنمية االقتصادية الوطنية -االقتصاد 
    االجتماعية . الحياةتحسين نوعية 

 الفائدة من تطبيق التكنولوجيا الخضراء 
 ٪ أقل من استيالك الكيرباء 50 -
 ٪ 40استيالك المياه بنسبة  -
 ٪39  خفض ان بتوقيت أكسيد الكربون بواسطة -
 ٪ 70تقميل النفايات الصمبة بنسبة  -
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 : أمثمة عمى التكنولوجيا الخضراء 

ىي عناصر تعالج الوعي البيئي في تصميميا واستخداميا. تيدف منتجات التقنيات منتجات التكنولوجيا الخضراء 
الخضراء إلى تقميل النفايات ، والحد من التموث ، وحتى تقميل استخدام الوقود األحفورؼ. وتشمل بعض األنواع 

، والمنتجات المستدامة أو  الرئيسية لمنتجات التكنولوجيا الخضراء منتجات خمق الطاقة ، والمواد الكيميائية الخضراء
القابمة إلعادة التدوير ، والتكنولوجيا التي تعمل عمى الطاقة البديمة. تعتبر المنتجات التي تساعد في إنشاء الطاقة 
البديمة ، مثل األلواح الشمسية وأقراص التدفئة الحرارية ، من أىم منتجات التكنولوجيا الخضراء المستخدمة في الحياة 

ستخدم األلواح الشمسية ، التي يمكن تركيبيا عمى المنازل والشقق والمباني التجارية ، الحرارة المستدامة اليومية. ت
لمشمس لشحن البطاريات الشمسية ، والتي يمكن استخداميا لمكيرباء بداًل من المصادر التقميدية غير المستدامة مثل 

شعائيا  الغاز. تعمل أقراص التدفئة الحرارية ، التي تستخدم في حمامات السباحة ، عمى امتصاص أشعة الشمس وا 
عمى سطح البركة ، مما يوفر وسيمة بديمة لمتدفئة تتجنب استخدام الوقود األحفورؼ. المواد الكيميائية الخضراء ميمة 
ئية في العديد من منتجات التكنولوجيا الخضراء. تيدف ىذه المنتجات إلى خمق نفس التأثيرات مثل المواد الكيميا

السامة والمموثة ، مع تقميل مخاطر التسمم والضرر البيئي. وتشمل المنتجات الكيماوية الخضراء عوامل التنظيف 
المنزلية المصنوعة من جوز اليند والغميسيرين ، والمبيدات الحشرية التي تستخدم زيت البرتقال أو زيت النعناع بداًل 

الغسيل الخضراء التي يمكن أن تقمل من تموث المياه. تساعد منتجات  من المواد الكيميائية السامة ، وحتى منظفات
التكنولوجيا الخضراء المستدامة والقابمة إلعادة التدوير عمى زيادة دورة حياة المواد االستيالكية. قد تشمل ىذه 

اؤىا من الخردة المنتجات اليواتف المحمولة المصنوعة من زجاجات المياه البالستيكية ، واألجيزة التي أعيد بن
المعدنية ، وحتى أجيزة الكمبيوتر المحمولة القابمة إلعادة التدوير. غالًبا ما تعمن منتجات التكنولوجيا الخضراء التي 
تستخدم مواد مستدامة وقابمة إلعادة التدوير عن مشاركتيا في مبادرات إعادة التدوير ؛ قد يرغب المستيمكون الذين 

أو كمبيوتر محمول جديد في االستفسار عن نماذج محددة تستخدم المواد المعاد  يتسوقون لشراء ىاتف خموؼ 
تدويرىا. تعتبر أجيزة الشحن التي تعمل بالطاقة الشمسية لميواتف وأجيزة الكمبيوتر المحمولة واألجيزة المحمولة من 

مصادر طاقة بديمة لمطاقة ،  منتجات التكنولوجيا الخضراء الشييرة أيًضا. من خالل تحويل المنتجات اليومية إلى
يمكن لمتكنولوجيا الخضراء المساعدة في تقميل استخدام الوقود األحفورؼ ومساعدة المستخدمين عمى خفض فواتير 

 الطاقة.
 التكنولوجيا الخضراء  أنواع

مصادر طاقة  وىي الطاقة التي يتم انتاجيا بطريقة ذات تأثير سمبي أقل عمى البيئة من :الطاقة الخضراء         -
 مثل الوقود األحفورؼ وغيره من المسببات في التموث.

وىي استخدام المواد القابمة لمتجديد في البناء واالستفادة من استراتيجيات الطاقة : المباني الخضراء         - 
 البديمة لجعل المبنى مريح لشاغميو.

،  سفة تمك البحوث وينبغي أن تكون سميمة لمبيئةوىي الكيمياء األساسية مع فم :الكيمياء الخضراء         -
وتسمى أيضا الكيمياء المستدامة ، ىي فمسفة البحث واليندسة الكيميائية التي تشجع عمى تصميم المنتجات 

صدر قانون منع التموث في الواليات  1990والعمميات التي تقمل من استخدام وتوليد المواد الخطرة. في عام 
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القانون في خمق طريقة عمل لمتعامل مع التموث بطريقة مبتكرة ومبتكرة. ييدف إلى تجنب  المتحدة. ساعد ىذا
المشاكل قبل حدوثيا. كفمسفة كيميائية ، تنطبق الكيمياء الخضراء عمى الكيمياء العضوية والكيمياء غير العضوية 

أن الكيمياء الخضراء تركز عمى التطبيقات  والكيمياء الحيوية والكيمياء التحميمية والكيمياء الفيزيائية. في حين يبدو
الصناعية ، إال أنيا تنطبق عمى أؼ اختيار لمكيمياء. وكثيرا ما يتم االستشياد بالكيمياء كنمط من التركيب الكيميائي 

 يتناسب مع أىداف الكيمياء الخضراء.
مى مقياس النانومتر ، واحد من مميار تتضمن تقنية النانو التالعب بالمواد ع :تكنولوجيا النانو الخضراء         -

من المتر. يعتقد بعض العمماء أن إتقان ىذا الموضوع ىو أمر من شأنو أن يحول الطريقة التي يتم بيا تصنيع كل 
 شيء في العالم. "تكنولوجيا النانو الخضراء" ىو تطبيق الكيمياء الخضراء ومبادغ اليندسة الخضراء في ىذا المجال

 ولوجيا الخضراء تطبيقات التكن 

 تطبيقات التكنولوجيا الخضراء في حياتنا
 مجموعة الشمسية 

واحدة من أفضل األمثمة المعروفة لمتكنولوجيا الخضراء ىي الخمية الشمسية. تقوم الخمية الشمسية مباشرة بتحويل 
من الطاقة الشمسية  الطاقة في الضوء إلى طاقة كيربائية من خالل عممية الخاليا الكيروضوئية. توليد الكيرباء

 يعني استيالك أقل من الوقود األحفورؼ ، والحد من التموث وانبعاثات غازات االحتباس الحرارؼ.
 زجاجة مياه قابمة العادة االستعمال 

اختراع بسيط آخر يمكن اعتباره أخضر ىو زجاجة ماء قابمة إلعادة االستخدام. شرب الكثير من الماء صحي. 
ت البالستيكية أمًرا رائًعا بالنسبة لمبيئة. وبالتالي ، فإن زجاجات المياه القابمة إلعادة االستخدام يعتبر تقميل النفايا

 العصرية التي يمكنك إعادة ممئيا ىي تعزيز الصحة ، والصديقة لمبيئة ، واألخضر.
 سخان ماء شمسي 

ى حساب أولي أقل بكثير. يتم يمكن أن يكون تركيب سخان الماء الشمسي طريقة رائعة لخفض تكاليف الطاقة عم
استرداد التكاليف المرتبطة بتركيب سخان الماء الشمسي أسرع بكثير من التكاليف المصاحبة لمتكنولوجيا 
الكيروضوئية لتوليد الطاقة. ويرجع ذلك إلى زيادة كفاءة أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية ، فضاًل عن 

 عة الشمسية الكبيرة المطموبة لتشغيل منزل.انخفاض تكمفتيا عند مقارنتيا بالمجمو 
 مولد الرياح 

تكاليف مولد الرياح المنزلية تختمف اختالفا كبيرا. وقام البعض ببناء مولدات الرياح الخاصة بيم بأجزاء جاىزة من 
الطاقة متاجر األجيزة المحمية الخاصة بيم. وقام آخرون بشراء مجموعات أو دفع مقابل التركيب الميني الستكمال 

من الشبكة الكيربائية المحمية الخاصة بيم. تختمف قدرة إنتاج الطاقة لمولدات الرياح المنزلية بقدر ما تكون  هالمشترا 
٪ من تكاليف 15-10عمى حساب األولي. ستنتج العديد من المولدات القائمة عمى الطقم الطاقة الكافية لتعويض 

 الطاقة المنزلية.
 نظام حصاد مياه األمطار 
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أنظمة تجميع المطر ىي أنظمة ميكانيكية بسيطة لمغاية تتصل بنظام مزاليج أو شبكة تجميع مياه أخرػ عمى 
السطح ، وتخزن مياه األمطار في برميل أو صيريج الستخداميا في وقت الحق غير صالح لمشرب )مثل محطات 

 الرؼ ، ومراحيض التنظيف ، والرؼ(. ىذه األنظمة غير مكمفة لمغاية.
  ل منزلناعز 

٪ من استخدام الطاقة المنزلية سنوًيا يرجع إلى فقدان الطاقة بسبب 10استناًدا إلى تقديرات وكالة حماية البيئة ، فإن 
 العزل الضعيف. سوف نحصل عمى عائد ممتاز عمى االستثمار من إغالق منزلنا لمنع ىروب الطاقة.

 البناء مع التكنولوجيا الخضراء 
اء مجموعة متنوعة من التقنيات الصديقة لمبيئة لتقميل تأثيرىا عمى البيئة. فالمواد المستصمحة تستخدم المباني الخضر 

والتصميم الشمسي السمبي والتيوية الطبيعية وتقنيات التسقيف الخضراء يمكن أن تسمح لمبناة بإنتاج ىيكل ذؼ 
ة فحسب ، بل يمكنيا أيضًا إنتاج مباٍن جذابة بصمة كربونية أقل بكثير من البناء العادؼ. ىذه التقنيات ال تفيد البيئ

اقتصاديًا أكثر صحة لمركاب أيضًا. الفائدة الرئيسية لمبناء األخضر ىي تقميل تأثير المبنى عمى البيئة. يمكن أن 
يؤدؼ استخدام تقنيات المباني الخضراء أيًضا إلى تقميل التكاليف المرتبطة ببناء وتشغيل مبنى. تتضمن تقنيات 

ية الخضراء المساحات المفتوحة وتدفق اليواء الطبيعي ، مما يقمل الحاجة إلى تكييف اليواء التقميدؼ ويمنع التيو 
 العديد من ىذه المشاكل.

 الفوائد الوطنية لجيل الطاقة 
توليد الطاقة ىو قطاع آخر حيث التكنولوجيا الخضراء قد تخمق عجائب. تقنيات الجيل الموزعة عمى سبيل المثال. 

نتاج الغاز الحيوؼ ، وطاقة الرياح وما إلى ذلك أثبتت عمميا أنيا يمكن أن توفر الط اقة الشمسية الكيروضوئية ، وا 
المزيد من فرص العمل لمناس ويمكن تطبيقيا لتوفير حمول الطاقة لممجتمعات في المناطق النائية بنجاح. توجد أمثمة 

لتوليد الطاقة الخضراء ولم يمبوا احتياجاتيم الخاصة من الطاقة حية في اليند حيث استخدم الناس تكنولوجيات بديمة 
نيا ، فحسب ، بل قاموا أيًضا ببيع طاقتيم إلى الشبكة وبالتالي تحقيق دخل كبير. كما ىو الحال في بمدان مثل ألما
حيث يبيع الناس الكيرباء المولدة من ألواح األلواح الضوئية المنزلية الخاصة بيم إلى الشبكة الوطنية وفي حاالت 
نادرة قد ينتيي األمر بفرض المال من المرفق بداًل من الدفع! وبيذه الطريقة ، ال يساعد الشخص نفسو فحسب ، بل 

ا في توليد الطاقة الوطنية ، وبالتالي يثبت أنو مصدر قوة وليس مسؤولية يساعد أيًضا األمة من خالل المساىمة فعميً 
 تجاه المجتمع.

 زايا التكنولوجيا الخضراءم
 . ال ينبعث أؼ شيء ضار في اليواء1
 . يمكن تحقيق منافع اقتصادية لمناطق معينة.2
 الكثير من المال صرف  مب صيانة أقل حتى ال تضطر إلى. يتط3
 أبدا. ذنفتمما يعني أننا لن متجددة طاقة  . 4
 .CO2. يمكن أن تبطئ من آثار ظاىرة االحتباس الحرارؼ عن طريق الحد من 5
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 اءالخضر التكنولوجيا عيوب اعتماد 

 ارتفاع تكاليف التنفيذ.• 
 نقص المعمومات.• 
 ال يوجد مدخالت كيميائية أو مواد خام بديمة معروفة• 
 معروفةال توجد تكنولوجيا عممية بديمة • 
 عدم اليقين بشأن تأثيرات األداء• 
 نقص الموارد البشرية والميارات• 

 تحديات العتماد التكنولوجيا الخضراء
تعد التكنولوجيا الخضراء أكثر تكمفة من التكنولوجيا التي تيدف إلى استبداليا ، ألنيا مسؤولة عن  

تاج التقميدية. وألنيا جديدة نسبيًا ، فإن تكاليف التطوير التكاليف البيئية التي يتم رسميا في العديد من عمميات اإلن
والتدريب المرتبطة بيا يمكن أن تجعميا أكثر تكمفة مقارنة بالتكنولوجيات الراسخة. تعتمد الفوائد المتصورة أيًضا عمى 

العناصر الجغرافية. درات الموارد و ، ق  عوامل أخرػ مثل البنية التحتية الداعمة ، الجاىزية التكنولوجية ، اإلنسان
يمكن تقييد تبني وتداول ىذه التقنيات بعدد من الحواجز األخرػ. قد يكون بعضيا مؤسسيا ، مثل عدم وجود إطار 
تنظيمي مناسب ؛ قد يكون بعضيا اآلخر تكنولوجًيا أو مالًيا أو سياسًيا أو ثقافًيا أو قانونًيا. من وجية نظر الشركة ، 

تكاليف التنفيذ المرتفعة ، نقص المعمومات ، عدم وجود  -التكنولوجيات الخضراء ىي فإن الحواجز أمام اعتماد 
مدخالت كيميائية أو مواد خام بديمة معروفة ، عدم اليقين بشأن تأثيرات األداء ، نقص الموارد البشرية والميارات. 

زال ة ىذه الحواجز التي تعوق نشر التغمب عمى ىذه الحواجز عممية معقدة. يتطمب تعزيز النمو األخضر تحديد وا 
 التكنولوجيا النظيفة عمى نطاق واسع في البمدان النامية.
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   الدراسة واجراءاتيا ية: منيج الثالث ل ــــــــــــــــــالفص  
 

  -: الدراسة أواًل : منيج
في  المنيج الوصفي التحميميم سوف نستخد ،لتحقيق األىداف المرجوة من البحث ولموصول لمنتائج المطموبة      
ومن ثم ،   وم بجمع معمومات ذات صمة بالموضوعحيث سنق عتبر مالئما لطبيعة موضوع البحث ، ، ألنو يدراستنا 

تعزيز بيدف الوصول إلى بعض الحمول والمقترحات التي من شأنيا  ،سنحاول تحميميا وتفسيرىا بشكل عممي منظم 
ويعرف المنيج الوصفي التحميمي بأنو : " المنيج الذؼ من خاللو يمكن وصف ،  اسةموضوع الدر التقويم االلكتروني 

الظاىرة موضوع الدراسة وتحميل بياناتيا ، وبيان العالقة بين مكوناتيا ، واآلراء التي تطرح حوليا ، والعمميات التي 
 . ( 105م ، ص  2010تتضمنيا ، واآلثار التي تحدثيا " ) أبو حطب ، وصادق 

  -وعينتو : مجتمع الدراسةيًا : ثان
الدراسة  طالبات مدرسة أحمد شوقي الثانوية لمبنات بمديرية غرب غزة ، يتمثل مجتمع الدراسددددددددة من          

لمعام الدراسي  و الحادؼ عشر العاشرطالبة في الصف  (93).وتم أخذ عينة من الصف العاشر والحادؼ عشر
 م  2108-2109

( اآلتي يبين 0، والجدول) طالبة (  559)     %( من اجمالي مجتمع العينة البالغ 16.64عينة )وكانت نسبة ال
 توزيع أفراد مجتمع العينة حسب الشعب : 
 عدد الطالبات الصف
 044 العاشر

 077 األول ثانوؼ عممي
 238 األول ثانوؼ األدبي
 559 المجموع

 م( .  2109- 2108درسة احمد شوقي لمعام الدراسي )اشر في م( : أعداد الطالبات في الصف الع0جدول )    
 -: دراسة أدوات الثالثًا : 

 -:لمحصول عمى المعمومات الالزمة قمنا باستخدام األدوات التالية 
  وعي طالبات مدرسة أحمد شوقي الثانوية لمبنات بالتكنولوجيا قياس بيدف  : تبانة ـــاالس: األداة األولى

من أسئمة  اإلجابة عمى السؤال األول والسيما فيما يتعمق ب ،تحقيق أىداف البحث  تمكن منولن، الخضراء  
 . البحث

 ةالمرفقدد سددتبانةاالبإعددداد االسددتبانة،  كتابددة فقددرات عمددى األسددس السددميمة التددي يجددب اتباعيددا عنددد وبعددد االطددالع قمنددا 
) االسدتخدام األخضدر –والتصدميم األخضدر  التصدنيع) مجاالتثالث  من  حيث تكونت  المطموبة مواصفات الوفق 

 . فقرة  (  30  ) تم تغطية ىذه المجاالت  في (التدوير األخضر –استيالك الطاقة (
 .مارس (  2 / السبتفبراير 9 ) من السبتأسئمة االستبانة الكترونيا وذلك حيث تم توزيع  {1} 
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 –) اسدددتيالك الطاقدددة (االسدددتخدام األخضدددر –ضدددر التصدددنيع والتصدددميم األختتمثدددل  جددداالتم 3مثمدددت  االسدددتبانة {2}
 .التدوير األخضر

 (0االستبانة مرفقة في المالحق ) ممحق 
 ىي محادثة أو حوار موجو بين الباحث من جية وشخص أو أشخاص آخرين  :المقابمة ثانية : لاألداة ا

ن األسدئمة مدن من جية أخرػ بغرض جمع المعمومات الالزمة لمبحث والحوار يتم عبر طرح مجموعدة مد
 ( .55م ، ص  2003الباحث التي يتطمب اإلجابة عمييا من األشخاص المعنيين بالبحث ) دياب ، 

وعدددي السدددبل المقترحدددة لتطدددوير ،  التكنولوجيدددا الخضدددراء الفائددددة مدددن تطبيدددق مدددن خالليدددا االجابدددة عمدددى  تدددمو 
 التكنولوجيا الخضراء لمطالبات . 

 كل من  تم اجراء مقابمة مع
 رئيس نادؼ العموم بمؤسسة قطان ، صاحب عيسى الزبط ) ميندس ميكاالكتونكس ، لميندس ا

 . (مشروع المدينة الخضراء 
 ) األستاذة نيفين العكة ) سكرتيرة مدرسة أحمد شوقي الثانوية لمبنات 

ا المستيمكة في المدرسة ، والفائدة المرجوة من تطبيق التكنولوجي العيدحول أسئمة  وقد تضمنت المقابمة 
 . تطوير وعي الطالبات بيذا الوعي ، وسبل  الخضراء

 (2صور لممقابالت مرفقة بالمالحق ) ممحق 
توزيع حاويات في ساحة المدرسة لتصنيف : " مدرستي خضراء "مشروع تطوعي تجريبي لثالثة  : األداة ا

ستراحة إلى ضرورة تصنيف معدنية . وتنبيو الطالبات في فترة اال –النفايات الي نفايات ورقية _ بالستيكية 
 تدوير مجموعة مخمفات وا عادة تصنيعيا .  مخمفاتين .

 (3صور المشروع مرفقة بالمالحق ) ممحق 
 -: رابعًا : اجراءات التطبيق 
م فدي نفدس مدرسدة أحمدد  2109-2108في الفصدل الدراسدي الثداني لمعدام الدراسدي  تم تطبيق االستبانة 
الت باستضافة الميندس عيسى األزبط بالمدرسة ، ووجود األسدتاذة نيفدين ، والمقاب شوقي الثانوية لمبنات

م فددي سدداحة مدرسددة أحمددد  2109/ 4/3العكددة بالمدرسددة ، وتددم تطبيددق المشددروع ابتددداء مددن يددوم األثنددين 
 .شوقي الثانوية لمبنات  
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   تحميل النتائج وتفسيرىاالرابعل ــــــــــــــــــالفص :    
 

  عمى استخراج النسب المئويةعتمدت الدراسة ا االستبانةنتائج عند تحميل :  المستخدمة حصائيةاإلب األسالي
 Microsoft Excellباستخدام برنامج ومن ثم تم تمثيميا بيانيا لتسييل عممية الدراسة واستخالص النتائج 

 -: دراسةنتائـــــــــــــــــج ال
.. لتدددي أجريدددت مدددع الجيدددات ذات العالقدددة بالمشدددكمة موضدددوع البحدددث مضدددمون المقددداءات ابعدددد اطالعندددا عمدددى       
وكدذلك اطالعندا عمدى بعدض المراجدع   يمندا لنتدائج  االسدتبيان المرفدق ،تحم خالل بياناتمجموعة من ال الوصول إلىو 

ى خدالل تنداول اإلجابدة عمدى أسدئمة البحدث عمد ، مدنمعمومات  تم التوصل إليو من نوجز ما،  موضوعالتي تناولت ال
 -: التالي النحو
 ؟ لمبنات بالتكنولوجيا الخضراء  مدرسة أحمد شوقي الثانوية لباتطا وعي درجة ما   : 1س 
 تم توزيع فقرات االستبانة الي ثالث مجاالت : لإلجابة عمى ىذا السؤال        

 ويوضح الجدول اآلتي النسب المئوية لممجاالت الثالثة 
 الترتيب الدرجة  النسبة المئوية المجال

 3 صغيرة %22.78 التصنيع والتصميم األخضر
 1 متوسطة %48.33 االستخدام األخضر ) استيالك الطاقة(

 2 صغيرة %28.89 التدوير األخضر
 وفيما يمي تحميل لكل مجال : 

 :الوعي بالتصميم والتصنيع األخضر  المجال األول :
 :ن نتائج فقرات ىذا المجال ييب  (2)الجدول 

 
 م

 
 فقــــــــــــــــــــــــــرةال

 االجابة
غير موافق  غير موافق الي حد ما موافق موافق بشدة

 بشدة
 -     %212 %3115 %4113 %25 لدَؼ اىتمام عاٍل اتجاه قضايا البيئة . -1

أالحع وجود شعار نجوم الطاقة عمى المنتجات   -2

 االلكترونية التي استخدميا 
9% 2215% 5511% 1112% 212% 

المواد التعميمية في المدارس تغطي المعرفة البيئية وطرق  -3

 التصنيع اآلمنة 
615% 1813% 46%1 2317% 514% 
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أؤمن بأن البدء في النفس بشكل ايجابي اتجاه البيئة  -4

 يمكنو حل كثير من القضايا 
6818% 28% 312% - - 

 ُأقدر مساىمة المصممين باستخدام األجيزة المصَنعة -5

 لممحافظة عمى البيئة 
3313% 4915% 1511% 212% - 

أعتقد أن التصميم األخضر لممنتجات يساىم في حل  -6

 مشكالت البيئة .
2317% 4814% 2518% 212% - 

من الميم أن يتضمن المنياج المدرسي مقررات دراسية  -7

 لمتكنولوجيا الخضراء .
2619% 5318% 1511% 312% 111% 

ي ألؼ سموك ضار بالبيئة ُأبمغ في حال مالحظت -8

 السمطات المختصة .
1511% 4.19% 3414% 816% 111% 

 %312 %715 %4612 %3414 %816 التكنولوجيا الخضراء  أىتم باالطالع المستمر عن -9

 %212 %615 %3212 %4915 %916 أشعر بأىمية دراسة مواضيع تتعمق بالتكنولوجيا الخضراء  .1

" حصدمت عمدى أعمدى أن البدء في النفس بشكل ايجابي اتجاه البيئة يمكنو حدل كثيدر مدن القضدايا أؤمن ب" ( 4)الفقرة 
%(. وتعدزو الباحثدات ىدذه النتيجدة بدأن الطالبدات لدديين قناعدة بدأن التغييدر يبددأ مدن الدنفس 68.8نسبة موافق بشدة )
 وىذا مؤشر إيجابي .

" حصدمت عمدى ثداني ترتيدب  ة المصدَنعة لممحافظدة عمدى البيئدةُأقدر مساىمة المصممين باستخدام األجيدز ( " 5الفقرة )
%( . وىددذا يدددل عمددى أن المصددنع الددذؼ يتجددو الددي الصددناعات دون تمويددث البيئددة يحظددى 33.3مددن الفقددرات بنسددبة )

عمى تقدير من قبل المجتمدع ودعدم كبيدر . وىندا تددعو الباحثدات كافدة المصدنعين باتخداذ اإلجدراءات الالزمدة بتصدميم 
 محافظة عمى البيئة . أجيزة 

%( 8.6" عمدى نسدبة )التكنولوجيدا الخضدراء  ( " أىتم بداالطالع المسدتمر عدن9أما الفقرات األقل نسبة فكانت الفقرة )

 قمة الحافز لمقراءة واالطالع بما يخص البيئة والتصنيع األخضر .يدل عمى حداثة ىذا المصطمح و 

وعي بدرجة صغيرة لمتصنيع والتصميم ( ، وجدت الباحثات األخضر نتائج ىذا المجال )التصنيع والتصميم وإليجاز
األخضر وضرورة زيادة الوعي من خالل وسائل االعالم والمناىج الفمسطينية وكذلك ادراج قوانين لمصناعات 

 والتصاميم المستخدمة في كافة الصناعات . 
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 الوعي باالستخدام األخضر ) استيالك الطاقة ( – 2

 

 م

 

 درجـــــــة الموافقــــــــــــــة ــــــــــــــــــــرةالفقــــــ
موافق 
 بشدة

الي حد  موافق
 ما

غير موافق  غير موافق
 بشدة

أتعاون مع المدرسة في إغالق أجيزة الحاسوب بعد استخداميا  1
 %111 %212 %12 %3.14 %5413 لمحد من االستيالك .

 لطاقة .أحتاج إلى زيادة وعيي بمجال استخدام ا 2
3115% 4617% 1815% 313% - 

أعتقد أنو يجب تشجيع تجارب استغالل طاقة الرياح إلنتاج  3
 - %111 %918 %3.14 %5817 الكيرباء 

 أعتبر استخدام الممبات الموفرة لمطاقة أفضل في انارة المنزل . 4
5.15% 3714% 818% 313% - 

منازل ناجحة أرػ أن استغالل المساحات الفارغة عمى أسطح ال 5
 - %111 %414 %4516 %4819 لعمل مشاريع طاقة بديمة .

أضع الحاسوب في وضع السكون عندما ال احتاج إلى استخدامو  6
 %111 %716 %1411 %4617 %3.14 لفترة قصيرة .

 أعتقد أن الطاقة الشمسية توفر المال . 7
1815% 37% 3911% 514% - 

 -ل فقرة الميل ) المدفأة  أتأكد من إغالق بعض أجيزة المنز  8
 - %111 %413 %2712 %6714 ...( -التمفاز 

تعد الطاقة المتجددة الخضراء من األساسيات وليس من  9
 - %111 %2319 %4517 %2913 الكماليات .

 أرػ أن الوعي باالستخدام اآلمن لاجيزة االلكترونية أمر ُممح  .1
5116% 4118% 616% - - 

" حصدمت عمدى أعمدى نسدبة ...( -التمفداز  -أكد من إغالق بعض أجيزة المنزل فقرة الميل ) المدفأة  أت( " 8الفقرة ) 
%(. وتعدددزو الباحثدددات ىدددذه النتيجدددة بدددأن الطالبدددات لدددديين وعدددي بأىميدددة الطاقدددة والتدددوفير فدددي 67.4موافدددق بشددددة )

ت طويمة مما يشعرىن بأىميدة التأكدد استيالك الطاقة خاصة وأن قطاع غزة يعاني من انقطاع التيار الكيربائي لفترا
 من اغالق أجيزة المنزل .

" حصمت عمى ثاني ترتيب من أعتقد أنو يجب تشجيع تجارب استغالل طاقة الرياح إلنتاج الكيرباء ( " 3الفقرة )
 . وتعزو الباحثات ذلك بأن سكان قطاع غزة استخدموا معظم وسائل انتاج وتخزين الكيرباء من بطاريات الفقرات
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وخاليا شمسية ومولدات كيربائية تعمل عمى الوقود ، ويسعوا الي إيجاد وسائل بديمة مثل طاقة   (USPوأجيزة )
 الرياح وخاصة بأنيا طاقة متجددة ومحافظة عمى البيئة . 

%( تعددزو 18.5" عمددى نسددبة )أعتقددد أن الطاقددة الشمسددية تددوفر المددال .( " 7أمددا الفقددرات األقددل نسددبة فكانددت الفقددرة )

ليس لدييم رؤية مستقبمية بأن الطاقة الشمسية توفير المال عمدى المددػ البعيدد ، وداللدة الباحثات ذلك بأن الطالبات 

 .ىذه النسبة بأن ىناك تكمفة عالية لتركيب الخاليا الشمسية والبطاريات الخاصة فييا 

أن الطالبات ميتمات ت الباحثات ، وجدالذؼ جاء بوعي متوسط  األخضر( ستخداموإليجاز نتائج ىذا المجال )اال
يجاد وسائل بديمة عنيا . وان كان ىذا الوعي يحتاج الي تطوير أكثر .  بتوفير الطاقة الكيربائية وا 

 الوعي بالتدوير األخضر – 3

 

 م

 

 درجـــــــة الموافقــــــــــــــة الفقــــــــــــــــــــــــــرة
موافق 
 بشدة

الي حد  موافق
 ما

غير موافق  افقغير مو 
 بشدة

 نقوم بالمنزل بفرز النفايات الصمبة  1
413% 2218% 3418% 2717% 1.19% 

 نحتفع بالبطاريات التي ال تعمل في منزلنا  2
1.% 1819% 2819% 3313% 819% 

 أىتم بإيجاد حمول مناسبة لمتقميل من النفايات  3
1613% 3519% 3519% 817% 313% 

 البالستيك ...( –ادة التدوير ) الورق أعي الدور الفاعل بإع 4
2611% 4.11% 25% 615% 212% 

 أعتقد أن الحل األمثل لمتخمص من النفايات ىو إعادة تدويرىا . 5
4113% 4315% 12% 212% 111% 

 أرػ أن النفايات تمتمك قيمة تجارية أو صناعية  6
2917% 2715% 3613% 515% 111% 

 النفايات أحب أن التحق بدورات لتدوير 7
1613% 2813% 3115% 2.17% 313% 

 لدَؼ أفكار مبتكرة إلعادة تدوير األجيزة االلكترونية 8
212% 1414% 5313% 2516% 414% 
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ألجأ الي صيانة االجيزة المعطوبة في المنزل أفضل من شراء  9
 %616 %717 %3411 %2917 %22 أجيزة جديدة .

 في التدوير األخضر  أرػ ضرورة االطالع عمى تجارب الدول .1
4.% 3819% 1718% 111% 212% 

" حصمت عمى أعمدى نسدبة موافدق بشددة أعتقد أن الحل األمثل لمتخمص من النفايات ىو إعادة تدويرىا .( " 5الفقرة )
%(. وتعدددزو الباحثدددات ىدددذه النتيجدددة بدددأن الطالبدددات لدددديين وعدددي بأىميدددة التددددوير ونتائجدددو اإليجابيدددة لمبيئدددة ، 41.3)

 مع تزايد المخمفات ومدػ ضررىا الواضح عمى البيئة . خاصة 
" حصمت عمى ثاني ترتيب من أرػ ضرورة االطالع عمى تجارب الدول في التدوير األخضر  ( " 10الفقرة )

الطالبات عمى ايمان بأن حضارة الدول وتقدميا تأتي من كونيا نظيفة ومنتجة الفقرات . وتعزو الباحثات ذلك بأن 
لنظافة من تدوير النفايات وا عادة تصنيع المخمفات ، وخاصة أن العديد من الدول قامت بمثل ىذه وتأتي ىذه ا

 .  التجارب وعمينا االستفادة منيا وتطبيقيا في مجتمعنا  

%( 2.2" عمدى نسدبة )لدَؼ أفكار مبتكرة إلعادة تدوير األجيزة االلكترونية( "8أما الفقرات األقل نسبة فكانت الفقرة )

غير ميتمين بإيجاد أفكار إلعادة تدوير األجيزة االلكترونيدة وخاصدة بدأن بيدوتين الباحثات ذلك بأن الطالبات  تعزو

العديددد مددن اليواتددف الذكيددة وأجيددزة الحاسددوب وأجيددزة الددتحكم ، وقددد يعددود ذلددك أكثددر الددي أنيددم يبيعددون ىددذه األجيددزة 

 .المستعممة أو يبدلونيا بأجيزة جديدة 

%( تعددزو الباحثددات ذلددك بددأن البمديددة ال تضددع 4.3" عمددى نسددبة )بددالمنزل بفددرز النفايددات الصددمبة  نقددوم( "1الفقددرة )

. وأن وجدود قددوانين لفددرز النفايددات يمكددن ان حاويدات لفددرز النفايددات فددالمواطنين ال يجددون جدددوػ لفرزىددا فددي المنددزل 

 يفيد لالستفادة من فرزىا . 

ذلك لعدم اىتمام البمديات والمصانع  ، و صغيرالذؼ جاء بوعي  األخضر( تدويروإليجاز نتائج ىذا المجال )ال
  بعممية التدوير ، وبالتالي عدم اىتمام السكان . 

 

 ؟ تطبيق التكنولوجيا الخضراء  ىي خطواتما   : 2س                
تطبيق التكنولوجيا بتطبيق مشروع ) مدرستي خضراء( ، كنموذج مبدأؼ ل، قامت الباحثات  لإلجابة عمى ىذا السؤال

 الخضراء .
 اجراءات المشروع :

بمقابمة سكرتيرة المدرسة األستاذة نيفين العكة وسؤاليا عمى العيد المستيمكة في المدرسة وأجابت بأن العيد  .1
 المستيمكة ىي المواد التي يتم استيالكيا من قبل المدرسة خالل العام الدراسي وقد قسمتيا إلى :
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 الطباشير ( .  –األقالم –الممفات  –أنواعو القرطاسية ) الورق ب -
  قيوة ( . –شاؼ  –التدبير ) سكر  -
 حبر الطابعات .  -

وأن قسم الموازم ىو القسم المسؤول عن توريدات العيد وتكون عادة مرة كل فصل دراسي حسب الطمبية ، 
 وأن ىناك سجل ليذه العيد ورقابة عمى االستيالك ليا .

 ية واىتمام كبير بالمستيمكات من العيد ، وبيان بأىمية ترشيد ىذه المستيمكات.مما يعطي إحساس بالمسؤول
 (2صور المقابمة في المالحق )ممحق 

ؤشر إيجابي أن الطاقة التي تستخدميا المدرسة طاقة نظيفة المدرسة مزودة بخاليا شمسية مما يعطي م .2
 متجددة ، وأن لدييا استخدام أخضر لمطاقة .

ى فرز المخمفات ، بتوزيع حاويات لفرز النفايات الى ورق ، زجاجات بالستيكية ، تشجيع الطالبات عم .3
 زجاجات معدنية . 

 طالء إطارات لمسيارات واستخداميا في الزراعة وتزيين ساحة المدرسة . .4
 عمل ورشة عمل إلعادة تصنيع منتجات من مخمفات البيئة .  .5

 ( . 3صور إجراءات المشروع في المالحق ) ممحق 
تأتي من الخطوات خطوات تطبيق التكنولوجيا الخضراء خالل ىذا المشروع وجدت الباحثات ان  ومن
 اآلتية:

 توفير بيئة مناسبة لتنمية التكنولوجيا الخضراء.و  اإلطار المؤسسي  تعزيز .1
 لتطبيقات التكنولوجيا الخضراء . .  توفير التدريب والتعميم2
 تسويق التكنولوجيا الخضراء.من خالل  .  تشجيع البحث واالبتكار3
  زيادة الوعي العام بشأن التكنولوجيا الخضراء . 4

 ؟   بالتكنولوجيا الخضراء في مدرسة أحمد شوقي الثانوية سبل تطوير وعي الطالباتما   : 3س        
ؼ وضع سبل ، الذ لإلجابة عمى ىذا السؤال تم مقابمة الميندس عيسى االزبط صاحب مشروع ) المدينة الخضراء(
 تطوير وعي الطالبات بالتكنولوجيا الخضراء وقد قامت الباحثات بتمخيصيا عمى ىيئة نقاط :

 تنظيم ندوات ومحاضرات تثقيفية حول التكنولوجيا الخضراء من خالل االستعانة بالخبراء والمختصين .  .1
 اء .تفعيل اإلذاعة المدرسية لتمارس دورىا في توعية الطمبة بالتكنولوجيا الخضر  .2
 تفعيل دور النادؼ البيئي المدرسي وجماعات أصدقاء البيئة . .3
التعاون والتنسيق مع كل من لو عالقة بالتكنولوجيا الخضراء من مؤسسات المجتمع المحمي ) بمديات ،  .4

 سمطة طاقة ، سمطة البيئة (.



 

24 

 تخصيص أوقات لعقد ندوات مدرسية بخصوص التكنولوجيا الخضراء . .5
 ن األىالي أو الحي التي تقيم فيو المدرسة . عمل حمالت توعية بي .6
 الخروج في حمالت تنظيف وترتيب البيئة المدرسية وما حوليا . .7
 المداومة عمى فرز النفايات بالمدرسة بتخصيص حاويات لكل نوع من النفايات . .8
 عمل ممصقات جدارية ورسومات داخل أسوار المدرسة .  .9
 . النظيفة في تشغيل مولد المياه في المدرسة الستفادة من مشاريع توليد الكيرباء.ا10
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   الخامس: عرض النتائج والتوصيات ل ــــــــــــــــــالفص  
 نتائج الدراسة   

كافة لمتكنولوجيا الخضراء في لدػ طالبات مدرسة أحمد شوقي الثانوية لمبنات  متوسطةبدرجة  وعيوجد ي .0
 .( التدوير األخضر  –االستخدام األخضر" استيالك الطاقة"  –التصميم األخضر ت ) التصنيع و المجاال

أن مجال االستخدام األخضر جاء بالمرتبة األولى يميو مجال التدوير األخضر ثم مجال التصنيع تبين  .2
 .والتصميم األخضر

ن كان عمى مستوػ البيت أو المدرسة فمو خطوات من .3 زيادة الوعي بأىمية  أن تطبيق التكنولوجيا الخضراء وا 
ىذه التطبيقات ، ووجود دعم مؤسسي ، وتوفير بيئة مناسبة لمتكنولوجيا الخضراء ، وتعزيز البحث في ىذا 

 المجال . 
من سبل تطوير وعي الطالبات بالتكنولوجيا الخضراء ىو زيادة التوعية بخصوص البيئة ، واستخدام الطاقة  .4

 خمفات . وطرق التصنيع االمنة وا عادة تدوير الم
لمبيئة حقق فائدة مواكبة التطور ومتابعة التجديدات العالمية ، كما تأىمية كبيرة في  متكنولوجيا الخضراءل 51

 والمجتمع ولمصحة العامة لافراد . 
      .. الحالية الدراسة ليا توصمت التي النتائج ضوء في
 التالي 11 النحو عمى التوصياتسرد  يمكن  

رة التربية والتعميم العالي وسمطة البيئة الفمسطينية وسمطة الطاقة لتنظيم دورات وورش العمل عمى تعاون وزا -1
 عمل لمطالبات في المدارس الثانوية تيدف إلى زيادة الوعي والتثقيف بالتكنولوجيا الخضراء .

 ضرورة تضمين مناىج العموم والتكنولوجيا بمفاىيم التكنولوجيا الخضراء . -2
 رس الثانوية لتفعيل األندية البيئية المدرسية .ضرورة حث إدارة المدا -3
 ضرورة تفعيل دور اإلذاعة المدرسية في التوعية بالقضايا البيئية . -4
 ضرورة توعية الطمبة بتحويل البيئة المدرسية إلى مدرسة خضراء . -5
ن العمل عمى التعاون مع سمطة البيئة والطاقة لتزويد المدارس بالنشرات والمطويات والمطبوعات ع -6

 التكنولوجيا الخضراء . 
 الحث عمى مشاركة في أيام تطوعية لنظافة المدرسة والبيئة المحيطة بالمدرسة . -7

 المقترحات
 إجراء دراسات أخرػ مماثمة لمدراسة الحالية عمى مراحل دراسية أخرػ . -0
 .التكنولوجيا الخضراء عمى البيئة  دراسة أثر -2
 ودراستيا دراسة متعمقة . ب دول أخرػ من خبرات وتجار  التكنولوجيا الخضراء تناول -3
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الشــكر الشــكر   بجزيــلبجزيــل11 نتقــدم 11 نتقــدم فــي إعــداد ىــذا البحــث فــي إعــداد ىــذا البحــث   ونحــن إذ نــدعو   أن نكــون قــد وفقنــاونحــن إذ نــدعو   أن نكــون قــد وفقنــاوفــي النيايــة 111 وفــي النيايــة 111             

ميـق بتقديمـو إلـى لجنـة البحـث العممـي ميـق بتقديمـو إلـى لجنـة البحـث العممـي خراجـو بشـكل  يخراجـو بشـكل  يوالتقدير واالمتنان لكل من أعاننا عمى إعداد ىذا البحـث وا  والتقدير واالمتنان لكل من أعاننا عمى إعداد ىذا البحـث وا  

السيما أن عمل اإلنسان دائما يعتريو السيما أن عمل اإلنسان دائما يعتريو قي استحسانكم قي استحسانكم ،، آممين أن يم،، آممين أن يموزارة التربية والتعميم ( وزارة التربية والتعميم (   عمى مستوى الوزارة )عمى مستوى الوزارة )

          1111النقص حيث الكمال هلل سبحانو وتعالى النقص حيث الكمال هلل سبحانو وتعالى 

                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

      المراجـــــــــــــع     
 

  

 (.2101أبو حطب، فؤاد و آمال، صادق.)تحميل اإلحصائي في العموم النفسية مناىج البحث وطرق ال م
 : مكتبة األنجمو المصرية. . القاىرةواالجتماعية

 ( دور االقتصاد األخضر في التنمية المستدامة في الوطن العربي .  2014أحمد . شريف دمحم عمي . ) م

 جامعة الدول العربية . المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية .

 م( فاعمية برنامج قائم عمى المدخل البيئي لتدريس العموم في تعزيز 2106ناء ) البركات . عمي ، والوديان . ى
 ( .02)3الوعي البيئي لدػ األطفال . المجمة األردنية في العموم التربوية . 

 ( م( . مستوػ الوعي بمخاطر التموث البيئي لدػ معممي المرحمة األساسية في قطاع غزة . )  2100البنا . اياد
 ير غير منشورة( . الجامعة اإلسالمية . غزة . رسالة ماجست

  عريبات . د. بشير دمحم ، مزاىرة . د. أيمن سميمان . التربية البيئية . جامعة البمقان . المممكة األردنية الياشمية
 . 
 ميارات التفكير والبحث العممي   (م  2015رون )دددددددآخ عودة د رحمة و. 

 ( التربية 2009قادر . محسن . )والوعي البيئي واثر الضريبة في الحد من التموث البيئي ) رسالة ماجستير  م

 غير منشورة ( ، االكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك . 

 ( البيئة والمجتمع . دار الشروق . عمان ، األردن . 2010مزاىرة، أيمن سميمان . )م 

 ( دور المد 2017المواش ، إبراىيم بن دمحم بن عمر . )رسة المعززة لمصحة في تنمية السموك البيئي لدػ م

الطالب وسبل تفعيمو من وجية نظر الصحيين بمدينة الرياض ) رسالة ماجستير غير منشورة( . جامعة اإلمام 

 دمحم بن سعود اإلسالمية ، المممكة العربية السعودية . 
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 المالحق
 ( 1 حق رقم )ـمم

اشر األساسي لمتقويم االلكتروني في مبحث التكنولوجيا في مدرسة مدى قبول طالبات الصف الع استبيان حول
 11أحمد شوقي الثانوية لمبنات 

عرضناىا عمى مشرفة البحث  ومعممات من ثم نحن فريق البحث و  قمنا بإعدادىا االستبانة التينعرض           
/ فبراير إلى 9السبت  )لممتدة من لكترونيا  في الفترة اإوزعت بعد حذف وتعديل بعض الفقرات ،، و 1أخريات 1
 والحادي عشر لمبحث التكنولوجيا لمصف العاشر التواصل االجتماعي مجموعة عبر( 2.19/مارس /  2السبت 

ليكم االستبانة  11  طالبة 93حيث أجاب عمييا   11وا   
 11 الرجاء ملء  االستمارة بكل دقة مع العمم أن ىذه البيانات سرية لغرض البحث العممي فقط 

      شاكرين لكم حسن تعاونكم 11   
 الوعي بالتصنيع والتصميم األخضر  – 1  

 
 م

 

 الفقــــــــــــــــــــــــــرة
 االجابة

غير موافق  غير موافق الي حد ما موافق موافق بشدة
 بشدة

      لدَؼ اىتمام عاٍل اتجاه قضايا البيئة . -1

عمى المنتجات أالحع وجود شعار نجوم الطاقة   -2

 االلكترونية التي استخدميا 

     

المواد التعميمية في المدارس تغطي المعرفة البيئية وطرق  -3

 التصنيع اآلمنة 

     

أؤمن بأن البدء في النفس بشكل ايجابي اتجاه البيئة  -4

 يمكنو حل كثير من القضايا 

     

عة ُأقدر مساىمة المصممين باستخدام األجيزة المصنَ  -5

 لممحافظة عمى البيئة 

     

أعتقد أن التصميم األخضر لممنتجات يساىم في حل  -6

 مشكالت البيئة .

     

     من الميم أن يتضمن المنياج المدرسي مقررات دراسية  -7
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 لمتكنولوجيا الخضراء .

في حال مالحظتي ألؼ سموك ضار بالبيئة ُأبمغ  -8

 السمطات المختصة .

     

      التكنولوجيا الخضراء  باالطالع المستمر عن أىتم -9

      أشعر بأىمية دراسة مواضيع تتعمق بالتكنولوجيا الخضراء  .1

 الوعي باالستخدام األخضر ) استيالك الطاقة ( – 2

 

 م

 

 درجـــــــة الموافقــــــــــــــة الفقــــــــــــــــــــــــــرة
موافق 
 بشدة

الي حد  موافق
 ما

غير موافق  غير موافق
 بشدة

أتعاون مع المدرسة في إغالق أجيزة الحاسوب بعد استخداميا  1
 لمحد من االستيالك .

     

      أحتاج إلى زيادة وعيي بمجال استخدام الطاقة . 2

أعتقد أنو يجب تشجيع تجارب استغالل طاقة الرياح إلنتاج  3
 الكيرباء 

     

      ات الموفرة لمطاقة أفضل في انارة المنزل .أعتبر استخدام الممب 4

أرػ أن استغالل المساحات الفارغة عمى أسطح المنازل ناجحة  5
 لعمل مشاريع طاقة بديمة .

     

أضع الحاسوب في وضع السكون عندما ال احتاج إلى استخدامو  6
 لفترة قصيرة .

     

      أعتقد أن الطاقة الشمسية توفر المال . 7

 -أتأكد من إغالق بعض أجيزة المنزل فقرة الميل ) المدفأة   8
 ...( -التمفاز 

     

تعد الطاقة المتجددة الخضراء من األساسيات وليس من  9
 الكماليات .

     

      أرػ أن الوعي باالستخدام اآلمن لاجيزة االلكترونية أمر ُممح  .1
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 التدوير األخضر  –3

 

 م

 

 درجـــــــة الموافقــــــــــــــة ــــــــــــــرةالفقــــــــــــ
موافق 
 بشدة

الي حد  موافق
 ما

غير موافق  غير موافق
 بشدة

      نقوم بالمنزل بفرز النفايات الصمبة  1

      نحتفع بالبطاريات التي ال تعمل في منزلنا  2

      أىتم بإيجاد حمول مناسبة لمتقميل من النفايات  3

      البالستيك ...( –عي الدور الفاعل بإعادة التدوير ) الورق أ  4

      أعتقد أن الحل األمثل لمتخمص من النفايات ىو إعادة تدويرىا . 5

      أرػ أن النفايات تمتمك قيمة تجارية أو صناعية  6

      أحب أن التحق بدورات لتدوير النفايات 7

      ير األجيزة االلكترونيةلدَؼ أفكار مبتكرة إلعادة تدو  8

ألجأ الي صيانة االجيزة المعطوبة في المنزل أفضل من شراء  9
 أجيزة جديدة .

     

      أرػ ضرورة االطالع عمى تجارب الدول في التدوير األخضر  .1

  رابط االستبانة عمى مواقع التواصل االجتماعي

 

https://goo.gl/forms/EbLiyK38EmQHqLgN2 
  

file:///E:/رابط%20الاستبانة%20على%20مواقع%20التواصل%20الاجتماعي%20%20https:/docs.google.com/forms/d/1ov_hNtr-%20%20%20mi709BvLIZ4tBPVx5bLSSMomccx06x0tcAI/viewform%3fc=0&w=11
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 هع الوهٌذس عيسى األزبظ هقببلة 

 ( 2ممـحق رقم ) 
 الباحثات الطالبات مقابالتصور تبين بعض 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قببلة هع األستبرة ًيفيي ه

 العكة 

االطالع على سجل العهذ الوستهلكة 

 للوذرسة
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 ( 3ممـحق رقم ) 
 ر مشروع " مدرستي خضراء "صو 

 


