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للذ شهذث العىىاث ألاخحرة مً اللشن اإلااض ي جؿىساث مدعاسنت في وافت 

ت  اإلاجاالث خاضت مجاٌ الهلىم والخىىىلىحُا واوهىعذ نلى الىكم التربٍى

في الىكذ الخالي أهثر مً غشوسة هخاج اإلاضاًا التي  جىىىلىحُا الخهلُم حهذو  ،والخهلُمُت

 جىفشها ألكؿاب الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت

هذفذ هزه الذساظت ئلى الىكىف نلى اظهاماث جىىىلىحُا الخهلُم في الهملُت 

خلطذ الذساظت ئلى  ىقُفها لخدلُم هفاًاث للمخهلمحن،الخهلُمُت الخهلمُت وظبل ج

ادة هفاًاث اإلاخهلمحن مً هدُجت مإداها حعهم جىىىل ىحُا الخهلُم معاهمت فهالت في ٍص

مها للمخهلم خالٌ جىقُف هزه الخىىىلىحُا في الخهلم هخاج الاظهاماث التي جلذ

خُث غحرث مً ؾشق الخذَسغ وخللذ كُمت مػافت في  واإلاهلم نلى خذ ظىاء

فىحر اإلاخهلم الهملُاث الخهلُمت، وظانذث نلى ججاوص ألاظالُب الخللُذًت اإلاهُلت لخ

 ووفشث بِئت حهلُمُت جفانلُت مدفضة لفىش وخُاٌ اإلاخهلم. 

  ؛الىفاًاث الخهلُمُت  ؛الخهلم  ؛الخهلُم  ؛جىىىلىحُا الخهلُم الكلماث املفخاحيت:

 الىظاةل الخهلُمُت الخذًثت.
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Abstract: 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملدمت 

ٌهخبر جىقُف جىىىلىحُا الخهلُم في الخذَسغ مً اإلاىغىناث اإلاهمت واإلاهاضشة، 

وكذ أدسن الجمُو أن مطحر ألامم سهحن بابذام أبىائها، ومذي جدذيهم إلاشىالث الخغحر 

 غمً ئؾاس الىللت اإلاجخمهُت، هما أن الخهلُم أخذ 
ً
 باسصا

ً
ومؿالبه، وجدخل التربُت مىكها

اح الخغُحر والخجذًذأهم ألاسوان التي شملت  . ها ٍس

ها في الهطش   ظَش
ً
 وجؿىسا

ً
ت التي شهذث همىا وجىىىلىحُا الخهلُم مً الهلىم التربٍى

ش الخهلُم  –الخذًث. وبالشغم مً أن هزا الهلم بمفهىمت الخذًث  ،نلم -همذخل لخؿٍى

 سبما جشحو بذاًخه الخلُلُت ئلى ما بهذ الخشب الهاإلاُت الثاهُت، ئال 
ُ
أن  خذًث وعبُا

حزوسه جمخذ ئلى اإلااض ي البهُذ، فمىز أن بذأ ؤلاوعان في حهلُم اليشء وهى ًداٌو 

 جدعحن هزا الخهلُم والاسجلاء به، فاظخخذم ؤلاوعان الخص ى في الهذ هما 
ً
حاهذا

كهش رلً بىغىح في  اظخخذم أًػا الهذًذ مً اإلاىاد التي لها اللذسة نلى هلل الخهلم ٍو

The last years of the last century witnessed rapid 

developments in all fields, especially in the field of science and 

technology, and reflected on the educational and educational 

systems. And, educational technology is currently more than the 

necessity to produce the benefits that it provides to the poles of the 

educational learning process. 

This study aimed at examining the contributions of 

educational technology to the educational process and ways of 

using it to achieve competencies for learners. The study concluded 

that the educational technology contributes an effective 

contribution to increasing the competencies of learners by 

employing this technology in learning as a result of the 

contributions it makes to the learner and the teacher alike as it 

changed teaching methods and achieved added value in 

educational processes.  

Key words: education technology, education, learning, 

educational competencies, modern teaching aids. 
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ىن  آزاس الخػاساث اللذًمت مثل ت اللذًمت خُث اظخخذم اإلاطٍش الخػاسة اإلاطٍش

 في الخػاسة الُىهاهُت والشوماهُت 
ً
اللذماء الىخابت والخمازُل والطىس هما ًكهش أًػا

 اللذًمت.

مىً جدذًذ مشاخل جؿىس هزا الهلم في زالر مشاخل سةِعُت هي: مشخلت الترهحز  ٍو

الهذد وآلاالث ومشخلت الترهحز نلى نلى اإلاىاد الخهلُمُت اإلاىفطلت، ومشخلت الترهحز نلى 

ألنها جلً اإلاشخلت  اإلاهمت في البدثالؿشق وألاظالُب والاظتراجُجُاث، وهى جلً اإلاشخلت 

التي اهخمذ بخىقُف معخدذزاث جىىىلىحُا الخهلُم مً خُث ألاداء والخفانل في 

لت فهالت ٌعانذ نلى خل ال ىثحر الخهلُم؛ خُث أن اظخخذام جىىىلىحُا الخهلُم بؿٍش

مىً أن ًىفش الجهىد   ٍو
ً
 هبحرا

ً
دلم للخهلُم ناةذا مً اإلاشىالث الخهلُمُت بشيل نام، ٍو

 (.3التي هبزلها، )الغذًش، د، ط، ص 

ت لخىقُف اإلاعخدذزاث  بىاًء نلى رلً حععى نذًذ اإلاإظعاث الخهلُمُت والتربٍى

 الخىىىلىحُت لخدلُم فىاةذ حمت للهملُت الخهلُمُت.  

 مما ج
ً
لذم هؿشح الدعاٌؤ الجىهشي الخالي: ما الاظهاماث وألادواس التي واهؿالكا

جلذمها جىىىلىحُا الخهلُم للهملُت الخهلُمُت الخهلمُت؟، ما هي أهمُتها؟ وماهي جؿبُلاتها 

 في نملُتي الخهلُم والخهلم؟، هزه ألاظئلت هداٌو ؤلاحابت ننها في هزا اإلالاٌ.

جبُان ألاهمُت التي جىدعيها جىىىلىحُا الخهلُم جىمً أهمُت الذساظت في  أهميت الدزاطت:

في الىكذ الخالي في قل جؿىس الخلاهت في شتى اإلاجاالث وجىقُفاتها الالمدذودة في كؿام 

 الخهلُم والععي لخدعحن معخىي أكؿاب الهملُت الخهلُمُت اإلاهلم واإلاخهلم واإلاهشفت. 

بأظلىب البدث اإلاىخبي وهى  جـم اظخخذام اإلاىهج الىضفي املىهج املظخخدم في البحث:

الزي ًجمو اإلاادة الهلمُت مً مػامُنها في اإلاشاحو واإلاطادس اإلاخخلفت، أي اإلاهؿُاث ومً 

زـم جطيُفها وجبىبيها خعب فلشاث البدث لُهالج مىغىناث البدث للخىضل ئلى الىخاةج 

لت جدمي اإلادخىي وإلاالءمخه وؾ بُهت والخىضُاث ومىاكشتها إلنؿاء ضىسة شاملت بؿٍش

 البدث.
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 . جكىىلىجيا الخعليم املفهىم واملاهيت2

"یؿلم نليها الخلىیاث الخهلیمیت، وهي مجمىنت فشنیت  مفهىم جكىىلىجیا الخعلیم: 1. 2

مً الخلىیاث التربىیت، فهي نملیت مخياملت )مشهبت( حشمل ألافشاد وألاظالیب وألافياس 

ث واظخيباؽ الخلٌى اإلاىاظبت لها وألادواث والخىكیماث التي جدبو في جدلیل اإلاشىال 

وجىفیزها، وجلىیمها وٕاداستها في مىاكف یيىن فيها الخهلیم هادفا ومىحها یمىً الخدىم 

فیه؛ وبالخالي فهي ئداسة ميىهاث الىكام الخهلیمي وجؿىیشها، وحهشفها لجىت جىىىلىحیا 

جىفیزها وجلىیمها الخهلیم ألامشیىیت بأنها "مىدنى هكامي لخطمیم الهملیت الخهلیمیت، و 

هيل، جبها ألهذاف مدذدة هابهت مً هخاج ألابدار في مجاٌ الخهلیم والاجطاٌ البششي، 

 مً الفهالیت" 
ً
معخخذمت اإلاىاسد البششیت وغحر البششیت مً أحل ئهعاب الخهلیم مضیذا

 (.37، ص 3122)دنمغ، 

بؿت وفي ظبُل الىضٌى ئلى حهٍشف شامل مهاضش لخىىىلىحُا الخهلُم وششث سا

ت  هظ نلى أن جىىىلىحُا الخهلُم هي  AECT  الاجطاالث والخىىىلىحُا التربٍى
ً
فا حهٍش

مها  شها واظخخذامها وئداستها وجلٍى ت والخؿبُم في جطمُم الهملُاث واإلاطادس وجؿٍى الىكٍش

 لهزا الخهٍشف جخيىن مً اإلافاهُم واإلابادب التي حعاهم في 
ً
ت جبها مً أحل الخهلم فالىكٍش

ً ألاظ اط اإلاهشفي، أما الخؿبُم فهى جىقُف جلً اإلاهاسف في خل اإلاشىالث جيٍى

 نً معاهمخه في اللانذة اإلاهشفُت مً خالٌ اإلاهلىماث اإلاىدعبت مً 
ً
لخهلُمُت، فػال

م فهي جمثل اللانذة اإلاهشفُت  ش والاظخخذام وؤلاداسة والخلٍى الدبرة. أما الخطمُم والخؿٍى

جمثل ميىهاث أظاظُت إلاجاٌ جىىىلىحُا الخهلُم:  والىقاةف التي ًإديها اإلاهىُىن، هما

شمل دساظت الىكم الخهلُمُت  فالخطمبم ًمثل اإلاعاهمت ألاهبر لخىىىلىحُا الخهلُم، َو

والاظتراجُجُاث ومشاناة خطاةظ اإلاخهلمحن. أما  )الىطىص الخهلُمُت(وجطمُم الشظالت 

ش فُمثل أهثر اإلايىهاث معاهمت في مجاٌ الخؿبُم وهى  ل مىاضفاث الخؿٍى نملُت جدٍى

مىً وضفه مً خالٌ الشظالت الخهلُمُت التي جىحه مً  الخطمُم ئلى ضُغت مادًت، ٍو

ت، ومً خالٌ اإلافاهُم  خالٌ اإلادخىي، ومً الاظتراجُجُت التي جىحه بىاظؿت الىكٍش

خػمً  اإلاادًت لخىىىلىحُا الخهلُم اإلاخمثلت في ألاحهضة والبرامج واإلاىاد الخهلُمُت، ٍو

ت والخلىُاث اإلاهخمذة نلى الخاظب جلىُا ث الؿبانت والخلىُاث العمهُت والبطٍش
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والىظاةـ اإلاخهذدة وغحرها مً الخلىُاث الخفانلُت، وباليعبت إلاجاٌ الاظخخذام فخبرص 

أهمُخه وىهه ًطف أظلىب الاجطاٌ بحن اإلاخهلم مً حهت ومىاد وهكم الخهلُم مً حهت 

خػمً اظخخذام الىظاةل ووشش ال ت ودمجها في بيُت اإلاإظعت أخشي ٍو خجذًذاث التربٍى

الخهلُمُت، هما ٌشمل الخىكُماث اإلاخخلفت مثل اللىانذ وألافهاٌ التي ًفشغها اإلاجخمو 

والتي جإزش بذوسها في وشش جىىىلىحُا الخهلُم أما مجاٌ ؤلاداسة فهى مهم مً خُث اإلاطادس 

نليها، فهى بزلً ٌهني باداسة اإلاؿلىبت لذنم اإلايىهاث ألاخشي ًيبغي جىكُمها وؤلاششاف 

ش الخهلُمي وئداسة اإلاطادس واإلاهلىماث وهكم هلل الشظالت  و الخطمُم والخؿٍى مشاَس

ش مذي هفاًت نملُت الخهلُم والخهلم. وإلاا  م فهى اإلاجاٌ اإلاهني بخلٍش الخهلُمُت. أما الخلٍى

أحل الخهلم  وان الهذف مً جىىىلىحُا الخهلُم هى جفهُل الخهلم لزا اخخحرث نباسة مً

، ص ص 3125)الخعً، . للخأهُذ بأن الخهلم هى الهذف بِىما الخهلُم هى وظُلت الخهلم

238 ،239.)  

 :جكىىلىجيا الخعليم كىظام حعليمي 2.  2

حن خٌى مفهىم الىكام، وفي جدذًذ خطاةطه، وول واخذ منهم  جباًيذ أساء التربٍى

"فالىكام هُان مخيامل ًخألف مً سهض نلى حاهب مً حىاهبه اإلاياهُت أو الضماهُت، 

مجمىنت مً الهىاضش اإلاخذاخلت واإلاترابؿت جبادلُا واإلاخياملت وقُفُا، وحهمل باوسجام 

وجىاغم وفم وعم مهحن، مً أحل جدلُم أهذاف مشترهت مدذدة، وأي حغُحر، أو 

ش، أو حهذًل ًؿشأ نلى أي مً ميىهاث الىكام ًإدي ئلى حغُحر وحهذًل في نمل  جؿٍى

، الىك
ً
ام"، وأي هكام حهلُمي ًخيىن مً أسبهت نىاضش أظاظُت جخيامل فُما بُنها وقُفُا

مىً جىغُذ رلً نلى الىدى آلاحي  :ٍو

ت، والجهىد اإلاادًت  مدخالث الىظام الخعليمي: وهي نباسة نً ول اليىادس البشٍش

اإلالمىظت، واإلاىاسد اإلاادًت مً أحهضة وهُاول، وغهذ خطُطا لخدلُم ألاهذاف 

ؿشة مً كبل الىكام الخهلُمي، وهىان "زالزت مكاهش باسصة ومهمت في نملُاث اإلاع

اإلاذخالث وهي: الخفانل بحن الىكام وبِئت الىكام ئلى اإلادُـ أو الىظـ اإلاادي والىفس ي 

ععى لدذمخه، الخهشف نلى اإلاذخالث وجدذًذ ما يهم الىكام  الزي ٌهمل في ئؾاسه َو

اث اإلاذخالث لُ  ".خم جيشُؿهامنها، وجدذًذ أولٍى
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الهملُاث في الىكام الخهلُمي هي اإلاعإولت نً جفهُل  عملياث الىظام الخعليمي:

ت، والىضٌى ئلى اإلاخشحاث اإلاشحىة،  اإلاذخالث مً أحل جدلُم ألاهذاف التربٍى

"والهملُاث في الىكام الخهلُمي هي حمُو الجهىد التي ًبزلها اإلاهلم في الخذَسغ، وغبـ 

انل مو الؿلبت وجىكُم حهىدهم". هما أن هزه الهملُاث ميسجمت مو بِئت اإلاخهلم، والخف

بهػها البهؼ اوسجام جيامل وجشابـ، وهزا مً شأهه أن ًدلم أهذاف الىكام 

 .الخهلُمي

اإلاخشحاث في الىكام الخهلُمي هي اإلادطلت النهاةُت الىاججت  مخسجاث الىظام الخعليمي:

اث الخهلُم مً خالٌ ما كذم للىكام نً اإلاذخالث والهملُاث، وجخدذد كُمت مخشح

ت   لخدلُم الجىدة، هما أن اإلاخشحاث جىلعم ئلى شلحن مخشحاث بشٍش
ً
الخهلُمي، ظهُا

ت، ومخشحاث مادًت وهي أهىام ؤلاهخاج اإلاادي التي  مخمثلت في الخالمُز والجامهت التربٍى

 .ًخىضل ئلُه الىكام الخهلُمي

هكام الخغزًت الشاحهت وفم جىىىلىحُا ًلىم الخغرًت الساجعت للىظام الخعليمي: 

الخهلُم نلى جلُُم ول الهىاضش العابلت مً مذخالث ونملُاث ومخشحاث، ورلً مً 

شه، وجدلُم أهذافه التي جخماش ى مو اإلاجخمو ومشحهُخه  أحل جدعحن الىكام وجؿٍى

ت )كاظمي،   (.517، 516، ص ص :312التربٍى

 . دوز الخكىىلىجيا في الحلل التربىي 3

ً غغىؾاث جىا ت في الىطف الثاوي مً اللشن الهشٍش حه الهملُت التربٍى

وجدذًاث حعُمت؛ فالخفجش اإلاهشفي والاهفجاس العياوي وزىسة اإلاىاضالث والاجطاالث 

والثىسة الخىىىلىحُت وما ًترجب نليها مً ظشنت اهخلاٌ اإلاهشفت، ولها نىامل جػغـ نلى 

ذ مً الفهالُت ت مً أحل مٍض والاظخدذار والخجذًذ إلاجاساة هزه  اإلاإظعت التربٍى

الخغحراث. وللذ لجأث دٌو الهالم ئلى اظخخذام الخلىُاث بذسحاث مخفاوجت إلاىاحهت هزه 

 .الػغىؽ والخدذًاث

مىً جلدُظ دوس جىىىلىحُا اإلاهشفت إلاىاحهت هزه الػغىؽ والخدذًاث بما ًلي  : ٍو
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ادة اإلاػؿشدة في نذد العيان خاضت الهال -  م الثالث ئكباٌ شذًذ نلى للذ سافم الٍض

ت كادسة نلى جىفحر ألابيُت  الخهلُم، وصٍادة نذد الؿالب، فلم جىً اإلاإظعت التربٍى

واإلاشافم والخجهحزاث الالصمت، فعاهمذ جلىُاث الخهلُم مً خالٌ ؤلافادة مً الامياهاث 

ىناث التي جلذمها وظاةل الاجطاٌ الجماهحري في جلذًم خلٌى لهزه اإلاشيلت بخهلُم اإلاجم

  الىبحرة

أمىً الخغلب نلى مشيلت الىلظ في أنذاد اإلاذسظحن وخاضت روي الىفاءة باظخخذام  -

ت اإلاغللت في الخهلُم  .الذاةشة الخلفاٍص

 نلى أبىاء ؾبلت دون أخشي أو نلى مإظعت دون غحرها، فأضبذ  -
ً
لم ٌهذ الخهلُم مدخىشا

 أمام فئاث مً الىاط ال جخمىً مً الا
ً
لخداق بالذساظت الىكامُت الخهلُم مفخىخا

واإلاهىكحن وسباث البُىث وأصخاب اإلاهً وغحر اإلاخفشغحن مً الؿلبت وظيان اإلاىاؾم 

اف.   الىاةُت وألاٍس

جلذم جلىُاث الخهلُم خذماث هامت وأظاظُت للتربُت الهملُت لخدعحن الخذَسغ، وفي  -

ب اإلانهي، مً اظخخذام أظلىب الخهلُم اإلاطغش ومً خال ٌ الاظخهاهت بشامج الخذٍس

 .بأششؾت الفُذًى واظخخذام اإلاداواة لخدعحن ألاداء الهملي للؿالب

حغحر دوس اإلاهلم والؿالب مً خالٌ جؿبُم اإلاىخى الىكامي لخلىُاث الخهلُم، خُث  -

أضبذ الؿالب مدىس الترهحز في الهملُت الخهلُمت، ولم ٌهذ دوس اإلاهلم كاضش نلى هلل 

 .لهملُت الخهلمُت الخهلُمُت حشاسهُت بحن الؿالب واإلاهلماإلاهلىماث والخللحن، وأضبدذ ا

وفشث جلىُاث الخهلُم بذاةل وأظالُب حهلُمُت مخهذدة والخهلُم اإلابرمج، والىمبُىجش  -

 .الخهلُمي مما اجاح للمخهلم فشضت الخهلُم الزاحي، والخغزًت الشاحهت

ش اإلاىاهج والىخب  -  .وأظالُب الخهلُموفشث جلىُاث الخهلُم امياهاث حُذة لخؿٍى

 .لهبذ جلىُاث الخهلُم دوسا ممحزا في اظدُهاب ما هم نً الثىسة اإلاهشفُت -

 .وفشث جلىُاث الخهلُم شيلُاث مطغشة وأونُت مخهذدة لخفل اإلاهلىماث -
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لت ؤلاللاء التي ال  ًدخاج الخهلُم في هزا الهطش ئلى حغُحر في ألاظلىب و جشن ؾٍش

جب أن صمخىا مىز الطغش ختى في اإلاشخ ت ٍو لت الجامهُت، للذ اهخلل الهالم هللت خػاٍس

ذ ختى الزهاب  وعحر مً خُث جىكف الهالم، الؿالب في صمىىا الخذًث أضبذ ملٌى ال ًٍش

 ئلى اإلاذسظت، فلمارا ال هىىم في الىظاةل التي حشذ هزا الؿالب وجشغبه في الذساظت

  (.5، 4)ئبشاهُم، ص ص 

 :الخعليم في العمليت الخعليميت . دواعي ظهىز وجىظيف جكىىلىجيا4

ً ًمش بثىسة نلمُت وجىىىلىحُت  ئن الهالم آلان وهدً في اللشن الخادي والهشٍش

ت، ًشي  "مدمذ نؿُت خمِغ"  ججخاح شتى مجاالث الهلىم وشتى مىاشـ الخُاة البشٍش

أظباب الخدذًث وجىقُف اإلاعخدذزاث الخىىىلىحُت في الهملُت الخهلُمُت فحري أنها 

ولىنها مهلذة ومدشابىت فبهػها هابو مً اإلاجخمو الزي جخدشن فُه مىكىمت هثحرة 

الخهلُم بما فُه مً زلافت وظُاظت واكخطاد، وبهػها هابو مً مىكىمت الخهلُم راتها، 

مىً جدذًذ أهم هزه ألاظباب فُما ًلي  :ٍو

 الخغُحر في الترهُبت الاحخمانُت وفي هكشة اإلاجخمو ئلى وقُفت الخهلُم. -

ً مجخمو الؿالب، وفي مهذٌ ؤلاكباٌ نلى الخهلُم وفي ضفاث الؿالب ال - خغُحر في جيٍى

 في ألاهذاف واإلاىاهج وؾشاةم الخهلُم ووظاةله 
ً
البُئُت والاحخمانُت والتي جخؿلب حغُحرا

 .ليي جىاظب هإالء الؿالب وكذساتهم واظخهذاداتهم وسغباتهم وجؿلهاتهم

ت - اث الخهلُم والخهلم  جؿىس مهلىماجىا ومهشفخىا التربٍى الىفعُت، والخدٌى في هكٍش

اث وؾشاةم ووظاةل خذًثت للخهلُم   .وقهىس هكٍش

 جؿىس البدث في مجاٌ الخهلُم نامت، وجىىىلىحُا الخهلُم خاضت. -

ادة أنذاد الؿالب، وهلظ اإلاهلمحن اإلاإهلحن  - وحىد مشىالث نذًذة في الخهلُم مثل ٍص

  .وؤلامياهُاث اإلاادًت

 الهمل ومخؿلباجه الىقُفُت.حغحر ظىق  -
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خهلمىن في نطش آخش،  - خاحت ألافشاد ئلى الخهلُم اإلاعخمش، فهم ًىلذون في نطش ٍو

هملىن في نطش زالث كذ ًخغحر فُه ول ش يء وال ًفُذهم حهلُمهم في نطشهم  َو

ت، (العابم  .)238، ص :312هىاضٍش

  . أهميت جكىىلىجيا الخعليم:5

ت ال  مً الخٍُى
ً
 تي ٌهشفها الخهلُم في الهالم الُىم حهىد ئلى جأزحرئن حضًء هبحرا

جىىىلىحُا الخهلُم ومذي كذستها نلى ئخذار الخغُحر الاحخماعي لذي الؿالب وألاظخار 

؛
ً
فبفػل الىظاةل الخهلُمُت الشكمُت وألادواث اإلاشةُت والعمهُت أضبذ لهملُت  مها

 لذي الؿالب وخلم الذافهُت 
ً
ذ مً الىجاح الخهلُم والخهلم مهنًى خاضا هدى اإلاٍض

اإلاهلىماث ًخمىً الؿالب وأنػاء  وجدلُم الىخاةج، وخعب الُىوعيى فمً خالٌ جلىُت

 :هُئت الخذَسغ في الخهلُم مً

 .اظخخذام جلىُت اإلاهلىماث بىفاءة -

بها -  .البدث نً اإلاهلىماث، وجدلُلها، وجبٍى

لت نلمُت وظلُمت -  .خل اإلاشىالث واجخار اللشاساث بؿٍش

 .خذام أدواث ؤلاهخاج بفانلُت وابذاماظخ -

 .الاجطاٌ الفهاٌ والخهاون اإلاثمش، واليشش الهلمي اإلابذم، وؤلاهخاج اإلاهشفي اإلافُذ -

ً ؤلاخعاط باإلاعإولُت، والاظهام في جىمُت اإلاجخمو والىعي بما ًذوس في الهالم مً  - جيٍى

 .خىلىا

، ص 3128صكاوة، (م والابذام اهدعاب الؿالب كذساث جلىُت مخمحزة جذفههم ئلى الدل - 

5(. 

لتها الداضت في جدعحن كذساث الؿلبت في  هما أن جىىىلىحُا الخهلُم حعاهم بؿٍش

 للذوس الزي 
ً
الهذًذ مً اإلاجاالث، واإلاجاٌ الخشوي والثلافي واللذساث اإلاهشفُت، وهكشا

ي جلهبه جىىىلىحُا الخهلُم في جدعحن هزه الجىاهب فهي أًػا جإزش نلى حىاهب أخش 

والخدطُل الذساس ي الزي ٌهشفه حابلً بأهه : "معخىي مدذد مً الاهجاص، أو بشانت في 
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الهمل اإلاذسس ي ًلاط مً كبل اإلاهلمحن أو باالخخباساث اإلالشسة خُث ٌهخبر مىغىم 

ت،   في الهملُت التربٍى
ً
 باسصا

ً
الخدطُل الذساس ي مً اإلاىاغُو الهامت التي اخخلذ مياها

ٌ اإلاهخمحن بمجاٌ التربُت والخهلُم بانخباسه خىضلت للمجاٌ وبزلً أضبذ مىغىم اوشغا

 (.291، ص :312الخهلُمي )كطحر، 

 . مصاًا الخكىىلىجيا في الخعليم: 6

 جدلم جىىىلىحُا الخهلُم حملت مً اإلاضاًا لهملُت الخهلم منها:

اهاث ظهىلت الىضٌى ئلى مىاد الخهلم: والىخب ؤلالىتروهُت وأدلت اإلاشاحهت وأوساق الامخد

مىً للؿالب الاظخفادة مً هزه لخدعحن  ب الهاإلاُت ٍو العابلت اإلاخىفشة نلى شبىت الٍى

 كانذة اإلاهشفت.

الخهلُم اإلاعخمش: بمعانذة جلىُت اإلاهلىماث ظهل نلى الؿالب مىاضلت الخهلم بغؼ 

. وكذ نضص هزا ئلى خذ هبحر مً الىفاءة في كؿام  الىكش نً ميان جىاحذهم في اإلاجٌز

  الخهلُم.

مىنهم جبادٌ  جبادٌ اإلاهشفت: ًمىً للؿالب مً حمُو أهداء الهالم أن ًخهاوهىا مًها ٍو

الدبراث؛ لم حهذ اإلاعافاث الجغشافُت نىاةم فلذ أضبدذ ممىىت فلـ مً خالٌ 

 الخىىىلىحُا.

الىظاةل الخهلُمُت: مً خالٌ اظخخذام اإلاىاد الطىجُت واإلاشةُت ًمىىىا ئدخاٌ بهؼ 

ش فهم الجىاهب الهملُت ل مىً للؿالب جؿٍى عها في الفطل، ٍو ت التي ًخم جذَس لىكٍش

بُت  عها. هما ًمىً ألي شدظ اللُام بالذوساث الخذٍس أفػل للمىغىناث التي ًخم جذَس

نبر ؤلاهترهذ ، الخطٌى نلى الذسحاث الثاهُت أو الشهاداث ؤلاغافُت. هما جمىً مً 

 (.p 56 ،3128 ، Budhwarخفل السجالث بشيل آمً وظلُم )

: جىمً فىاةذ اظخخذام الخىىىلىحُا في . فىائد اطخخدام الخكىىلىجيا في الخعليم7

 :الخهلُم في

و وجىمُت جبادٌ اإلاهلىماث: ظِخمىً اإلاخهلمىن مً الخطٌى نلى مهلىماث حذًذة  - حعَش

في وكذ أكطش. ظُيىن لذيهم الىكذ اليافي لخطيُف مهخلذاتهم واإلاشاسهت في اإلاىاكشاث 
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بر ؤلاهترهذ وغحر مخطل، وظىف ًدللىن اإلاىاسد الخهلُمُت بما ًدىاظب مو في الىغو ن

ظشنخه ، وظِخىاضلىن مو مهلمهم والفىج في الىكذ اإلاىاظب، وظُيىن لذيهم الىكذ 

اليافي لللشاءة وفهم ألاظئلت والشد نليها في هزه الخالت ظِخم حعهُل اإلاشوهت والخهلم 

 وهزلً الخهلم الفشدي
ً
 .اإلاىحه راجُا

ض البدث نً اإلاهلىماث واظخىشافها: حهخمذ جىمُت اإلاجخمهاث الثلافُت الُىم نلى  - حهٍض

الخلاسب والخفانل والخىاس وجبادٌ اإلاهلىماث واإلاهشفت والثلافت ؤلاوعاهُت. دنم الخهلم 

اليشـ واظتراجُجُاث الخهلم اإلاخخلفت: ليل مً اإلاخهلم واإلاهلم مشاسهت وشؿت في نملُت 

لت ال ٌهلمىن ولىً مً خالٌ الخىاس بحن اإلاخهلمحن وجؿبُم  الخهلم. في هزه الؿٍش

خؿىسون، أًػا  ًمىً للمخهلمحن واإلاهلمحن  اإلافاهُم والخلىُاث، ظىف ًخهلمىن ٍو

ادة سغبتهم في الخهلم،  جدلُم مىاسد حهلُمُت واظهت باظخخذام هزه الخىىىلىحُا؛ ٍص

و، والخهلم اللاةم  وأشياٌ الخهلم اإلاخخلفت. الخهلم الخهاووي، الخهلم اللاةم نلى اإلاشاَس

لت  .نلى الزاث هي بهؼ ألامثلت التي ًمىً حعهُلها باظخخذام هزه الؿٍش

ض الخهلم والخفانل بحن اإلاخهلمحن واإلاهلمحن والبرامج: ٌشحر الخىاضل اللاةم نلى  - حهٍض

 للمخهلمحن، 
ً
مىً أن ًيىن مدفضا ىفش الخىىىلىحُا ئلى الخفانل في الىكذ الفهلي ٍو ٍو

ادة  دفض اإلاخهلمحن نلى اإلاشاسهت في ألاوشؿت لٍض الخغزًت اإلاشجذة في الىكذ الفهلي، ٍو

وجدعحن مهاساث وأفياس الخىاضل، وكذ أهذ مهكم الباخثحن نلى كُمت الخفانل بما في 

، وجفانل اإلاخهلمحن مو بهػهم البهؼ والخفانل (Checkering  Gamson 1987)رلً 

ن مإششاث مهمت للجىدة في الجامهاث. مماسظاث الاجطاٌ، بحن اإلاخهلمحن واإلاهلمح

وخاضت الاجطاالث غحر اإلاتزامىت اللاةمت نلى الخىىىلىحُا، والخفانل اإلاهشفي أو الاحخماعي 

ىظو مهشفت  ، والصدظ اإلاعخلل ًدعً ٍو
ً
بحن اإلاهلمحن واإلاخهلمحن، والخهلم اإلاىحه راجُا

 .اإلاشاسهحن

ت لفهم أي همى الاهدباه وجدفحز اإلاخهلم - حن: الاظخفادة مً ؤلامياهُاث العمهُت والبطٍش

مىاد وصٍادة ئهخاحُت الهمل لً ًخم انخباسها أداة فدعب بل أًًػا هأداة للخغُحر والابخياس 

ب، فلذ ظانذ اظخخذام الخىىىلىحُا نلى خلم الكشوف اإلاجعذة في نلٌى  في الخذٍس
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خهلم والاظخىشاف، وبالخالي ظتزداد اإلاخهلمحن وصٍادة فهمهم للذسوط ومعانذتهم نلى ال

 .ؤلاهخاحُت في الىكام الخهلُمي

ض مدى ألامُت اإلاهلىماجُت: مهاسة مدى ألامُت اإلاهلىماجُت هي حمو ومهالجت  - ش وحهٍض جؿٍى

ووشش اإلاهلىماث هىظ وسظىم بُاهُت وجبادٌ هزه اإلاهلىماث خٌى بِئت الخذَسغ والخهلم 

ب اللاةم نلى ض كذسة الؿالب في نملُت حمو  التي جدعبب في الخذٍس الخىىىلىحُا لخهٍض

 .اإلاهلىماث

الخهلُم اإلاخمدىس خٌى اإلاخهلم: جؿبُم الخىىىلىحُا الجذًذة في الفطل الذساس ي، ظىاء - 

م مإجمشاث الفُذًى أو اظخخذام الخهلُم الافتراض ي  خالٌ الخهلم الجماعي أو نً ؾٍش

 (. Mahini et al, 2012, p p1615, 1616)  ظُػو اإلاخهلمحن في مشهض الهملُت الخهلُمُت

 في الخذَسغ: فخىىىلىحُا الخهلُم  -
ً
 واظخخذاما

ً
الخىىىلىحُا الخهلُمُت جفخذ مىكىسا

حهشف بدىفُز همارج الخهلم، ونالج ؾشق الخذَسغ واإلاهشفت الهلمُت في الهملُت 

هملُت الشاملت الخهلُمُت؛ هما أنها حهذ ههامل ونىطش للخغُحر في الخذَسغ التربىي في ال

لخهلُم جىىىلىحُا الخذَسغ، فتهذف ئلى جدلُم غشغحن أظاظُحن وهما: الجاهب اإلاىثف 

، p 198 ،3128مً الخهلم والهمل التربىي، الجاهب اإلاىثف لخىكُم الهمل التربىي )

Murati  .) 

  الخعليم: جكىىلىجيا . مجال8

 الخهلم بِئت وجخؿُـ ثوالغاًا ألاهذاف حهُحن هى الخهلُم جىىىلىحُا مجاٌ أضبذ

م اإلاىاظبت الخهلم ووظاةل الخهلُم اظتراجُجُاث واكخىاء الذساظُت، اإلاادة وبىاء  وجلٍى

م هزا هخاةج مً وؤلافادة الخهلم، مىكىمت فانلُت  معخلبال الفانلُت جلً جدعحن في الخلٍى

شي  ت هكشة همجاٌ الخهلُم جىىىلىحُا ئلى الىكش أن اإلاىهم" نبذ "نلي ٍو  أن خىغُذل غشوٍس

، وهزلً لبُان أبهادها واإلاجاٌ ًخم جدذًذه  الخىىىلىحُا هز
ً
ػا  نٍش

ً
جخخز مكهشا

بمجمىنت مً اإلايىهاث وألاوشؿت هما ٌشحر ئلى أن هز الىكشة ما هي ئال مداولت لخدذًذ 

 .ميىهاث الخهلُم التي جإدي ئلى جدعحن الخهلم
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ميىهاث اإلاجاٌ وكذ جم جدذًذ مجاٌ جىىىلىحُا الخهلُم مً خالٌ جدذًذ  

مىً حهٍشف ول ميىن فُما ًلي  :ٍو

أحهضة: هي مىىاث ومهذاث وأدواث حعخخذم لهشع وهلل اإلادخىي الخهلُمي اإلاخضن  -

نلى بهؼ اإلاىاد الخهلُمُت ومً هزه ألاحهضة: العبىسة الػىةُت، الفُذًى، الىمبُىجش، 

 .العِىما

لخهلُمي لىلله ئلى اإلاخهلمحن مىاد حهلُمُت: هي أدواث ومىاد جدمل وجخضن اإلادخىي ا -

بىاظؿت أحهضة أو بذون أحهضة ومً أمثلت اإلاىاد الخهلُمُت: الىخب، اللىخاث بأهىانها، 

 .ششاةـ الدسجُل، ششاةـ الفُذًى، دٌعياث الىمبُىجش وغحرها مً اإلاىاد

ت: هم أفشاد ًلىمىن بخطمُم وئنذاد وهلل واظخلباٌ اإلاىاد الخهلُمُت،  - كىي بشٍش

ئداسة شإون اظخخذام ألاحهضة واإلاىاد الخهلُمُت، ومً هإالء ألافشاد: اإلاهلم، وجىكُم و 

 .اإلاطمم الخهلُمي، مخخطظ اإلاادة الذساظُت، الفني وغحرهم مً ألافشاد

اظتراجُجُاث حهلُمُت: نباسة نً خؿـ حشحر ئلى ئحشاءاث الاظخخذام اإلاىكم الفهلي  -

ت وأظالُب ئًجاد بِئت حهلُمُت راث  لألحهضة وألادواث واإلاىاد الخهلُمُت واللىي  البشٍش

م،  :خطاةظ مىاظبت لىلل اإلادخىي الخهلُمي، ومً هزه ؤلاظتراجُجُاث الخذَسغ بالفٍش

 الجامهت اإلافخىخت.

م: هى جدذًذ فانلُت وهفاءة ؤلاظتراجُجُاث بما جخػمىه مً أحهضة وأدواث ومىاد  - جلٍى

ت ورلً في مشاخل الخدذًذ والا   .خخُاس، ؤلانذاد والاظخخذامحهلُمُت وكىي بشٍش

ً واخخُاس اإلاهاسف وألافياس الجذًذة راث الطلت باإلايىهاث  - ت وبدث: ًلطذ بها جيٍى هكٍش

ألاخشي للىضٌى ئلى مجمىنت مً ألاظغ واإلابادب همذخل لهز اإلايىهاث، ومً أحل 

شها والىضٌى بها ئلى أشياٌ أهثر فهالُت وهفاءة بطفت معخمشة  .جؿٍى

ل - طذ به وغو مىاضفاث وخطاةظ اإلاىاد الخهلُمُت وألاحهضة وألادواث جطمُم: ٍو

 .الجذًذة وؾشق نشع اإلادخىي الخهلُمي



فسيدة فالك/ .دط  
 

234 

 

هني جشحمت مىاضفاث وخطاةظ الخطمُم ئلى مىاد حهلُمُت وأحهضة وأدواث  - ئهخاج: َو

حشغُل ألاحهضة لإلهخاج، الشظم، الىخابت، ؤلاخشاج،  :فهلُت حذًذة ومً أوشؿت ؤلاهخاج

ت، الؿبانت ش وغحرها )هىاضٍش  (.:23-238، ص ص :312، الخطٍى

 . أهميت ودوز جكىىلىجيا الخعليم في مىاجهت بعض املشكالث التربىيت:9

ش اإلاىاهج الذساظُت نملُت معخمشة غحر مىتهُت؛  ًذسن اإلاشخغلىن بالخهلُم أن جؿٍى

م بشهب رلً أن الخغحر الثلافي الاحخماعي معخمش، وولما ؾىسث اإلاذسظت مىهجها لخلخ

 للمىهج. وكذ ًيىن 
ً
 حذًذا

ً
شا  ًلخط ي جؿٍى

ً
 آخشا

ً
رلً الخغحر، وان الخغحر كذ كؿو شىؾا

 حضةُت فلـ،
ً
، هما كذ ًدىاٌو أمىسا

ً
ا ش اإلاىاهج حزٍس ش اإلاشغىب فُه في ول   جؿٍى والخؿٍى

 
ً
ألاخىاٌ هى رلً الزي جخىفش له غماهاث الخؿبُم الىاجح، وألامش الزي ٌعخجُب ئنذادا

 لِغ مجشد ئنذاد للهىاضش 
ً
ش اإلاىاهج ئرا ت واإلاادًت الالصمت لخدلُم رلً. فخؿٍى البشٍش

جخؿُـ هخابي لطىسة حذًذة للمىهج، زم ئن الخخؿُـ الىخابي للمىهج ًخؿلب دساظاث 

نلمُت جمهذ الجخار اللشاساث و وغو الخخؿُـ العلُم، ختى ال ًطذس رلً نً 

ًضنضم الثلت في الخخؿُـ التربىي، اهؿباناث راجُت ال جلبث أن ًىدشف خؿإها مما 

شه هغحره مً ألامىس التي جأزشث بخؿىس الخلىُت وجىىىلىحُا  واإلاىهج الذساس ي وجؿٍى

اإلاهلىماث وجىظهذ اظخخذاماث جلىُت اإلاهلىماث والاجطاٌ خالٌ الهلىد الثالزت 

ش اإلاىاهج ئخذي هزه  اإلااغُت بشيل مدعاسم لدشمل حمُو حىاهب الخُاة، وحهخبر جؿٍى

ش اإلاىاهج ا إلاجاالث التي جأزشث بهزه الثىسة اإلاهلىماجُت، ولزا ًيبغي أن ٌعخفاد منها في جؿٍى

ش  ومً ئمياهُت هزه الثىسة اإلاهلىماجُت ودساظت هُفُت جىقُفها لدذمت أهذاف جؿٍى

 اإلاىاهج.

حن أهمُت دمج جلىُت اإلاهلىماث والاجطاٌ في الخهلُم،  شي الهذًذ مً التربٍى ٍو

ساث التي أوسدوها في رلً أن اظخخذام الخلىُت في الخهلُم ظُمىً الؿالب ومً أبشص اإلابر

مً دساظت هثحر مً الكىاهش الهلمُت التي ًطهب نليهم دساظتها في الكشوف الهادًت 

وهزلً سبؿهم بالهالم الداسجي، ووحىد الفطٌى الافتراغُت التي جخلى مً الجذسان 

ىان الهذًذ مً الهىاةم التي مً شأنها الخذ وئؾالق الهىان للخفىحر ؤلابذاعي. ومو أن ه

مً دمج الخلىُت بالخهلُم ئال أن كذسة الهلل البششي التي أنؿاه هللا حهالى لىا هفُلت 



 جكىىلىجيا الخعليم واطهاماتها في العمليت الخعليميت الخعلميت
 

235 

 

ب وسفو معخىي الخؿبُم لهزه الخلىُاث  بالخغلب نلى هزه اإلاهىكاث في اإلاعخلبل اللٍش

ت نلى ًذ مهلم بما ًىفل ألبىاةىا الؿالب الخهلم اإلاخلً اإلابني نلى جؿىس ال هلىم الهطٍش

 خبحر مذسب نلى هُفُت الخهامل مهها والظخفادة اللطىي مً الخلىُت.

وبالىكش ئلى الخؿىس في مخخلف مجاالث الخُاة ومنها الخؿىس في الجىاهب اإلاهشفُت 

والخلىُت وزىسة الاجطاالث، هجذ جدذًاث هبحرة حعخىحب ئًجاد الخلٌى اإلاىاظبت التي 

مت صخُدت هلُت ، ولً ًيىن رلً ئال مً خالٌ الخىىس الخلني جىفل للمخهلم مهلى 

ت وىهُت ضغحرة ومجخمو اإلاهشفت ًػم مً الخؿىساث  اإلاهشفي، فالهالم أضبذ كٍش

ت ما ًطهب نلى الفشد مجاساجه بالىظاةل الخللُذًت وهىا ًأحي دوس جىىىلىحُا  .الخػاٍس

إلاهاسة التي جىفل له جدلُم الخهلُم بخؿىساتها وجلذمها اإلاهشفي في ئهعاب اإلاخهلم ا

ت الخهلُمُت ، وكذ هطذ الفلشة الشابهت نشش مً ظُاظت الخهلُم في  ألاهذاف التربٍى

اإلاملىت الهشبُت العهىدًت نلى "الخىاظم اإلايسجم مو الهلم واإلاىهجُت الخؿبُلُت 

) الخلىُت ( بانخباسها مً أهم وظاةل الخىمُت الثلافُت والاحخمانُت والاكخطادًت 

وهزا  ."صخُت ، لشفو معخىي أمخىا وبالدها واللُام بذوسها في الخلذم الثلافي الهالميوال

ت  ًذٌ نلى الذوس الىبحر الزي جلهبه جىىىلىحُا الخهلُم في الهملُت الخهلُمُت والتربٍى

 
ً
، 3122)الشافعي،  .وانخباسها راث أهمُت بالغت في الخىمُت وسفو معخىي اإلاخهلم ناإلاُا

topic-https://mahdiabanat.yoo7.com/t53.) 

 جكىىلىجيا الخعليم وجعبيلاتها في عمليتي الخعليم والخعلم: . 11 

 ًمىً جلدُظ اإلابادب التي جدللها الخىىىلىحُا للمخهلم فُما ًأحي:

 بأن  - 
ً
ًلشس هى بىفعه مارا ًفهل؟ ومتى أن ًيىن للمخهلم فشضت اإلابادسة للخهلم راجُا

  ًفهل؟ وهُف ٌهمل؟.

ب لخل اإلاشىالث دون اخباؽ أو غغىؽ مً   - ت الاهخلاء و الخجٍش أن ًيىن للمخهلم خٍش

 .كبل اإلاهلم

ش فىشه   - م اليشاؽ واظدثاسة شغفه، وجخاح له الفشضت لخؿٍى أن ًخهلم اإلاخهلم نً ؾٍش

 .اإلاىؿلي واظخخذام الهمل الجماعي

https://mahdiabanat.yoo7.com/t53-topic
https://mahdiabanat.yoo7.com/t53-topic
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 .اإلاخهلم باإلاداولت والدؿأ أن ًخهلم -

ش جشاهُبه الداضت - م جؿٍى  .أن ًخهلم اإلاخهلم نً ؾٍش

  .أن جلذم للمخهلم اإلافاهُم اإلاخخلفت و مهاساث خل اإلاشىالث في بُئخه الؿبُهُت -

عخفُذ مىه في مشاخل الخلت -   .أن جدُذ للمخهلم أن ًيخج شِئا ما َو

 مىؿل
ً
 ئلى التربُت كاةمت نلى خل هما أن جىىىلىحُا الخهلُم حهذ مذخال

ً
ُا

، ٌعانذ 
ً
 مبذنا

ً
 مىكما

ً
 وانُا

ً
لت للخفىحر في الخهلُم والخهلم جفىحرا اإلاشىالث وأهه ؾٍش

اإلاخهلمحن نلى الخهامل مو مخؿلباث الهطش والاهذماج العلُم في الخُاه التي جدعم 

ن اإلاخهلم و بح بالتراهم اإلاهشفي واإلاىجضاث الهلمُت اإلاخالخلت، زم أن الاجطاٌ الزي ًخم

الخىىىلىحُا أزىاء الخهلم ٌعانذ نلى الخغلب نلى اإلادذداث الشةِعُت لألظالُب 

الخللُذًت التي حهىق حهلُم الخفىحر مما ًىفش بِئت حهلُمُت جفانلُت مدفضة لفىش وخُاٌ 

م بخىىىلىحُا الخهلُم جشهض نلى اإلاالخكت  اإلاخهلم، باإلغافت ئلى أن أظالُب الخلٍى

لت الخفىحر ولِغ اإلاعخمشة، وال خلُُم الزاحي والجماعي مو الاهخمام بأظلىب ألاداء وؾٍش

نلى هم الخفل أو ججمُو اإلاهلىماث والخلاةم وألاسكام، خُث ًخم  مو الخلُُم في نهاًت 

م اإلاهلم أوشؿت اإلاخهلمحن هأفشاد ومجمىناث وفشق نمل  لىُّ  الفترة اإلاخططت لليشاؽ ٍو

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc) 9، ص(. 

جدخاج هفاءاث اإلاهلمحن في مجاٌ جىىى لىحُا الخهلُم ئلى ججاوص اإلاهاساث في 

ُا اظخخذام جىىىلىحُا الخهلُم في خذ راتها، وئسفاق اإلاهشفت العُاكُت خٌى الخىىىلىح

والخذَسغ واإلادخىي. مً هاخُت أخشي ٌهخمذ جفانل اإلاخهلمحن مو الخىىىلىحُا في الخهلُم 

 (.Assar. 2015. p 01نلى جىكهاتهم ومفاهُمهم للخهلم والخلُُم اإلاؿلىب )

باإلغافت ئلى رلً حعمذ الخىىىلىحُا اللاةمت نلى ؤلاهترهذ للمهلمحن بدشىُل 

تي ال جلخطش نلى مىكو اإلاذسظت اإلادلُت. نلى حهلمهم الداص باليعبت للمجخمهاث ال

يي أو هكام جىضُل اإلادخىي للخىاضل  ظبُل اإلاثاٌ ، كذ ٌعخخذم مهلمى الهلىم ٍو

  .وجبادٌ اإلاهلىماث مو اإلاهلمحن في اإلاذاسط ألاخشي داخل وخاسج مىؿلت اإلاذسظت اإلادلُت

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c)ـ
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لخهلم نً بهذ نلى ٌعخفُذ الؿالب أًًػا مً ئصالت الخىاحض اإلاادًت مً خالٌ جلىُت ا

ش اإلانهي اإلاشجبـ بأدائهم الىقُفي ، غالًبا  الىلُؼ مً مهلميهم الزًً ًشهضون نلى الخؿٍى

 نً خُاتهم الُىمُت. 
ً
 ما ًيىن بهُذا

ً
 وهزا اإلادخىي غالبا

ً
ما ًخهلم الؿالب مدخىي حذًذا

عبلت هزا الفطل بحن اإلادخىي الزي ًخم وششه و جفانالث الؿالب الُىمُت ومهشفتهم اإلا

اث الطف ألادوى. هما أن اإلاحزة ألاظاظُت لخىىىلىحُا   في معخٍى
ً
ًيىن أهثر اهدشاسا

الخهلُم جىفش وظاةـ مخهذدة مما ٌعمذ باالظخخذام اإلاخهذد للىىاث الخهلم؛ نلى 

افتراع أن أي كىاة خعُت واخذة ال ًمىنها ئال مهالجت مدذودة همُت اإلاهلىماث دفهت 

اظخخذام جىىىلىحُا الخهلُم ، وال ظُما الىظاةـ اإلاخهذدة واخذة، فاألهثر فاةذة هى 

 ًمىً للؿالب نشع 
ً
واإلاداواة إلصالت الخىاحض اإلاادًت مثل اإلاىكو واللُىد اإلاالُت؛ فمثال

 مً 
ً
الطىس التي كذ جخيىن مً ملاؾو فُذًى ومهالم بهُذة واإلاىاكو الجغشافُت بذال

غحر اإلاجذي جشجِب سخلت مُذاهُت ختى لهذد العفش الفهلي ئلى اإلاىكو. بِىما كذ ًيىن مً 

 (.     Courville. 2011. p p 4- 6كلُل مً الؿالب )

ت   للهملُت التربٍى
ً
جزهش اإلاطادس الهلمُت أن جىىىلىحُا الخهلُم كذمذ دنما واضخا

بشيل نام وللمىاهج الذساظُت وؾـشق الخـذَسغ بـشيل خـاص، وظـاهمذ في جدـعحن 

ـت وسفو مـعخىي الخدـطُل لـذي اإلاخهلمـحن، ومهالجـت الىثـحر مًـ ، هخاةجهاـو  الهملُـت التربٍى

ت ومشىالث الخهلم، وصٍادة خطُلت اإلاخهلمحن مً ألالفـاف واإلاطؿلخاث  اإلاشىالث التربٍى

وسفو معخىي زلـافتهم الهامـت، وخملـذ سظـاةل راث ؾبُهـت مخىىنت وألغشاع راث 

 أهذاف مخخلفت.

ُـت وؾـشق الخذَسغ هما أن هىان  جأزحر ل خىىىلىحُا الخهلُم في الهملُـت الخهلُم

وأظالُب هلل اإلاهلىماث ئلى الؿلبت واضح ختى أضـبدذ بهـؼ البرامج جفىق ما جلذمه 

م  اإلاذسظـت، وهـزا مـا جشجـب نلُـه غشوسة أن جىُـف اإلاإظعاث الخهلُمُت هفعها نً ؾٍش

الزي جدلله وظاةل الاجطاٌ  ،ت الخهلُمُتالخفانل اإلاخبادٌ الهادف مـا بـحن ؾـشفي الهملُ

، وضلل شدطِخه ليي ًمخلً 
ً
 وأخالكُا

ً
ا  وجشبٍى

ً
اإلاخخلفت بهذف بىـاء ؤلاوـعان زلافُا

اإلاهاساث ؤلاهخاحُت. فهي حشبو الىثحر مً خاحاجه، وجثحر اهخمامه بمىغىناث الذساظـت، 



فسيدة فالك/ .دط  
 

238 

 

ـذ مـً دافهُخـه إلاى  اضـلت الـخهلم أو الخذسب وحـشىكه، وجىمي خب الاظـخؿالم لذًـه، وجٍض

  )9 -7، ص ص 3117لداحت، ( والهمل

  :الىطائل الخكىىلىجيت الخعليميت وأهميت اطخخدامها في العمليت الخعليميت .11

 لخؿىسها 
ً
ا جبها ُنِشفذ الىظاةل الخهلُمُت الخذًثت بدعمُاٍث مخخلفت، ئمَّ

 لىىِم الخىاّطِ اإلاعخخذمت في ئدساهها. 
ً
خي، أو جبها  لذوسها في الخذَسغ، مً الخاٍس

ً
أو جبها

ت، والىظاةل العمهُت،  رلً وظاةل ؤلاًػاح، والىظاةل اإلاهُىت، والىظاةل البطٍش

ت، والىظاةل الخهلُمُت.  والىظاةل العمهُت البطٍش

 أنَّ الدعمُت ألاخحرة "الىظاةل الخهلُمُت" كذ للُذ سواحا نلى هؿاق 
ُ
الخل ًُ

لباخثحن واإلاخخطحن في التربُت، فهي حهمُّ ولَّ واظو؛ وأغخى اظخخذامها شاتًها بحن ا

م
ُّ
عخخَذم في نملُت الخهلُم والخهل

ُ
م  .الدعمُاث العابلت، وحشمُل ولَّ وظُلت ح و كذ كذَّ

، هزهُش منها  فاث للىظاةل الخهلُمُت، بهُػها نام وبهػها خاصٌّ ة حهٍش نلماء التربُت نذَّ

 :ما ًلي

ت واهذ أو غحر بشش " - ت وظُلت بشٍش ًَّ م ئلى أ
ُّ
ٍت، حهمل نلى هلل سظالت ما مً مطذس الخهل

م".
ُّ
عهم اظخخذامها بشيٍل وقُفي في جدلُم أهذاف الخهل م، وَُ ِ

ّ
 اإلاخهل

ًلا لؿالبه، ولجهل  - عه لجهل َدسظه أهثر ئزاسة وحشٍى م في جذَس ِ
ّ
عخهحُن به اإلاهل ٌَ "ولُّ ما 

ت و  َُّ ت التي ًمشُّ بها هإالء الؿالب خبرة خ   هادفت ومباششة في هفغ الىكذ".الدبرة التربٍى

لت أهثر  - "هي ولُّ وظُلت حعانذ اإلاذّسِط نلى جىضُل الدبراث الجذًذة ئلى جالمُزه بؿٍش

."
ً
 فانلُت وأبلى أزشا

م  -
ُّ
م لخدعحن نملُت الخهلُم والخهل ِ

ّ
"هي مجمىنت أحهضة وأدواث ومىاد ٌعخخذمها اإلاهل

 خالمُز".بهذف جىغُذ اإلاهاوي وششح ألافياس في هفىط ال

"ألادواث واإلاىاد وألاحهضة الخهلُمُت، والؿشق اإلاخخلفت التي ٌعخخذمها اإلاهلم بخبرة  -

ومهاسة في اإلاىاكف الخهلُمُت لىلل مدخًىي حهلُمي، أو الىضٌى ئلُه، بدُث جىلل اإلاخهلم 

اٌ م فهَّ
ُّ
 )الؿالب( مً واكو الدبرة اإلاجشدة ئلى واكو الدبرة اإلادعىظت وحعانُذه نلى حهل



 جكىىلىجيا الخعليم واطهاماتها في العمليت الخعليميت الخعلميت
 

239 

 

َظ في حّىٍ مشّىِق وسغبت هدى حهلم 
َ
لفت أسخ

ُ
بُجهٍذ أكلَّ وبىكذ أكَطَش وو

 ).:65، 659ص ص ، 2017، ومؿهشي  مطؿفى،(أفػل" 

مخهذدة  للذ قهش في مُذان الىظاةل الخهلُمُت اججاهاث خذًثت جشحو ئلى نىامل

خهلم، منها ال منها الخؿىس في البدىر التي جىاولذ العلىن ؤلاوعاوي، وبالخالي في نملُت

و في الهلىم الخذًثت والخىىىلىحُا التي ضاخبتها ومنها أًػا الخؿىس في  الىمى العَش

اث الاكخطادًت  .والاحخمانُت فلعفت التربُت واسجباؾها الىزُم باإلًذًىلىحُا والىكٍش

  :للذ وضخذ هزه الاججاهاث في وظاةل ؤلانالم زالزت مُادًً وهي           

 .ى الخخؿُـ الظخخذام هزه الىظاةلاإلاُذان ألاٌو وه -

ـــــخهلم - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم واإلاــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا للمهلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاةل وجىفحرهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاج الىظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى ئهخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاوي هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذان الثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .اإلاُــ

  .اإلاُذان الثالث هى هُفُت اظخخذامها والاهخفام بها وفم ئظتراجُجُت مخؿؿت -

ش الخىىىلىجي في اإلاجاٌ التربىي الزي قهش نبر جىىىلىحُا ؤلانالم  ئن الخؿٍى

 في الشيل بل هى اظخجابت خخمُت وجفانلاإلاعخخذمت في الخهلُم لِ
ً
 أو حغحرا

ً
 غ جشفا

ئر ال ًيىن الىخاب هى  غشوسي مو مهؿُاث نطش اإلاهلىماجُت والخىىىلىحُا اإلاخؿىسة؛

الخيامل بحن الىخاب والىظاةل ألاخشي ووشش  اإلاطذس الىخُذ للمهشفت والهمل نلى جدلُم

ٌ بمطادس الخهلم أًىما وان نلى اجطا مفهىم الخهلُم اإلاخىلل بدُث ًكل اإلاخهلم

ب واإلاشاهذة والبدث نً اإلاهلىماث، وأًػا جىمُت  اظخخذامها، والترهحز نلى الخجٍش

الىظاةل ؤلانالمُت واإلاهاسع وألاوشؿت  اإلاهاساث واللذسة نلى الابخياس مً خالٌ

 (.44)بىدسبالت، د، ط، ن، ص 

 هجاح في معاهمتهاب ورلً هبحرة بأهمُت الخىىىلىحُت الخهلُمُت الىظاةل جدكى

 واإلاخهلم Enseignant للمهلم ظىاء الخهلُم Succès et amélioration وجدعحن

Apprenant الذساظُت واإلاادة la matière scolaire اإلاخهلم  شدطُت جىمي بأنها فخخلدظ

ذ للخهلم، وحشىكه  الخهلم في وجشغُبه الاؾالم خب وجىمي  حهلمه وحعهل وشاؾه وجٍض

 ومخللي ئلى معخمو وىهه Éducation traditionnelle الخللُذي هلُمالخ نً وابخهاده

 Processus الخهلم نملُت في Militant وهاشـ وفانل Participant مشاسن

d'apprentissage ، ًذ هزل ت في جٍض  باظخخذام الخهلُم ألن باإلاخهلمحن، اإلاهلم نالكت جلٍى
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  الخهلُمُت الىظاةل
ً
ذ ونلُه واإلاخهلم، اإلاهلم بحن لفجىةا وجللُظ جلٍشب في ٌعاهم خخما  جٍض

 اإلاخهلم شدطُت الهالكت جلً حهضص  ومىه بُنهما Liens et confiance والثلت الشوابـ

 اإلاهاوي سان واد حهلم في جىمً التي ألاهمُت جلً ئلى غف وجشدده، خجله نلى وجلط ي

 Vocabulaire الغامػت وللهباساث واإلافشداث Information للمهلىماث الصخُدت

mystérieux ذ ألاوكاث، وأكل ألاخؿاء، بأكل واإلاجشدة ت اإلاخهلم زشوة مً وجٍض  . اللغٍى

  في: هزلً ألاهمُت وجخجلى

 اإلاخهلم. لذي الذافهُت ئزاسة في حعانذ -

 والخيالُف. والىكذ الجهذ جىفش -

 واإلايان. الضمً خذود نلى الخغلب في حعانذ -

 الذساظُت. اإلاادة نشع خعً نلى اإلاهلم حعانذ -

 اهدباهه. وججزب للمخهلم الخس ي الادسان حهضص -

 للذساظت. حشىكهم -

 الخهلم. نملُت حعهل -

ذ -  اإلاخهلمحن. خبرة جٍض

ت اللذساث جىمي - ض أظالُب والهملُت وجىىم الفىٍش  الخهلم. ًإهذ مما الخهٍض

 في الىظُلت فاظخخذام واإلاهاساث واإلاىاكف اإلاهلىماث وجىضُل جبعُـ نلى حعانذ -

ذ الخهلُم ادة في حعاهم اظخهمالها ونىذ الخهلم نلى وجدفضهم اإلاخهلمحن اهخمام مً جٍض  ٍص

اإلاهالم  اإلادذد للخفىحر هلانذة خعُت خبرة وجمىذ اإلاهاوي لهم وجىضح الخزهش وعبت

 (.22، ص :312)ظىلىكت، نىفي، 

 النخماد معخخذميها نلى خىاط مخخلفت وكذ
ً
 جىىنذ الىظاةل الخهلیمیت هكشا

هداظت البطش )الدشاةـ والشظىم والطىس(، وخاظت العمو )ؤلارانت واإلاسجل( وبهػها 
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نلى خاظتي البطش والعمو )ألافالم والخلفضیىن والعبىساث الزهیت(، وفیما یلي أهم هزه 

 :الىظاةل الخهلیمیت

الىظاةل البطشیت: وهي جػم مجمىنت مً ألادواث والؿشق التي حعخهمل خاظت البطش  -

 نليها وحشمل هزه وحهخمذ

اإلاجمىنت الششاةذ بأهىانها اإلاخخلفت والشظىم الخىغیدیت والشظىم البیاهیت والشظىم 

اإلاخدشهت وألاشیاء اإلابعؿت والهیىاث الىمارج والدشاةـ والشخالث وججاسب الهشع 

 ومخاخف واظخخذام العبىسة واللىخت الىبشیت ومجلت الخاةـ....ئلخ

ىنت اإلاىاد وألادواث التي حعانذ نلى صیادة فانلیت الىظاةل العمهیت: وجػم مجم -

 الخهلم وحهخمذ أظاظا نلى خاظت

 .العمو وحشمل الشادیى وبشامج ؤلارانت اإلاذسظیت والاظؿىاهاث والدسجیالث الطىجیت

الىظاةل البطشیت والعمهیت: وجػم مجمىنت اإلاىاد التي حهخمذ أظاظا نلى خاظتي  -

دشهت الىاؾلت وهي جخػمً ألافالم والخلفضیىن هما البطش والعمو وحشمل الطىس اإلاخ

 حشخمل هزه الىظاةل أیػا ألافالم الثابخت والششاةذ والطىس 

 ألافالم الثابخت والششاةذ والطىس ونىذما حعخخذم 
ُ
هما حشمل هزه الىظاةل أیػا

 . اإلاطاخبت حسجیالث ضىجیت مىاظبت نلى أظؿىاهاث أو ششاةذ حسجیل

لیمیت خعب جطيیف الذوس ئلى وظاةل حهلیمیت جشبىیت هما جىلعم الىظاةل الخه

 .وأخشي وقیفیت

وظاةل حهلیمت جشبىیت: تهذف ئما ئلى جلشیب اإلافاهیم وجىمیت اإلاهاساث: اإلاالخكت،  -

الخدلیل، الترهیب، اإلالاسهت، الاظخيخاج وكذ جيىن حهضیضیت أخیاها: الششح، والخبعیـ، 

 .ؿبیم، الخلىیم، الذنمالخذسج، الخىشاس والخىاس، الدصجیو، الخ

وظاةل حهلیمت وقیفیت: رواث ألاشیاء، وظاةل مىخىبت أو مشظىمت، أو مطىسة وهي  -

 حشمل التي رهشهاها ظابلا وظاةل

 (.318، ص 3127ظمهیت وظاةل بطشیت وظاةل ظمهیت بطشیت )صدشي، 
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 :ًلي ُماف الذوس  هزا ًخمثل ئر الخهلُمي؛ الىكام في هام بذوس  الخهلُمُت الىظاةل وجلىم     

 في حعانذ مخمحزة وبشامج خاضت ومإزشاث أبهاد ئغافت خالٌ مً ورلً :الخعليم إثساء

 .اإلاخللي رهً في واإلاهاسف الهلىم ضُل و اإلافاهُم بىاء وحعُحر اإلاخهلم خبراث جىظُو

اَزة
َ
 الىظاةل خالٌ مً اإلاخهلم ًىعب :للخعلم حاجاجه وإشباع املخعلم اهخمام اْطدث

 الدبراث واهذ أهذافه، وولما وجدلم اهخمامه جثحر التي الدبراث بهؼ لفتاإلاخخ الخهلُمُت

 الطلت وزُم ملمىط مهنى لها فأضبذ الىاكهُت ئلى أكشب اإلاخهلم ًمش بها التي الخهلُمُت

 ئشبانها. ئلى ًخىق  التي والشغباث جدلُلها ئلى اإلاخهلم ٌععى التي باألهذاف

لطذالخعليم:  اكخصادًت  خالٌ مً أهبر بذسحت اكخطادًت الخهلُم تنملُ حهل بزلً ٍو

ادة  أهذاف جدلُم الخهلُمُت للىظاةل الشةِس ي جيلفخه، فالهذف ئلى الخهلُم وعبت ٍص

 .واإلاطادس الىكذ والجهذ في الخيلفت خُث مً فهاٌ بمعخىي  لللُاط كابلت حهلُمُت

 اإلاخهلم كذسة ُمُتالخهل الىظاةل جىّمي :الخبرة اكدظاب في إلاًجابيت املخعلم مشازكت شيادة

ت الخأّمل نلى
ّ
ٌ  الهلمي الخفىحر وئجبام اإلاالخكت ودك  ألاظلىب وهزا اإلاشىالث، خل ئلى للىضى

 .اإلاخهلم نىذ ألاداء وسفو الخهلُم هىنُت جدعحن ئلى ًإّدي بالػشوسة

 ئلى ًإّدي الخهلُم نملُاث في الخىاط حمُو اشتران ئّن  املخعلم: حىاض جميع اشتراك

 خىاط حمُو اشتران نلى حعانذ الخهلُمُت والىظاةل الخهلم، هزا موحهمُ جشظُخ

مه ما بحن وؾُذة ساسدت نالكت ئًجاد نلى حعانذ بزلً وهي اإلاخهلم،
ّ
هل

َ
 نلى ًترجب وما ح

م. أزش بلاء مً رلً
ّ
 للخهل

 مثحر، بشيل الخهلُمُت اإلاادة بخلذًم جلىم أنها الخهلُمُت الىظاةل دوس  مً معخلشأ هى مما

يخج الخهلُمي اإلاىكف في اإلاخهلم مهها ًخفانل فيها )بىهىة،  مشغىب اظخجابت نىه ٍو

ص ي،    (.578، ص 3129جدَش

 . اوعكاطاث جكىىلىجيا الخعليم على أكعاب العمليت الخعليميت الخعلميت12

 . اوعكاض جكىىلىجيا الخعليم على طياق الخعليم: 1. 12
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ذ في العُاق الخهلُمي ًمىً لخىىىلىحُا الخهلُم أ الخطٌى نلى مً فشص ن جٍض

أن جىىىلىحُا الخهلُم لها جأزحر  Tinio (2002) وكذ أهذ .الخهلُم وجدعحن أهمُخه وحىدجه

الخهلُم مً خُث اهدعاب واظدُهاب اإلاهشفت ليل مً اإلاهلمحن والؿالب مً  هاةل نلى

 :جشكُت خالٌ

خعاب و جدلُل أدواث جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث حعانذ في ال الخعلم اليشغ:

ش أداء الؿالب ول ش يء مدىظب  اإلاهلىماث التي جم الخطٌى نليها للفدظ و أًػا جلٍش

ومخاخت بعهىلت لالظخفعاس. في نلى الىلُؼ مً الخهلم اللاةم نلى الخفل أو نً قهش 

ٌهضص مشاسهت اإلاخهلم خُث ًخخاس اإلاخهلمىن ما  كلب ، وجىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث

 شنت التي جىاظبهم والهمل نلى الخُاة الىاكهُت مشاول الخاالث.للخهلم بالع

ٌصجو الخفانل والخهاون بحن الؿالب  جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث الخعلم الخعاووي:

بُنهم. هما أهه ًىفش للؿالب فشضت الهمل مو أهاط  واإلاهلمحن بغؼ الىكش نً اإلاعافت

ض  مها في مجمىناث، مً زلافاث مخخلفت والهمل وبالخالي معانذة الؿالب نلى حهٍض

الىعي. وكذ وحذ الباخثىن أن نادة ًإدي اظخخذام  مهاساتهم الخىاضلُت وهزلً الهاإلاُت

ذ مً الخهاون بحن اإلاخهلمحن داخل اإلاذسظت  جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث ئلى مٍض

ذ فلعفت مً  نالكت جفانلُت بحن الؿالب واإلاهلمحن الخهاون  وخاسحها ، وهىان اإلاٍض

الخفانل وهمـ الخُاة الصدطُت خُث ألافشاد معإولىن نً أفهالهم ، بما في رلً 

 الخهلم واخترام كذساث ومعاهماث أكشانهم.

حهضص الخالنب باإلاهلىماث اإلاىحىدة وئوشاء  الخهلُم جىىىلىحُا الخعلم إلابداعي:

 .مياإلاهلىماث الصدطُت إلهخاج مىخج ملمىط أو مىخج مهحن لغشع حهلُ

جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث حهضص الخيامل ههج الخذَسغ والخهلم  الخعلم الخكاملي:

ت والخؿبُم نلى نىغ في  م اللػاء نلى الفطل الاضؿىانُت بحن الىكٍش نً ؾٍش

 .الفطٌى الذساظُت الخللُذًت خُث ٌشمل الترهحز مجشد حاهب مهحن

لذم حغزًت اظخخذام الخىىىلىحُا في الخه الخعلم الخلييمي: لم ًخمدىس خٌى الؿالب ٍو

ساحهت مفُذة مً خالٌ محزاث جفانلُت مخخلفت. حعمذ للؿالب بزلً مً خالٌ ؾشق 
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اث البىاةُت  مً كُام الؿالب بالخفل  حذًذة للخهلُم والخهلم الزي جذنمه الىكٍش
ً
بذال

 (.p 34 ،3129 ،Raja, Nagasubramaniنً قهش كلب )

 :لخعليم على املعلم. اوعكاطاث جكىىلىجيا ا2. 12

ٌهذ اإلاهلم أخذ الهىاضش ألاظاظُت في الهملُت الخهلُمُت، ًلىم بذوس حىهشي 

فيها، واإلاهلم وفم جىىىلىحُا الخهلُم هى مهلم مشخلت الخىىىلىحُا، بدُث ًضداد دوسه 

ذ مخشحاث الخهلُم، ورلً مً خالٌ اخخُاس أوعب الؿشق للخذَسغ،  ومعاهمخه في ججٍى

الخىىىلىحُا الخذًثت، ألن الؿشق الخللُذًت لم ٌهذ لها وحىد في قل ؾشق حهخمذ نلى 

هزا الاهفجاس اإلاهشفي الزي حهشفه اإلاجخمهاث الُىم، وبىاء نلُه ال ًمىً أن ًيىن اإلاهلم 

ش والخؿبُم لؿشق   في الاؾالم والخؿٍى
ً
 مدىسٍا

ً
بمهٌض نً رلً، بل ًجب أن ًيىن له دوسا

ت هادفت. زم ئن  جذَسغ خذًثت حعخىنب جلً اإلاهشفت وجلذمها للمخهلم خلت جشبٍى

الىظاةل الخهلُمُت التي جىضلذ ئليها الخىىىلىحُا، ئرا ما جم اظخخذامها الاظخخذام 

ت جخماش ى وؾبُهت اإلاىاهج الذساظُت وألاهذاف الخهلُمُت جإدي  ألامثل وفم أهذاف جشبٍى

ت حهلُمُت، وجىمُت كذسجه نلى ا لخفىحر وؤلابذام، هما ئلى ئهعاب اإلاخهلم خبراث جشبٍى

 نً رلً، فان انخماد اإلاهلم نلى ؾشق الخذَسغ 
ً
حعانذ نلى خل مشىالجه، فػال

ذ مخشحاجه  .الخذًثت مً شأهه أن ًإدي ئلى جدعحن هىنُت الخهلُم، وججٍى

غ  وسغم ما كُل خٌى اوهياظاث جىىىلىحُا الخهلم نلى اإلاهلم وؾشق الخذَس

في الهملُت الخهلُمُت، وال ًمىً أن جدل  ألاظاطاإلاعخخذمت، ئال أن اإلاهلم ًبلى حجش 

ت  مدله الىظاةل الخهلُمُت، مهما واهذ كُمتها وفاةذتها التربٍى

، ونلى ول مهلم الخىُف  
ً
 خخمُا

ً
لىً جذخل الخىىىلىحُا في اإلادخىي الخهلُمي ضاس أمشا

 ًىم بهذ ًىم )كاظمي، 
ً
 (.519، ص :312مو هزا الىغو الزي ًضداد حهلُذا

 املخعلم: على الخعليم جكىىلىجيا . اوعكاطاث 3. 12

 نلى بالىكش ئلى أهمُت جىىىلىحُا الخهلُم باليعبت للمهلم، فان لها جأزحراتها أًػا

 ألادبُاث وبدعب اإلاخهلم، لذي الخدطُل معخىي  نلى هبحر خذ ئلى جىهىغ فهي اإلاخهلم،
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ت  الىلاؽ في خطشها ًًمى اإلاخهلم نلى الخهلُم جىىىلىحُا اوهياظاث أهم فان التربٍى

 :آلاجُت

 فهي ومىدعباجه، وئمياهُاجه اإلاخهلم كذساث وفم الخذًثت الخهلُمُت الىظاةل جخماش ى -

ادة نىه ًيخج كذ ما وهزا اإلاهشفت، جلذًم في جخذسج  الىُفُت. الىاخُت مً الخهلم في ٍص

 نليها هخمذح التي الخهلُمُت الىظاةل وفم الخهلم نملُت في خىاظه حمُو اإلاخهلم ئششان -

 .اإلاىدعبت اإلاهاسف جثبُذ ئلى ًإدي مما الخهلُم، جىىىلىحُا

لت، لفترة اإلاىدعبت اإلاهاسف جشظُخ -  ًيىن  نىذما واظخدػاسها جىقُفها ئمياهُت مو ؾٍى

 .مهحن حهلُمي مىكف في اإلاخهلم

كذ ال نالتها، بل ًىاكشها و  نلى ألافياس ًلبل ال بدُث اإلاخهلم، لذي الىلذًت اإلالىت جىمُت -

 .ألافياس لبىاء الىلذ اظخهماٌ في اإلاخهلم ظانذث كذ الخهلُم ًلبلها، وهىا جيىن جىىىلىحُا

 حششن وبالخالي مشىكت، حذ الخذًثت الخهلُمُت الىظاةل ألن الخهلم، ئلى الذافهُت خلم -

يىن  نملُت في اإلاخهلم ذ وبالخالي فيها، أظاس ي نىطش هى الخدطُل، ٍو  الخهلم، في سغبخه جٍض

ؿت ىًل  .اإلاهلم كبل مً الىظاةل هزه جىحه أن شٍش

ش -  بالخالي أخفم، وئن ختى للخهلم فشضت ئنؿاءه خالٌ مً ورلً اإلاخهلم، لذي الثلت حهٍض

ادة  وصٍادتها. الخهلم بهملُت ظِعمذ ما وهزا لذًه، الثلت ٍص

 ظلبي، اججاه في اإلاُىالث جيىن  كذ بدُث جىحيهها، وخعً اإلاخهلم وسغباث مُىالث جىحُه -

 هدى اإلاُىالث جلً بخىحُه جلىم بدُث ئًجابي بذوس  جلىم هىا الخهلُم جىىىلىحُا فان

 .ئًجابُت أهثر اججاهاث

 اللغاث، وبيل اإلاهاسف مخخلف نلى الاهفخاح مً هبحر بلذس الخهلُم جىىىلىحُا حعمذ -

تجش  ملاسباث ووفم كُاس ي، قشف في اإلاهلىماث مً هبحر هم اإلاخهلم ًخللى وبالخالي  جلىم بٍى

 (.:51، ص :312الخهلُمُت )كاظمي،  الهملُت نليها
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 . الخاجمت:13

مً خالٌ اظخهشاع مىغىم جىىىلىحُا الخهلُم جم الىكىف نلى حملت  

الاظهاماث التي جلذمها للهملُت الخهلمُت الخهلمُت فجملت اإلاضاًا التي جدُدها هزه 

 وأن
ً
ها جدُذ بِئت حهلُمُت جفانلُت جذفو الخىىىلىحُا للمهلم واإلاخهلم نلى خذ ظىاء خاضت

، وباظخخذام أخش  ما جيخجه هزه الخىىىلىحُا مً جؿبُلاث 
ً
بالخهلُم ئلى اإلاط ي كذما

 اظخخذام مخخلف وظاةلها وجلىُاتها وجؿبُلاتها ئر 
ً
وبشمجُاث ونلُه فلذ باث لضاما

في ول  أضبذ جىقُف جىىىلىحُا الخهلُم أمش ال مىاص مىه في قل الخؿىساث اإلادعاسنت

مىاحي الخُاة وكذ أفشصث في مجاٌ الخهلُم ضُغ حهلُمُت أخشي هخاج جىقُف هزه 

 الخىىىلىحُا والخهلُم الشكمي واإلاذاسط والجامهاث الافتراغُت والزهُت.

اث الخهلُم  ونلُه جىص ي الذساظت بػشوسة جىقُف جىىىلىحُا الخهلُم في ول معخٍى

 في الىكام إلزشاء نملُتي الخهلُم والخهلم هخاج اإلاض 
ً
 هاما

ً
اًا التي جىفشها والتي جلهب دوسا

الخهلُمي، وغشوسة اظخخذام الىظاةل الخهلُمُت الخذًثت إلاا لها مً فىاةذ حمت في جلذًم 

 .حهلُم مخمحز واسق 

 كائمت املساجع: 

مدي إطهام جكىىلىجيا الخعليم في (، 3125الخعً، نطام ئدَسغ همخىس ) .1
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ت، حامهت اللاهشة، مخاح نلى الشابـ الخالي   :مههذ الذساظاث التربٍى

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd

=1&c( خ الاؾالم  (.3131 -16 -27، جاٍس

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c
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