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 ورقة عمل بعنوان: نحو بيئة تعليمية ممتعة التعليم األخضر.

 .التاريخمناهج وطرق تدريس الأستاذ ، أ.د. فايزة أحمد الحسيني مجاهدإعداد: 

 .جامعة عين شمس ،كلية البنات

ببمؤتم تددد  مس ؤمدددليمدحدددعميةلأددديميةلتأم ددديميس تم ؤمم ددد م،ممقدددللمؤتمدددلدملم ؤدددلسؤلم ؤيدددلتعمؤم دددربلم ؤم تددد  م ؤ ل دددل
 سددل مس ؤمجتدديم ؤلسؤ ديمؤوحدرلمستيمم(IJRS)س ؤمجتديم ؤلسؤ ديمؤتوحددرلمس ؤلي سدل م ؤمل ربديمس ؤ  يد ي،مس السمشدلي  

س تمسجمع ديميم(ASFC) س ؤجمع يم ؤ ل  يمألصرلم ؤمل  يمس ؤم تد  م ؤميدم م(IJHS) ؤ ترلم إلنيلن يمس الجمملع ي
م(PEGS) ي(م ؤمم  مؤتم م يم ؤميمل مي)ة لءمسمشليك

 (.تحت شعار: )نحو رؤية علمية ناجعة لبناء منظومة التعليم الرقمي

 (.بلالمستق تحديات الحاضر، واستشراف)بعنوان: مقومات تطبيق منظومة التعليم الرقمي، وآليات تنفيذه 

مللم) ؤيبع سسلميأ ؤسةبلمبلنلمجم،م ؤم  قلمبلؤقلةيم ؤلئ ي يمبأةلتأم يميس تم ؤمم  مؤتم ت  مس ؤمليببمس السمشلي  
مل.م2021فبل يلمم8-6مر فقم ؤ،مه1442جملتم آلخلمممم26-م24 ألث  ن(مم–

م.المستخلص

بلمجددديممثدددظمن دددللم ؤم ألخضدددليتس  م ؤم تددد  مم،،مفر ئدددل ل ألخضددددم دددلسلم ؤرياددديم ؤحلؤ ددديمم يدددرلم ؤم تددد  م
م ت مدديم،مس ؤم صددل م ؤم ت م دديممثددظم التمددرتسمسك ف دديمدرل  يددلمفددلم ؤ مت دديم ؤ ؤترح ددي،م أليوددلتم ألجيدد   ؤذك ددي،مسم
م. ألمريميسؤ لءؤت البمس ؤم تم نمسمسفر ئلهلم

م،سدحقددقميهل فدد م ألخضددل ؤمددليبام ؤمدلمأمأددنميكمدر ةددبم ؤب لدديم ؤم ت م دديمفدلم ؤم تدد  ممإسددمل د ج ل ةمدلمدرحدد م
 ؤددم ت م ؤقددلئ مةتدد م،م ؤحق ق دديم ألت ء  ت م ؤقددلئ مةتدد م،م ؤددم  الفمل حددل ؤددم ت ممددنمخدداللم ؤمر اددي،م ؤم تدد  ممثددظم)

ؤتمشدأال متدلبد متمم إلبدل ةل،م ؤمليبامبلسمخل لمم يج ديمن لبديم ؤحدظمشلسةل ،م ؤم ت م ؤقلئ مةت م ؤم ؤم لفيي
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مثددظمم،هدد م ؤمجددليبم ؤ ل  دديمس ؤ لؤم ددييم،مسم يددرلم ؤمليسدديم ؤخضددل ءمسمر صدد لديلةمددلمديددم لوم ؤريادديم ؤحلؤ دديمم
(م أليتك،م ؤ ل  ديم ؤممحدل م إلمدلي ،مرتأي،م ؤممتكيم ؤ ل  يم ؤي ،ممصل ؤالد   يميملبأل،متسلمنلسني لي ؤ لبلك،م)
فددلم ؤملسيددل مم ألخضددل،ممددتمدقددلأ ميتبدديمدل ربدديمؤ شددلمثقلفدديم ؤم تدد  ممددلم هممددعمبلنشددلءم ؤمددل يعم ؤخضددل ء ؤ

م. ؤم ت م يم ؤمصلبي

،مليثديحددليباممإسدمل د ج ل ،م ،م التمدرتس إلؤكملسن دي ؤم صدل م ؤم ت م ديمم، ألخضدل ؤم تد  مم:الكلمات الدالليةة
م. ألخضل،مثقلفيم ؤم ت  م،م ؤمليسيم ؤخضل ء إلبل ةلمؤتمشأال متمدلب ن لبيم ؤحظم

Abstract. 

The current paper addresses the concept of green education, its benefits, green 

education tools such as smart programming system, tablets, iPad, and educational 

platforms such as Edmodo and how they are employed in the learning process and 

their benefits for students, teachers, and parents, It also outlines teaching strategies 

that can keep pace with the educational environment in green education and 

achieve its objectives such as (learning through situations, Virtual instruction, 

learning based on real performance, competition-based learning, project-based 

learning, teaching using the Theory of Creative solution to problems (Triz). 

 The present paper also reviews the concept and specifications of the Green School 

and the most important Arab and international experiences such as (Japan, 

Indonesia, Latin American countries, Egypt, Saudi Arabia, United Arab Emirates, 

Jordan) that were involved in the establishment of green schools. With the 

provision of an educational vision to spread the culture of green education in 

Egyptian educational institutions. 

Keywords: Green education, E-learning platforms, Edmodo, Modern teaching 

strategies, Innovative problem-solving theory, "triz", Green school, Green 

education culture. 
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م.األخضرنحو بيئة تعليمية ممتعة التعليم 

 :مقدمة

،مبظمبملمدمتك ممدنمةقدرلممبشدلبيمادلتي مةتد ممدقلعمبملمدمتك ممنمثلس  مطب ع ييصوحعمار م ؤلسلمال
ؤذيم ؤ مميمرىمممم  ممنم ؤلخظم ؤم لفلم ؤقرملم ميمؤتمشأال مسصرالام إلبل ع  ؤحترلممإنملجه لسيم ؤم لفيمسم
ملمفلمةصلنلم ؤحلحلم،مسؤيذ ميصو مد ربلم ؤ  للم ؤم ت  ؤلسلمسدقلميلمفلمجم تم ؤمجلال مأ مظمةت ميال
م،ماددلتيمةتدد م ؤددم ت م ؤددذ دلم ؤميددمملمسصددرالامل تمج ددظممددممأنممددنمميددلي  م ؤم ك ددلمددنميجددظمإةددم،حددلسي مميددممل 

لم ؤمقصدرتم ؤم م ديم ؤميدمل ميمفمدميدولطلامجرهلبلامبم يرل م ألخضل،مس لدوطم ؤم ت  ممل مي ؤ مدحق قم ؤم م يم ؤمي
م؟ل ألخضبلؤم ت  م

ربديميتبيمدل ،مسيتس د مث مدقلأ م،مسفر ئل  ألخضلسنحلسلمفلم ؤي ريم ؤملؤ يمدرح  م ؤمقصرتمبلؤم ت  م
م ؤمحلسيم ؤملؤ ي:سد لسؤعمسيايم ؤ مظمفلمم ؤملسيل م ؤم ت م يم ؤمصلبيمم ألخضلؤ شلمثقلفيم ؤم ت  م

هد ميتس دد ،ميمم د مفدلم ؤ مت ديم ؤم ت م دي،،مفر ئدلمد ب قمدنمح د ممم يرمد م ألخضدل ؤم ت  ميرح مماألول: المحور
مسدحققميهل ف .م ألخضل ؤمليبام ؤملمأمأنميكمدر ةبم ؤب ليم ؤم ت م يمفلم ؤم ت  ممإسمل د ج ل 

ةدلومألبدلام ؤمجدليبم ؤ لؤم ديمم،مر ص ميلم،م يرميلم ؤمليسيم ؤخضل ءممنمح  مأيم لوممالمحور الثاني:
م.ملم هممعمبإنشلءم ؤمل يعم ؤخضل ءس ؤ ل  يم ؤ

م.فلمم ؤملسيل م ؤم ت م يم ؤمصلبيم ألخضلؤ شلمثقلفيم ؤم ت  ميتبيمدل ربيمدقلأ ممثالث:الالمحور 

نظرةميمب ددددلماؤذيممدددد يجم ؤلي سددددل م السمشددددل   يمةت مسيادددديمفقددددلمددددد م الةممددددلتماؤهدددذ مهدافميوؤدحقيقمممممم
مدنميجدظمدأه دظمطالب دلمألت ءمتسيممدلثلمفدلمدحق دقم ؤم م ديم ؤميددمل ميممد  تدقممدنم ؤر ادتمسدحتدقمفدلم ؤميدمقبظ

مغتددبمةتدد مدحددلأل مؤتقبتلمس ؤميددمم إلبددل ةلةددنمطلبددقمد  بدد مم ددليفي مسمددر هبي مسد م دديماددلي دي مةتدد م ؤم ك ددلم
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 ؤلامددددلمممميددددم  لينممددددنمم   ددددل م ؤ صددددلم،إؤدددد م ؤب لدددديمنمددددلج ؤم م دددديمس إلم ؤميددددمقبظمفددددلمكلفدددديم ؤمجددددلال ممددددن
م.سميمحلثلد م ؤمك رؤرج ي

 .(هإستراتيجيات ،أدواته  ،فوائده، مفهومه) األخضر: التعليم المحور االول

  :األخضرالتعليم  مفهوم (1

مليببم ؤ البمةت م ؤمشليكيمبأنش يمبي لمؤسم،م  م السمل ميمسفيميل درح  مممفلمأيلةلمم ؤم ت  م ؤذي
،مسدرل ددد مميدددقممدددتم السدددمخل لم ؤصدددح  مؤتمدددر يت ؤميدددلي  م ؤح لد ددديم ؤمدددلمدمةمت ددديمبيدددلزمد  بددد سممليسدددل م

يمم ديم ؤثقلفد ؤمك رؤرج لم ؤمم ري مفلمختقمب ليممحّ   مؤب لءمميلي  م إلبدل  مس البمكدليمس ؤمشدليكيم الجمملع ديمسد 
مب نمجم تمة لصلم ؤ مت يم ؤم ت م يمسفقمم لي لمصلأقيمؤتب لي. ؤ كلبيمس ؤمر صظم ؤ ّ للم

ؤددرةلمةر  مبضددلسي مد م دديمم سد لؤددعم ؤددلم ألخ ددل فددلم ألسندديممبددليا اممإهمملمددلامتسؤ ددلامم ألخضددلسنددللمم ؤم تدد  م
مأددديمبلؤب لددديمسحيدددنم سدددمغالل،مسدج دددبم ؤمترثدددل م ؤصددد لع يمس ؤ  لدلشددد لم السدددميالنم ؤمم دددلملمؤت لادددي،مسم ؤب لدددل
 ؤدذيميم تدبمم ألخضدلس ؤ درت مؤت ب  ديمكلؤمودلنلم ؤخضدل ءمس الامصدلتمم ألخضدل،مسيهم يمدب لم ؤش ليمهلمر يت

 ديم مددلفتمبلدجدل م ؤم مم لؤجيم ؤد ق مفدلم ؤميدلي  مةدنمطلبدقمد دربلم ؤبدل مجمس ؤمقدلي  م ؤلي سد يمبلتبديمجليدل
لمديددلةلم ؤمك رؤرج دديم ؤحليثدديم ؤمددم ؤم ب قددل مةددنمم  ددريمجليددلمالسددمخل لمأ ددبم ألخضددل،مفددلؤم ت  م ؤميددمل مي

م. ألمريميسؤ لءلم ؤ لؤبمس ؤم ت مسمسدلش لم السميالنمسدرف لمساعمسجيم،ةت م ؤمحلف يمةت م ؤب لي

ممصدلتيسدشدج لمسممدنممودلكمس ؤب  ديم ؤمحم ديم ؤخضدل ءمبدلؤبل مجم ؤب ل ديمم ألخضدلس م  لميخلمييم م ؤم تد  م
 ؤمددلمديددم ممس ؤممليسددل مل  إلسددمل د ج  ؤمق  ددل مس ؤم ب قددل مسمؤدد م سددمخل لمإ،مبلالحددلفيمسخددلمل طلادديمخضددل ءم

مبم ربلم ؤم لهجمس سمحل لمدخصصل مد  ام ؤثقلفيم ؤخضل ء.

 :فيما يلي األخضرتتضح فوائد التعليم : األخضرفوائد التعليم  (2
م.درف لم ؤراعمس ؤجيليم ؤب ل يممتم ؤمليببمةت م سمخل لم ؤميمحلثل م ؤمك رؤرج يمب لبقيمست ميممنم ؤ لح  .1
مدرف لم ؤب ليم ؤمالئميمؤتمشليكيم ؤ ش يمؤت البمفلم ؤ مت يم ؤم ت م ي. .2
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مدق  ل مؤملش لم سميالنم ؤ لايم ؤ لدجمةنم سمخل لميجي  م ؤحلسربمس إلحلء مس ؤمك   مسغ لهل. سمخل لم .3
حيد نمدؤد مدرف لمب ليمم ترملد يمحليثيمؤلة م ؤ مت يم ؤم ت م يمسد م يم ؤقلي  م ؤ قت يمؤت دالبمممدلميدلتيم  .4

م.نجلا ؤم ت  مسابلت م إل
مدخف ضملر ھلم ؤ  يمفلم ؤمليسيممنمخاللمد   ظميسحم ؤ مظم ؤجملةلم ؤُمثملمب نمةمرلم ؤُ اَلب. .5
س نخ لومنيويمغ لبي مم ألط للدحي نمصحيمميممنم ؤمترلمؤت البممملمي مجمة  درف لمب ليمصح يمخلؤ  .6

م ؤلي س ي.ي م،مسدحي نمنملئجةنم ؤمليسي
م.سييلك مةت م ؤم ت مبلؤممليمن م،مألميلي مإدخلذم ؤقل يم ميةيلبإةت م ؤق لت م ؤميممل مسم ؤ البمدليببم .7
ؤ لؤدبمسي دطم م، ؤم ك دلؤ م ؤميمربل م ؤ ت لممدنمإ،مس سم ل ته مؤمحلسؤيم النمقللمابلت مثقيم ؤ البمبأن يي  .8

م.بلؤب ليم ؤمحت ي
محرسويم ؤم لهجمس ؤكمبم ؤلي س يمس ةمملتم ؤم ت  م إلؤكملسنل. .9
م.بلسمخل لميتس  م ؤمقرب م ؤلام يمد ربلميسلؤ بم ؤمقرب  .10
ةدددنمطلبدددقمد دددربلمميدددمرىم الدصدددللم،مسد  بددد مشدددل ةمي مفدددلم ؤ مت ددديم ؤم ت م ددديم ألمدددريميسؤ دددلءد   دددظمتسيم .11

م إلؤكملسنلمس ؤمر صظمب نم ؤمليسيمس ؤم  لمسملسيل م ؤمجممت.

ؤبلمجيمةت م سمخل لم ؤميمحلثل م ؤمك رؤرج يممثظ،من للم م ألخضلأ مملم ؤم ت  م :األخضرأدوات التعليم ( 3
فدلم ؤم تد  م(مByod)س دذؤ مأيديظمد ب دقمن دللم)م أليودلت،مسم ألجيد  م ؤترح ديسمم(Smart Computing ؤذك ديم)

بلؤمل يع،مس ؤذيمأمأنم ؤ البممنم سمخل لميجي دي م ؤشخص يمتسكم ؤحلجيمؤم لمدظم ؤحلسدبم آلؤدل،مسكدذؤ م
 (.سغ لهلم ؤب رؤرجل الفمل ح يمؤالسم لت مم يلمفلممر تم ؤ   بلءم ؤك م لءمسم ؤم لمظم

 ؤمددددلمدددددلة م ؤم تدددد  مم ألتس  مددددنميهدددد مم(Edmodo)مثددددظمإتمددددرتسمم، ؤم صددددل م ؤم ت م دددديةمددددلمد مبددددلم
ديدلةلمسب تقمةت يلم ؤف امبرنم ؤم ت ملمسدمثظمب ليمد ت م يمآم يمسسيتيم السمخل لم،مسدمب لمفتي م م ألخضل

ممدنمم ألمدريميسؤ دلء،مسدمأدنم م يم فمل ح يمدييظمةمت يم ؤم ت ةت م ؤم لةظمب نم ؤ البمس ؤم تم نمفلمب ليمد ت
م.الب لئي مملب يم ؤميمرىم ؤمحص تلم
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مت دددركمةضدددرممدددنم ؤم تمددد نمس ؤ دددالبمسمدددليليمم47أيدددمخللم ؤم صددديمفدددلم ؤرادددعم ؤحدددلؤلميةثدددلممدددنم
”مإتمدرتس”م م جممدلةلمبلؤ دلؤ ،مسب مبدل سهدلمبدذؤ مديدمحقمؤقدبميسلمسيةبدلمشدوأيمد تدم، ألمدريميسؤ دلء ؤمل يعمسم

م. ألخضل ؤملمأ مملمةت يلمن للم ؤم ت  مم ألتس  منميه م

 ( في العملية التعليمية:Edmodo)اإللكترونيةمميزات استخدام المنصة التعليمية 

مسيتيم السمخل ل،مألكم ؤر جييمدشو م ؤف يبرن،مؤذ مفيلمسيتيمسمأؤرفيمؤت الب. .1
نيلمدرفلممأمويميام يمدحمريمةت ممصلتيم ؤم ت مؤتمحمرىمألم؛ ؤليسعم ؤخصرص يديلةلمفلمحظممشأتيم .2

م.سميس بط؛مس لؤملؤلمسيرؤيم ؤرصرلمإؤ م ؤملت م ؤ تم ييم، ؤ تم مسمشليكيم ؤمحمرىمف مشأظممت ل 
م. ألمريميسؤ لءؤتم تم نمس ؤ البمسمشوأيمد ت  ممجلن يم .3
م ؤترح ي.م ألجي  إمألن يمدحم تيلمةت م ؤير ديم ؤذك يمسم .4
سديددمخللمف يددلمم(LMS)ن ددللمبددالنمبددريتمإلت ي م ؤددم ت مبدد نمم  أددلمشددوأيم ؤفدد امبددرنمسم(مedmodo)دجمددتم .5

ؤم تد  مؤ لتأديمديدمخللم  ؤمدلمدل ةدلم ؤ دلس م  ؤم لةت ديمم إلؤكملسن ديد ممدلمةتد م ؤمقدلي  مسمم2.0دق  يم ؤرببم
مالب.سدولتلم ؤمت ل مب نم ؤم تم نمس ؤ مديم مبإجل ءم ؤم لاشل م ؤجملع يمسإيسللم ؤلسلئظكملم،م ؤممملي 

إنشدددددلءمفصدددددرلم فمل حددددد يمؤت دددددالب،مسإنشدددددلءم ؤ ليدددددلممدددددنم ؤمجمرةدددددل مفددددد م ؤم صددددديممإمألن ددددديمددددددرفلؤتم ت  .6
م. إلؤكملسن ي

ييرؤي،مبم إلؤكملسن ين ل مالنيلمشوأيمد ت م يممفمم  م ؤ ليلممنم ؤخلمل م ؤم ت م يممثظم)إنشلءم الخمولي  م .7
لمسمم-من للميصلم ؤليجل   مجمد ت م ديمييش ف يمؤتلسلئظمس الحم لظمبيلمكتيل،مس سمخل لمد ب قدل مس دلمم-يأضا

يسمي بددطمم،(مؤتم ب يددل مسيسددلئظمملفقدديممددتممتدديSMSدمأددنم ؤم تدد مإيسددللميسددلؤيمنصدد ي)مسمر اددتممخمت ددي،
م.يسمي بط(،مخ بنمسمشليكيم ؤمحمرىمفلمشأظممتيسد

دددلم–ددددرف لم ؤمغذأددديم ؤل ج ددديمؤت دددالبممدددنمخددداللم ؤدددلتمةتددد م ؤ دددالبم .8 يصدددلم ؤدددليجل مؤتمجمرةددديممم-سيأضا
سديلةلم ؤم تد مةتد ممملب ديممطالبد مم،يسمؤكظمطلؤبمبشأظمفلتيمسم لاشميلم،يسمؤمجمرةيمصغ ل م،بأةمتيل

مس ؤر جول .فلميت ءمب ضم ؤميلي  ،مسملىمدقلمي مس ؤلتمةت ي مسإيسللم الخمولي  م ؤميميم
236 

عدد خاص بالمؤتمر الدولي السادس  (IJRS) المجلة الدولية للبحوث والدراسات التربوية والنفسية 
 نحو بيئة تعليمية ممتعة التعليم األخضر(.)،أ.د. فايزة أحمد الحسيني مجاهد 

 
 
 
 

 (.عن بعد لدى طالب المرحلة اإلعدادية
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

مةت منملئجميب لئي .م ألمريميسؤ لء،مسإطال م ألمريميسؤ لءديم مبلؤمر صظمب نم ؤم تم نمسم .9
يسمفدددلمتسلمةليدددل مؤمودددلتلم ألفكدددليمس ؤمشدددليكيمفددد مم،ديدددلةلمفدددلم ؤمر صدددظمبددد نم ؤم تمددد نمفدددلمتسؤددديمم   دددي .10

م ؤم لاشل م ؤمل ربي.

م:الب( للطEdmodo)اإللكترونيةالمنصة التعليمية يتضح مماسبق فوائد استخدام 

إةمددددللمس جوددددلدي مم، ؤيددددلبتمس ؤ ددددرييمؤتر جوددددل م ؤم  ؤ دددديمسإشدددد لي  م ؤمليسددددي ؤرصددددرلم،مإت ي متي سددددمي )
دددلم ؤ توددد م ؤممغ بددد ن،مح ددد مأأدددركم ؤر جدددبمةتددد م ؤم صدددي،مددددرفلم ؤم صددديمجدددلسلمبدددلؤمر يب مأيدددم  تم سخصرصا

طددددددددال مةت دددددددد مساددددددددعممددددددددلمأشددددددددلءمؤم لفدددددددديم ؤمر ة ددددددددلم ؤميمددددددددي:ممددددددددنممر ة ددددددددلمديددددددددت  م ؤر جوددددددددل م ؤ لؤددددددددبم إل
دددرفلم ؤ لصدديمؤت ددالبممم،دشددجتم ؤ لؤددبم ؤخجددرلمةتدد منشددلميي ئدد مس ؤمشددليكيممددتمامالئدد مس الممحلنددل ..... ؤ ،

م.(يحللم ؤميمجل  مفلممجللمتي سمي مطال مةت ؤإل

م:( للمعلمEdmodo)اإللكترونيةويتضح فوائد استخدام المنصة التعليمية 

ودلتلمسديرؤيمد،م ألمدريميسؤ لءسيرؤيم ؤم لةظممتم ؤ البمسمم،)دقرب ميةمللم ؤ البمسمملب يم ؤر جول مس ؤمكت  ل 
ثمليم سم،م  ي،ميسمةلؤم ي ؤمر تمس ألفكليمب نم ؤم ت مسامالئ مت خظم ؤمليسيميسممتممل يعميخلىممحت ي،ميسمةلم

م.(ةت م ؤم صيمث مم لاشم ممتم ؤ الب ؤراعمبرحتممرحر مم  نممسد    

بلؤمل يع،مس ؤذيمأمأنم ؤ البممنم سدمخل لميجيد دي ممفلم ؤم ت  (مByod)سبييظمبذؤ مد ب قمن للم
ءم ؤشخص يمتسكم ؤحلجيمؤم لمدظم ؤحلسدبم آلؤدل،مسكدذؤ م ؤم لمدظم الفمل حد يمؤالسدم لت مم يدلمفدلممدر تم ؤك م دل

 سغ لهلممنم ؤمخصصل م ؤ ب يمس ؤص لع ي.م،س ؤ   بلءمس ألح لء

 

م
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التدريس التةي يمنةن أن تواكةل البيئةة التعليميةة فةي  إستراتيجياتنستعرض فيما يلي أهم م:هإستراتيجيات(م4
م:وتحقق أهدافه األخضرالتعليم 

سبقددرلم ؤم تدد مبمكت دد مكددظمطلؤددبمبلنجددلامميمدد م:م(Situated Learningالةةتعلم مةةن خةةالل موا ةة  )م.(1
م.ر اتس ححيميم مد   ذهلمفلممر ايمحق ق يمفلمب لمي م ؤمحت يمةت مييوم ؤ

م ديمحد يم ؤم ت سب مملمةت مدرل  مشوأل م ؤب لل م الفمل م:(Virtual Instruction) التعليم االفتراضيم(2
،مس ؤق دددللم مممدددلحيم فمل حددد يمفدددلمحصددد م ؤمدددليب ابدددليمم:مثدددظم؛(مفدددلم ؤم تددد  Simulation)بلسدددمخل لم ؤمحلةدددل 

ملكودددل مسةمدددظمدجدددليبمك ملئ ددديمبمددد جم،منملندددع   ددديمسدليبخ ددديمةبدددلمشدددوأيم إلمدددلةنمجغلمبدددلؤلحال م ؤم ت م ددديمأل
م دد مسصددلأقيمآ،مبلسددمخل لميتس  ميخ ددليم سددمخل لم ؤملكوددل م ؤخ  ددل مخ  ددل مفددلم ؤم لمددظم الفمل حدد يمسدج ددب

مؤتب لي.

 مسبيدم مبدلؤل طمبد نممرحدرةل م ؤمقدلي :م((Authentic Tasks:مالحقيقيةة األداءاتالةتعلم القةائم علة  (م3
لم ؤر اع دديممددنميجددظمدددليببم ؤمددم ت مةتدد م ؤم ك ددسدقددلأميلمفددلممر ادديمشددب ييمبددلؤمر ايم ؤح لد دديمسح ددل م ؤ ددالبم

م. ؤ تملمفلمحظم ؤمشأال م ؤح لد يم ألسترب ؤ لالمس ؤ ي م ؤ م قمسم

سهرمطلبقيمد ت  مدشدجتممجمرةدل م:م(Competitive Learning)مالتعلم الجماعي القائم عل  المنافسة(م4
ميخلىممنم ؤ الب.ممنم ؤ البمةت م ؤم لسكمفلميت ءمميللممنمخاللم ؤم لفاممتممجمرةل 

سف يدددلميدددم مدكت ددد م ؤ دددالبمبم   دددذممشدددلسةل مم ل ن ددديمدخدددللم ؤمقدددلي  م:مالةةةتعلم القةةةائم علةةة  المشةةةروعات(م5
ؤدبم ؤ لةدلت اممدنمسجدر م ؤ شدلسمسبيدمخللم ؤمشدلس ممبضد مسمم،هل فيل،مسدم مفدلم ؤب لديم ؤمحت دييم ؤلي س يممسدحققم

م.فلمد   ذم ؤمشلس  ؤملمديلةل م ؤم ترمل م ؤمأمول م ؤلام يمؤتوح مةنم

د يبمهذ م ؤ  لبيمؤتمشأال مسمم إلبل ةلم يج يمن لبيم ؤحظمم:(TRIZ)التدريس  باستخدام منهحية تريز(م6
 .Genrich Sإؤددد م ؤ دددلؤ م ؤلسسدددلمج  دددلبتم ؤدددرف متم ؤمشدددتلم ؤدددذيميتينممدددنمخددداللمالةدددل م ؤب لندددل م

Altshuller238فددلممسدكدل ي امميي  دد نممبدليمإبمكليبدلام سدمخلمعممدل ي امم(م ؤضدخميم ؤمدلمادللمبلي سدميلمسدحت تيدلميكمه دلن 
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،مسدممثدددظم ؤميدددلي مفدددلم سدددمخل لمهدددذ م ؤمودددلتممفدددلم ؤقدددلي مةتددد مد مددد  م ع ددديمؤتمشدددأال ؤرصدددرلمإؤددد محتدددرلمإبل 
م ؤمشأتيمؤمحليلم ؤمبليم ؤم لسبمؤالسمخل ل.

يمنةةةةن توايفهةةةةا  للمشةةةةنالت ي تريةةةةزي والتةةةةي اإلبةةةةداعياألساسةةةةية فةةةةي نظريةةةةة الحةةةةل  األدواتالمفةةةةاويم و 
 : األخضرالتعليم تدريس( لتحقيق أهداف  إستراتيجيات)ك

ؤلمدشدد لميتب ددل من لبدديمدلبدد مإؤدد مسجددرتممحددر م:(Inventive Principles)ة اإلبداعيةةالمبةةاد  أهةةم  :أوالا 
يمةا وفم،يي   نممبلء امإبل ع لامجلء منم جيمؤمحت ظمبل ء  م الخمل  مسدمثظميةثدلم ؤ دل مفلةت ديمؤحدظم ؤمشدأال 

 :األخضرة التي يمنن استخدامها في التعليم اإلبداعييلي عرض لبعض  المباد  

ةددنمطلبددقمدقيدد  م ؤ  ددللمإؤدد مم(Segmentation)عوددلي مةددنمحددظم ؤمشددأال مميمبةةدأ  التقسةةيم ي التجزئةةة .1
مةل ميج  ءمأأركمكظمم يلمميمقالامةنم ألخل.

حظم ؤمشأال ممنمخاللمفصدظم ؤمأرندل م ؤمدلمددلتيمإؤد مم(Separation)ممبدأ  الفصل ي االستخالصي .2
م.حلسلم ألحل يمفلم ؤ  للمس سموقلءم ؤمأرنل م ؤم  ل 

حددظم،ميسم ديددل م،يسم الديددل مفددلم ؤ  ددللمإؤدد محلؤدديمةددللمدملثددظم،حلؤدديم ؤمملثددظمتالالتماثةةل يالالتناسةةق مبةةدأ .3
م.(Asymmetry) ؤمشأتيمةنمطلبقمدغ  لم

ليم ؤب م ؤضلي مفليسم آلثليم:م(Blessing in Disguise) سمخل لم ؤ  لصل،ممبدأ تحويل الضار إل  نافع .4
إحددلفميلمإؤدد مة لصددلمحددلي مم،مس ؤددمخت ممددنم ؤ  لصددلم ؤضددلي مةددنمطلبددقثددليمإأجلب دديآؤتحصددرلمةتدد م

 .يسم آلثليم ؤ لجميمة  مإؤ ميكمدصو مم  ل م،،مسفلمب ضم ألح لكمأمأنمابلت م ؤضلييخلىم
ؤتكشديمةدنمميدمربل مسهرم ؤمقرب م ؤقبتدلمم(Preliminary action)م:مبدأ اإلجراءات التمهيدية )القبلية( .5

 ؤ البمفلممرحر م ؤليعممنميجظمسحتمخ طمإجل ئ يمؤشلحممرحدر م ؤدليعمفدلمحدرءممدلمديد لمة د م
م.نملئجم ؤمقرب 
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يسمم،مقلي دديةددنمطلبددقمجمددتم ألشدد لءم ؤممشددلبييم ؤمددلمدددلتيممسلددلئيمم(:مMerging)ممبةةدأ الةةربل يالةةدمجي .6
،مسللئ يدلمفدلميسادل مام  ديمممقلي ديم،مسدجم دتميسمحد مهدذ م ألشد لءمبح د مددلتيممجلسي ممنمح  م ؤمألك

 . ؤ مت ل سبمضمنمدقلأ م ؤمغذأيم ؤل ج يمؤمحي نم
 ةميددلبم ؤخبددل  متدد مذ ددد مفددلمسهددرمحددلسي م ةممددلتم ؤمددم ت مة(: Self- Service)مبةةدأ الخدمةةة الذاتيةةة  .7

م.سإة لئ م ؤلسيم ألةبلمفلمذؤ 
 مسب  ددلميخددذم ؤح  دديمؤمددلمأخشددلمة ددلمدراددتمييمسددتب لم:أو المواجهةةة المسةةبقة لالخةةتالالت مبةةدأ الحيطةةة .8

م.ةت م ؤ  للمسإةل تم ؤمجي    م ؤبليتي
س سددمبل ؤ مةددنم ؤشدد ممإمألن دديمحددظم ؤمشددأال مبلسددمخل لمنيددخيمبيدد  يسهددرمم(:Copying)مممبةةدأ النسةةخ .9

مبصري مبي  يمة  .مم
هددذ م ؤمبددليمفددلمحددظمسبيددمخللم:م(Preliminary anti- action)ممبةةدأ اإلجةةراءات التمهيديةةة المضةةادة .10

،مح  مأصو مإأجلب يمم  ل مسيخلىمستب يمحلي م ؤمشأال مة لملمأأركممنم ؤضلسييم ؤق للمب مظمؤ ميثلي
 ميملمفلمهذ م ؤحلؤيم ؤق للمبإجل ء  ممضلت مؤضوطم آلثليم ؤضلي .

ؤمدلم  مسبش لمهذ م ؤمبليمإؤ محدظم ؤمشدأال(:مLocal Quality)ممبدأ النوعية المنانية )الجودة المحلية( .11
يسممراتممنميج  ءمهذ م ؤ  للم،مسذؤ مةدنمم،ير جييلم ؤ  للممةنمطلبقمدحي نمنرع يم ألت ءمفلمكظمج ء

يسمةددل مسلددلئيميخددلىمم،ةتدد ميت ءمسل  دديمجليددل مطلبددقم السددم لت ممددنمكددظمجدد ءمفددلم ؤ  ددللمبج تدد ماددلتي ام
م. ؤ  لل،مس ذؤ ميم مدحق قم السم لت م ؤقصرىممنم ؤخلص يم ؤمألن يمألج  ءمم  ل 

م،لسبمضمنمهذ م ؤمبليم سمخل لم ؤ  لصم(:Continuity of Useful action) مبدأ استمرار العمل المفيد .12
لبدددقميسم آلثدددليم ؤضدددلي مفدددلم ؤب لددديمؤتحصدددرلمةتددد ميثدددليمإأجلب ددديمس ؤدددمخت ممدددنم ؤ  لصدددلم ؤضدددلي مةدددنمط

يسم آلثدليم ؤ لجمديمة د مإؤد مم،،مسفلمب ضم ألح دلكمأمأدنمابدلت م ؤضدليإحلفميلمإؤ مة لصلمحلي ميخلىم
م،يكمدصو مم  ل 

يخدلممدنمن دام،مسبش لمهذ م ؤمبليمإؤ مج ظم ألش لءمدم لةظممتمش  (:Homogeneity) مبدأ التجانس .13
م.ميسمملت مؤيلمن ام ؤخر ص،م ؤملت 
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 ر مدحليلم ؤم لاضمخسمم،سب  لمسجرتمش ل نمممضلتينمغ لممم لسب نم(:contradictions)ثانياا: التناقضات 
،مسبمأددنمدددليببم ؤ ددالبمةتدد مؤتمشددأال م إلبددل ةل،مسيسددلعم ؤرصددرلمؤتحددظمهلمدديمفددلمةمت دديمدحت ددظم ؤمشددأتي

،مسف يددلمأقددرلم ؤم تدد مب ددلوم ؤشدد ممةتدد م ؤ ددالبمسب تددبملاضددل ممددنمخدداللمؤعودديم ؤج ددلمس ؤيدد   ةمشددلزم ؤم 
 .م ي مسلتم ؤخصلئ م ؤج ل مس ؤي ليمؤتم مجمسدلسبنممالح لدي 

م،م ديمسفلةت ديمد مبدلممدنميةثدلميتس  مدلبد ميه(: Contradictions Matrix: )مصةفوفة التناقضةات اا:ثالثة
 ألي  دددد نمجددددرهلممصدددد رفيممي إلبل ع دددد(مخلصدددد يمشددددأتعممددددتم ؤموددددلتمم39تممددددنمدحليددددلم)ساددددلمدمأددددنمتميؤمشددددتل

 . ؤم لاضل 

 ( إل  المجموعات الرئيسة التالية:39)ةويمنن تقسيم  األبعاد ال

 .خصلئ مةلمي .أ
 .صلئ مستب يخ .ب
ممأ ديمممص رفيم ؤم لاضل مأمأنمدحليلم ؤمولتمم ؤملمأمأنميكمدقللمحترالامسمنمخاللم،مخصلئ م أجلب ي .ت

 م.ؤتمشأتي

سهدددرمج دددظمجم دددتمجر ندددبم ؤ  دددللمفدددلميفضدددظمحلالديدددلم(: Ideal Final Result)رابعةةةاا: الحةةةل المثةةةالي 
يم)سصديم ؤحلؤدساعد في الوصول للحل المثالي: وتوجد أربع خطوات ت، سدخت صيلممنمكلفيم ؤجر نبم ؤيتب ي

ذيمأيدلةلم،م ؤم دلزمةتد م ؤمغ  دلم ؤد،مك  مأمأنمدحق قم ؤحظم ؤمثدلؤلل،مسصيم ؤمرايم ؤمثلؤ ؤمل تمدحي  يل
،مسبيدلةلم ؤ لؤدبم يدلئلمهدلزميرجد مةمت ديمحدظم ؤمشدأتي(مسبمثدظم ؤ دلدجم ؤمثدلؤلم ؤفلم ؤمغتبمةتد م ؤمشدأال 

 . ؤي لمفلميفضظمميلي  محظم ؤمشأتيةت م

سهلمكظمش مأمأنميكمأ مظمةت مدحي نم ؤ  للمسحظم ؤمشأال مبدلسكم (:Resources) المصادر :خامساا 
نمدقيد  م ؤمصدلتيمإؤد ممصدلتيمدكلؤ  مإحل  يمسبيلةلمفيد مهدذ م ؤمصدلتيمإؤد محدظم ؤمشدأال مب لةت ديمسبمأد

 .،مبلؤرللئي(:م)بلؤمر يت،مبلؤمجلل،مبلؤ من،مبلؤم ترمل ،مبلالدجل دم تق
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، والتةي تعةد بمثابةة مبةررات السةتخدامها فةي نن اسةتخالص بعةض مزايةا نظريةة تريةزوفي ضوء ما سبق يم
 :األخضرالتعليم 

ك دلمد م ديمميدلي  م ؤم مجمرةيممدنم ؤقر ةدلمس ؤمودلتمم ؤمدلمأمأدنم السدم لت مم يدلمفدلممديم م ؤ  لبيمبمقلأ  .1
 .ؤلىم ؤ الب

المأحمددلجمم سددمخل لم ؤ  لبدديمميددلي  مإبل ع دديمخلصدديممددنم ؤمم تمدد نم،مسؤكددنمأمأددنم سددمخلميلمبيدديرؤيممددتم .2
م.حظم ؤمشأال مب ل مإبل ع يمف لؤيم البم ؤ لتي نمسدليببي مةت  ؤ

أيددلةلم سددمخل لمم ؤ  لبدديمةتدد ميكمأصددو م ؤ ددالبممم تمدد نماددلتيبنمةتدد مد ددربلمين يددي مساددلي دي م ؤ قت دديم .3
اللمدحيد نمجدرت م ؤمدليبامسذؤد ممدنمخدم،ةت منحرمأج تي مالتيبنمةت م السممل يمفلم ؤدم ت ممدلىم ؤح دل 

مم.سنرة م 
م.م مب لءمةمت يم ؤم ك لمؤلىم ؤ البةتديلةلم .4
م.ممؤلىم ؤ البم إلبل ةلديلةلمفلمدشأ ظمسد ربلم ؤخ للم .5
م.ممخل لمطلبقيمم  ميمفلمحظم ؤمشأال دليبم ؤ البمةت م سم .6
ضد مد،مكمدلمق قم ؤ ليلممدنم ؤ مدلئجم ؤم ت م ديس ؤملمد لسبمدحمي إلبل ع م ألتس  دمضمنم ؤ  لبيم ؤ ليلممنم .7

هددل،مكمددلمددد سته مب مددلئجم ددل م ؤم يج دديمديددلةلم ؤمددل  نمةتدد مدقددرب م ؤم ددلهجمسد ربلممجمرةدديماربدديممددنم ؤ
م.ؤلىم ؤ البم إلبل ةل،ممملمأيلةلم ؤم ت مفلمد م يم ؤم ك لم ؤمبلة ن

م.  لبيمفلمجم تم ؤمل حظم ؤم ت م يإمألن يمد ب قم ؤ .8

د دلزم ؤمليسديم: (تجةارب عالميةة وعربيةة ،المواصةفات ،: )المفهةومالمدرسةة الخضةراءالمحور الثةاني  :ثانياا 
ؤدد مإبأنيددلمملسيدديمد ت م دديمديددلزمم(Eco-Schools)م” ؤمليسدديم ؤب ل ددي”س(ميGreen-Schools) ؤخضددل ءمم

غدددلعم ؤدددرةلم ؤب لدددلمؤدددلىم ؤ دددالبمسد م ددديمميدددلي  ميسلسددد يمدج تيددد ميةضدددلءمم مجددد نمفدددلم ؤمجممدددتمسديدددلزم
دحيد نمصدحيم ؤ دالبمس ؤم تمد نمس ؤ دلمت نمسد م دمي ممدنم ؤ لح ديم ؤ قت ديمس الجمملع ديممؤ إ ءم ؤمل يعم ؤخضلم

 .منمخاللمدرف لمب ليممليس يمصح يس ؤجيم يم
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لمح د ميةدلمم ثدل مةمدظممم1992(مس لؤمحليدلمفدلمةدللممي    ل محلكيم) ؤمولنلم ؤخضل ءليل مفلم ؤ
بلةموليھدددلمُنق ددديم ؤمقدددلءمم،يمد دددربلمم يدددرلم ؤم م ددديم ؤميدددمل مييوم ؤمدددلمةقدددل مفدددلم ؤبل ابدددظمةتددد ميهم دددامددديم أل

س ؤملمي وغلميكميلدك مةت يلم ؤ  للم ؤم ت ملم ؤ لؤملممدنميجدظمميدمقبظمم حم لجل م ؤب ليمس الامصلتمس ؤمجممت،
م.يميمل لمس  ليمصح يمسن   

سؤيددذ محددلت م ؤجيددل م ؤم   دديممبمصددم  مسإنشددلءم ؤموددلنلم ؤمليسدد يم ؤصددلأقيمؤتب لددي،مثمدديم شدددمل طل مم
لي لمسدمضددمنم ؤقلئمدديم ؤ ربتدديمؤيددذ م ؤم ددم،يم ؤميددمل ميمسإنشددلئيلسم ددلي لمالمبددّلممددنمدرفلهددلمة ددلمدصددم  م ؤمليسدد

مس ؤشلسس،ممحلت  مب ل يمخليجم ؤمليسي،مدحأ م ؤب ليمت ختيل.

سدشددمظم خم ددليممراددتم ؤمليسدديمب  ددل امةددنممصددلتيم ؤمتددرلمكلفددي،مسسددالميم ؤ ددل م ؤملتأدديمإؤ يددلم ؤمددلممم
م ءمؤتمليسدي،مبغدلعمم بدلممدنم ألشدجلي،م ؤمدلمدقدرلأجبميكمدكركممشجل ،مسصرالامإؤ م ؤ  لأيمبلألسر يم ؤخضلم

ثددل م ؤجربدديم ؤمخمت ددي،م ؤمددلمد م قددظمب  ددظمبددلسيم ؤيددملي م ؤ ب ع دديم ؤحلم دديممددنممخمتدديم النو لثددل م ؤغلابدديمس ؤمترّت
ممحلكيم ؤلبلح.

سثمددديمشدددلسسميخدددلىمخلصددديمبلؤ  لأددديمبلؤ صدددرلمسالةدددل م ؤلي سددديم ؤمدددلمأجدددبميكمدكدددركمذ  مإحدددلء م
تمسكذؤ م ؤميربي،محم ميؤر كم ؤجلي كمؤيدلممر صد لديلم ؤخلصدي،مإذمأجدبميكمدكدركممبيجدي،مسمدر طب ع يمكل  ي،م

مطالئيلمخلؤ يممنم ؤمر تم ؤ ضربي.

 ؤ لبددلكممددلمتسؤدديممددنمجم ددتمينحددلءم ؤ ددلؤ ،ممددنمب   ددلمم53 نمشددل م ؤمددل يعم ؤخضددل ءمفددلميةثددلممددنمسمم
ممم نيمسممكلمتيمالتي مةتد مدحمدظم ؤميدلرؤ يمسهرمن للمأيميلزمب لءمشخص يم نيلن ي”مدركلدير“أ لزمب  للم

 مسبددم مدددليببم ؤ دددالبمةتدد م ؤميددلي  م ؤح لد دديمس ؤخبدددل  مم ددذممل حددظمد تددد مي،مدجددل م ؤمجممددتمس ؤب لدديم ؤمحت دددي
م. السؤ ممنمخاللم النش يم ؤصف يمس ؤالصف يم ؤمم رةي

س لؤم دلسكممدتمم  مديم ؤصددحيمم،ل2009م دذم ؤ دللمم ؤخضددل ءمد ب دقم ؤمدل يعميمدلمفدلمينلسنيد لمفبدليمم
س ؤ رن يدددأر،مسةدددلتممدددنم ؤي لدددل م ؤلسؤ ددديم ؤم   ددديمبلؤب لدددي،مبدددلي ممم ؤ لؤم دددي،مسم  مددديم ألغذأددديمس ؤ ي ةددديم)فدددلس(
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،م” ؤمل يعم ؤخضددل ء” ألسؤدد ممددنممشددلس  ؤالد   دديمس ؤكددليببلمبم ب ددقم ؤملحتدديمميملبأددلحأرمددل مثمددلنلمتسلمفددلم
ممليسيم بمل ئ ي.1640 ؤذيمأشمظم

مم،”يب لءمج ظمجليدلممدنميجدظم ؤم م ديم ؤميدمل م“مشلس مد ب قمفبلي ممصلمم ذمس ر  مممأما في البالد العربية
بددلة ممددنم ؤ رن يددأرمس الدحددلتم ألسيس ددل،مسمشددليكيمةددلتممددنم ؤمددل يعمس ؤجلم ددل م ؤمصددلبيمس ألج ب ددي،مم يددلم

ليبب ديمسفلمإطليمهذ م ؤمشلس مد مإةدل تممل ةد مدتممجلم يمآخنم ألؤملن ي،مسؤملنم إليلؤ لأي،مسجل دام ؤ ميلسبي
اللمخدبلؤمق  ل مس ؤم ل  م ؤالاميمؤمليببم ؤم تّتم نمةت مطدل مددليبامحليثديمؤتم م ديم ؤميدمل ميممدنمسدجي  هلم

مم لهجمسكمبممليس يمم ري .

ددد مةتددد ميي  ددديممحدددلسيميئ يددديمدم تدددقمبلؤ لاددديم ؤجليدددل مس ؤممجدددلت ،ممم مدددتم إلشدددلي مإؤددد ميكم ؤمشدددلس ميلكّت
 م ؤك مسجدرتمر اكم إلح لئلمسمصلتيم ؤم ل مسك ف يم ؤح لظمةت س ؤ ي ةيم ؤح ربيمس ؤميمل مي،مس ؤم رُّ م ؤب للمس ؤم

دتمفدلمإالمديممدل يعمميدمل ميممدنمخداللممشدلس ميمب د م  ؤ ر ،مسكلنعممصلمالميةت عممدلخل امينيدلمبصدلتم ؤمرسُّ
مليسدديميخددلى،مؤ  بددقمم100مليسدديمسإةددلت مدأه ددظمم100،مسيندد ممددنم ؤم مددتمإنشددلءم”دركلديددر“ ؤمجل دديم ؤ لبلن دديم

مل.2020،مخاللم ؤ للم ؤمقبظم”دركلدير“مف يلمن لل

 School”م)مل يعم ؤحددام ؤب لددل”ل،مبددإطال مبلنلمجددلامبلسدد 2012المددعم ؤممتكدديم ؤ ل  دديم ؤيدد رتأيمةددللمسم
Senseم،(مبم ددلسكممشددملنمبدد نمسا ي م ؤم تدد  مسجمع دديم ؤب لدديم ؤيدد رتأيمس ؤي لدديم ؤ لمدديمؤةيصددلتمسحملأدديم ؤب لددي

 ؤخدلصمبلؤمرع ديم ؤب ل ديمم إلسدمل د جلل يعمس ؤلسحدل ،مفدلمإطدليم الدجدل مس شممظم ؤبلنلمجمةت مةلتممدنم ؤمد
س ؤم مربي،مسدكربنمج ظميةثلمحملسدلامؤقضلألم ؤب ليمسيستربم ؤح ل م ؤخضل ء،ممنمخاللممجمرةديممدنم ألنشد يم

م ؤمليس ي،مسي  يلمبلؤم لهجم ؤم ت م يمبر س يمم تّتم نمملي  ن.

ل،مدمرجددد م ؤممتكددديمنحدددرمد ب دددقممبدددليم السدددمل مي،مفدددلمم لهجيدددلم ؤم ت م دددي،مبمخمتددديم2030سفدددلمإطدددليميتبددديم
تمفلم ؤمل يعم ؤخضل ءم ؤصلأقيم مجرت م ؤح ل .ؤتب ليممنميجظم ؤمل حظ،مس ؤمرسُّ
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،م ؤملمنجحدعم”مولتي م ؤمل يعم ؤميمل مي“لم2009 ؤ ل  يم ؤممحل ،ميطتقعمفلم ؤ للمم إلملي يملمفلم
فددلم ؤرصددرلمإؤدد مكث ددلممددنميهددل فيلمةتدد مصدد  لم ؤمرع دديم ؤب ل ددي،مسد ب ددقممبددليم السددمل مي،ممددنمخدداللمد ددليظم

ل مجميمددليبم ؤم ددلهجم ؤلي سدد ي،مسدددليببم ؤم ّتمدد ن،مس ؤمرسددتمفددلم ؤمجددلال مس ألنشدد يم ؤميددمل مي.مح دد ميرجددلمبدد
مف يلم ؤ البمةت مك ف يم دول م إلجل ء  م ؤم لسويمؤمرف لم سمخل لم ؤم ل مس ؤ لاي.م

مس حيددبمم يددقيمبلنددلمجم،بلنددلمجمؤتمددل يعم ؤب ل دديم ؤميددمقبت يمابددظمسدد ر  مات تدديددد مدلشدد نمم أليتكفددلمسم
لمؤمليسديمةتد مدحق دقمسفد،مفقلمنج م ؤبلنلمجمخاللم ؤي ر  م ؤملح يمفلمميلةل م  أليتك ؤمل يعم ؤب ل يمفلم

م.منمق ميمفر د لم ؤم ل مس ؤ لايم%40فلم ؤمر يتم ؤملؤ يمبتغمنحرم

م:مصريةفي  المؤسسات التعليمية الم األخضررؤية تربوية لنشر ثقافة التعليم  :المحور الثالث :ثالثاا 

س الجمملع دددديمس ؤ تم دددديمامصددددلتأيمي وغددددلميكميددددم مد ددددربلم ؤم ددددلهجم ؤحلؤ دددديممددددنميجددددظممر ةودددديم ؤممغ ددددل  م ال .1
ددتمفددلمتمددجماضددلألم ؤم م دديم ؤميددمل مي،مسم يددلم ؤقضددلألم ؤمم تّتقدديمبمغ ُّددلم ؤم ددل مسم  الحموددلعم ؤم لصددل مس ؤمرسُّ

ؤحدلم ؤحل يي،مسسبظم ؤحلممنمدل ع ل م ؤكر يلمساضلألم ؤم رُّ م ؤب رؤرجل،مسخ لم نقدل وم ألندر  ،مسسدبظم 
لممإنملجمنم ؤ قل،مسم م.ؤرةلم ؤب للمؤليم ؤ البسغلعم  ؤغذ ءم ؤصحّت

 ؤم ددري مالنيددلمديددلةلممبشددأظمكب ددلمفددلمتمددجمميددلي  م ؤم ك ددلم ؤ لاددلمفددلممحمددرىم ؤم ددلهجم ؤلي سدد يمحددلسي م .2
لي  م،مسد م دديمميددتي سدديم ؤي لةددظم الامصددلتأيمس ؤب ل دديمس الجمملع دديمس ؤثقل  ددي،مفددلمسدد ل م ؤم م دديم ؤميددمل مي

ي،م ؤم ك لم ؤميدمقبتلممثدظم ميفضدميدلي م ؤمصدرُّ م،ظسبقصدلمبيدلم ؤقدلي مةتد م سمشدل زم ؤميدمقبظ،مسدصدرُّيمغدل 
م.ةل،مسميلي  م ؤحر يمس ؤم لسومس ؤ مظم ؤجملميلي محظم ؤمشأال 

 ؤملمدرج  م ؤ البمنحرمدلش لم سمخل لم ؤ لايمس ؤم دل ،ممؤخضل ء م ؤم ربتمفلم النش يم ؤصف يمس ؤالصف ي .3
سد ب دقمم يدرلمم،”يملنديم ؤ لادي”،مسؤج ي”يملنديم ؤم دل ”مؤج ديم:سدشأ ظمؤجلكمطالب يمؤإلسيللمفدلمذؤد ،ممثدظ

إةددلت مدددلسبلم ؤ  لأددل مح دد مدقددرلمإت ي م ؤمليسدديمبمخصدد  ممأددلكمأجمددتمسبصدد ّتيم  دد م ؤ ددالبم ؤ  لأددل م
  ت،ممثددظماددر يبلم ؤبالسددم  ،مس ؤ جددلج،مسةتددبم ألؤرم  ددرل،مس ؤددري ،مسؤ ددلميكمنمخ ددظم ؤصددلؤحيمإلةددلت م ؤمصدد

م.قق مدلسبلم ؤري مفلمحملأيم ؤب لي إلسيللم ؤكب لم ؤذيمأمأنميكمأح
245 

عدد خاص بالمؤتمر الدولي السادس  (IJRS) المجلة الدولية للبحوث والدراسات التربوية والنفسية 
 نحو بيئة تعليمية ممتعة التعليم األخضر(.)،أ.د. فايزة أحمد الحسيني مجاهد 

 
 
 
 

 (.عن بعد لدى طالب المرحلة اإلعدادية
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

م.حرسويم ؤم لهجمس ؤكمبم ؤلي س يمس ةمملتم ؤم ت  م إلؤكملسنل .4
مكلسددمخل ل ؤمرسددتمفددلم سددمخل لم ؤمك رؤرج ددلم ؤصددلأقيمؤتب لدديمسذؤدد مبإحالؤيددلمكبددليظمةددنم ؤمقددلي  م ؤريق دديم .5

ميسم ألؤر حم ؤذك يمس ؤيبري  م ؤذك يمفلم ؤملسيل م ألةلتأم ي.م، ؤير ديم ؤذك ي
د م يمق  م ؤمحلف يمةت م ؤميلحل م ؤخضل ءمسحملأيم ألشجليمسغلسيلممنمم  تقمدرةريمتي لمسد ت مدلم .6

مؤلىم ؤ توي.
بددل ختيل،مسد مددظمةتدد مم ؤ مددظمةتدد مد ددربلمم يددرلم ؤملسيددل م ؤم ت م دديم ؤخضددل ءم ؤمددلمالمديددم مبلؤمددلخ ن .7

دب ددلمسد دددربلمسسددلئظمةتم ددديمسةمت دديمالسدددمغاللم ؤمأرنددل م ؤب ل ددديمفددلمدرؤ دددلم ؤ لاددي،مكم دددربلم ؤمري   دددل م
 لتمديم ؤير ئ ي،مس ؤخالألم ؤشميد يمؤمرؤ دلم ؤ لاديمت خدظمهدذ م ؤملسيدل ،مس ؤ مدظمةتد مإةدلت مددلسبلم ؤم دل م ؤ

مس سمخل ميلمفلمييمحل ئقيلم ؤخلصي.
يسمم،يسم ؤملسيددديم ؤخضدددل ءم)جلم ددديم، ألخضدددليسم ؤ لؤدددبمم، ألخضدددلبلمجدددلئ  م ؤم تددد م ؤ مدددظمةتددد مد دددرم .8

 ديمق مديم ؤمحلف ديمةت يدلممليسي(مس ؤملميدم مم حيدلمؤمدنميبدل مفدلممجدلال م ؤمحلف ديمةتد م ؤب لديمسفدلمد م
م.فلمطالب 

مي م ؤمل  ددديسسا ،ميدددميلزمديدددي ظم ؤم دددلسكمبددد نم ؤمدددل يعإنشدددلءممرادددتمد دددلةتلمؤشدددوأيم ؤم تددد  م ؤب ل ددديم ؤمدددلمد .9
مس ؤجيل م ؤم   يمبلؤب لي.م،،مس ؤجلم ل س ؤم ت  

،مس  دضم ؤميدلسؤ نمفدلم ؤمل  ديم يميمدأؤيممدنمب دضميسدلدذ م ؤجلم دل إنشلءمجيلامدل ريمذسمخبل  مدليبب .10
س ؤم تدد  مس ؤميددلسؤ نمةددنمن دد مس ددل مجمدددليببم ؤم تمدد ن،مبح دد مأأددركمم   ددلامبمحت ددظمسدقددليلم الحم لجددل م

م،مسدخ دد طمسسحددتم ؤبددل مج ألخضددلس ؤم تدد  ميبب دديمؤتم تمدد نمفددلممجددلال م ؤم م دديم ؤميددمل ميم ؤمي  دديمس ؤمل
جددلال مؤمحق ددقميةتدد مفلئددل مدل ربدديمؤتم تدد م ؤممتقددلمفددلممممإؤكملسن ددلامسمملب دديمدصددم  مهددذ م ؤبددل مجمم ؤمليبب ددي

ل لم،مك دلء م سدمخ ؤمخت دل إةدلت مددلسبلمم،،مطلاديم ؤلبدلح،مطلاديم ؤكمتديم ؤح ربدي سمخل مل م ؤ لاديم ؤشميد ي
م ؤم ل م،.......

 الهممددللمبإنشددلءممل ةدد مدددليببمنمرذج دديمبلؤم ددلسكممددتمملسيددل م ؤمجممددتم ؤمحتددلمؤمددليببم ؤ ددالبميث ددلءم .11
 ؤ ددللم ؤلي سددلمسخدداللمفمددل م الجددلا م ؤصدد ف يمؤاليدقددلءمبميددلي دي م ؤمي  دديمس ؤم ل  دديمس ؤذه  دديمفددلم ؤمجددلال م
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بمدددلمأحقدددقمب لددديمتيبنمةتددد م) السدددم لت ممدددنم ؤ لاددديم ؤشميددد يمس ؤلبدددلح،مس ؤ لاددديم ؤملئ ددديم ؤمخمت دديمؤ أرندددر مادددل
،مسد م دددديمميددددلي  م ؤددددم ت م ؤددددذ دلمبلسددددمخل لمدك رؤرج ددددلم ؤم ترمددددل مخضددددل ء،مسحددددظممشددددأال منقدددد م ؤم ددددل 

م.يلي  م ؤضلسبيمؤتم م يم ؤميمل ميسق لعمميمرىمدقللم ؤ البمفلمدت م ؤممنجت  بيسميلي  م ؤتغيم إل
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