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ٛ َظٍ الىعْت الهلمُت الى جدلُل صوع اإلاؿخدضزاث نهضٍ مً زال   

الخ٘ىىلىحُت ٖألُت َهالت في بخضار الخجضًض التربىي الظي حؿعى اإلااؾؿاث 

ت شإنها شإن  الخهلُمُت حاَضة الى جدُٓٓه، خُث جسػو اإلااؾؿاث التربٍى

اإلااؾؿاث الاْخطاصًت الى خخمُت الخًُحر الخاضل في البِئت الخاعحُت، والظي ؤزغ 

و نلى ُٖانها ووشاؾها وآلُاتها في مىاٖبت َظٍ الخؿىعاث، الؾُما في بش ٙل مباشغ وؾَغ

مجاٛ الخهلُم، ومو شضة الخىاَـ اإلادمىم في نطغها الخالي وشضة الالخاح باإلاؿالبت 

بخدُٓٔ الخُغص والخمحز اإلااؾؿاحي، َٓض اججهذ اإلااؾؿاث الخهلُمُت الى بنماٛ 

ٔ الاؾخُاصة مً اإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُا ٖألُت إلخضار الخجض ًض التربىي ، نً ؾٍغ

الخ٘ىىلىحُت للخغوج مً همؿُت الخهامل مو اإلاش٘الث التي جىاحه الهملُت 

وزلٔ بِئت حهلُمُت مبضنت ومخمحزة حؿهم في جدؿحن وحؿهُل نملُت  الخهلُمُت،

 الخهلُم والخهلم، إلاىاٖبت الخدضًاث التي ًُغغها الهطغ الخضًث.
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 :ملدمة 

الىكام التربىي ٌهخبر هكام َغعي مً الىكام الاْخطاصي والاحخماعي الشامل                

ازغ َُه، ٔ الخٙامل  ًخإزغ به ٍو َهى ال ٌهمل في َغاى، َال ٌؿخؿُو بلىى ياًاتهابال نً ؾٍغ

 ْخطاصي والاحخماعي الهام.والخهاغض بِىه وبحن مٓىماث الىكام الا

وألن الىكام الخهلُمي آلان ًىاحه جدضًاث َغغتها البِئت الخاعحُت للماؾؿت 

الخهلُمُت، خُث حهخبر اإلاىاَؿت ؤٖبر َظٍ الخدضًاث مما ٌؿخىحب بخضار حًُحراث 

حر  ذ والخٙلُت بما ًػمً جَى وانخماص جٓىُاث حهلُمُت خضًثت مو مغاناة حاهب الْى

اغاَُت، خُث ًغجبـ مىغىم الخجضًض التربىي في اإلااؾؿاث الخهلُمُت َغص حهلُمُت 

ت  بالخؿىعاث الخاضلت في خُاجىا اإلاهاضغة، ومً الؿبُعي ان جخإزغ نىاضغ الهملُت التربٍى

We aim through this scientific paper to analyze the role of 

technological innovations as an effective mechanism in effecting 

the educational innovation that educational institutions strive to 

achieve, as educational institutions are in keeping with these 

developments, especially in the field of education, and with the 

intensity of fierce competition in our time and the urgency of 

calling for an investigation Institutionalism and exclusivity, 

educational institutions have tended to implement technology as a 

mechanism to bring about educational renewal, by taking 

advantage of technological innovations to exit from the modus 

operandi of dealing with problems facing the educational process, 

and creating an innovative educational environment Distinct 

contribute to improving and facilitating the teaching and learning 

process, to keep up with the challenges posed by the modern era. 

Keywords: technology; Educational renewal; Technology 

Education. 
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بخلٚ الثىعة التي خضزذ في اإلاجاٛ اإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت، مما ؤصي الى حًحر صوع 

ظا ؾّغ نغغها اإلاهلم واإلاخهلم، ٖما جإزغث اإلاىاهج  بإَضاَها ومدخىاَا وؤوشؿتها ٖو

خم طلٚ باالنخماص نلى مسخلِ الاحهؼة والخٓىُاث التي حؿاَم في صنم  وجٓضًمها، ٍو

غ مسخلِ الٓؿاناث بما َيها الٓؿام الخهلُمي، واغُاء البهض الخجضًضي للهملُت  وجؿٍى

٘الث التي حهترع الخهلُمُت بالخسلظ اإلانهجي مً الؿغاثٔ الىمؿُت في خل مسخلِ اإلاش

الهملُت الخهلُمُت، واٖدشاٍ بضاثل حضًضة للخهلم والخهلُم مؿدىضة نلى ؤؾاؽ ومىهج 

اث الخهلم، والٓضعة نلى زلٔ بِئت حهلمُت مبضنت  ٓا لىكٍغ وؤؾلىب حهلُمي مىكم َو

غ وجمحز اإلااؾؿاث  ومخمحزة جخماش ى مو َظٍ الخًُحراث الخضًثت مما ٌؿاَم في جؿٍى

 الخهلُمُت.

خٓىُت الُىم ؤضبدذ مهُاعا للخٓضم وبخضار الُاّع بحن الضٛو بطُت َال 

نامت، وبحن ماؾؿاث اإلاجخمو الىاخض بطُت زاضت، ونلى ؤؾاؾها ًخم جطيُِ الضٛو 

الى مخٓضمت وهامُت ومخسلُت نلى خؿب صعحت امخالٕ اإلاهلىمت والخٓىُت ومضي الخمً٘ 

صولت مً بخغاػ جٓضمها بال نً  مً اؾخسضام اإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت، ولً جخمً٘ ؤي

ٔ مىاهجها الخهلُمُت وؤوشؿتها وؤؾالُبها في الخهلُم والخهلم.  ؾٍغ

َمخًحر الخ٘ىىلىحُا في الهطغ الخالي َى مً ًُغع نلى اإلااؾؿاث ؤن 

ُه، ٗىن ؤن َظا اإلاخًحر َى مً ضاع ًػُي نلى اإلااؾؿاث ضُت اإلاؿخٓبل  حؿخجُب إلاْى

ُت  في الهطغ الخالي، وبالخالي ٗي جٙىن اإلااؾؿت ؤو الخضازت للماؾؿاث الخهلُم

الخهلُمُت ماؾؿت مؿخٓبل ًجب نليها ان جمخثل إلاا ًدٓٔ ضُت اإلاؿخٓبلُت، 

واإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت هي مً ًمثل طلٚ، بال ؤن َظا ال ٌهني ؤهىا بمجغص بصزاٛ 

ت ج٘دؿب َظٍ الازحرة ضُت الخضازت والخمحز بل  ًجب الخٓىُت للماؾؿاث التربٍى

ت  الاؾخجابت إلاخؿلباث الىاْو الخ٘ىىلىجي بما ًخػمىه الىاْو الخهلُمي بمىكىمخه الاصاٍع

ُٙل جغبىي. انلحن َو ت بما َيها مً مىاهج َو  والتربٍى

ومً َىا حاءث َظٍ الىعْت البدثُت بًغع جدلُل صوع اإلاؿخدضزاث 

اصة لل ماؾؿاث الخهلُمُت، الخ٘ىىلىحُت ٖألُت للخجضًض التربىي بًُت جدُٓٔ الخمحز والٍغ

 وطلٚ مً زالٛ الاحابت نلى الدؿاٛئ آلاحي:
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كيف جساهم املسحددثات الحكىىلىجية كألية للحجدًد التربىي في ثدليم  -

 ثميز املؤسسات الحعليمية؟

 . الحجدًد التربىي:1

ٌهخبر مجاٛ الخهلُم مً ؤَم اإلاجاالث التي ًجب ؤن جىاٖب الخؿىعاث  

ت، ٗىهه مهُاع جٓضم واػصَاع ألامم ومدىع نملُت الخىمُت الخاضلت في البِئت الهاإلاُ

والٓضعة نلى مىاٖبت الضٛو اإلاخٓضمت، ونلُه ٌهمل عحاٛ التربُت ومسؿؿى الؿُاؾاث 

غ مؿخىي  نلى وغو بغامج واؾتراجُجُاث مخجضصة بًُت الخدؿحن اإلاؿخمغ وجؿٍى

ت مخُانلت مو الخدىالث الخٓىُت  باؾخمغاع، خُث ًغي الخدطُل الهلمي واًجاص ْىي ٍَ٘غ

ا في الهطغ الخضًث، بؿبب (9102)عحاجي،  ٍغ ؤن ججضًض الىكام التربىي ٌهض مؿلبا حَى

ت وؤصواتها، وحهخبر الخ٘ىىلىحُا الخضًثت ؤَم  ت البشٍغ الخؿىعاث اإلادؿاعنت في اإلاهَغ

ؤصواث جدُٓٔ الخجضًض التربىي في اإلااؾؿاث الخهلُمُت، وؤصاة الخدٛى الى اإلاجخمو اإلابني 

ت واإلاهلىمت.  نلى ْىة اإلاهَغ

ض ؤوعصث   حهٍغِ للخجضًض التربىي نلى ؤهه (022، ضُدت 9102)مُالؽ، ْو

نملُت مٓطىصة إلصزاٛ جدؿِىاث نلى الىغو الغاًَ لىكام الخهلُم، ؤي ؤن الخجضًض 

شحر  َى ش يء حضًض ؤٖثر مً ٗىهه بناصة جغجِب ؤو جىكُم ش يء مىحىص ؾلُا، َو

ٓت جباصلُت مو مطؿلخاث الى ؤن اؾ (2002الصالح) خسضام مطؿلح الخجضًض بؿٍغ

ا، َالخجضًض لُكا "ٌهني جطُحر الص يء حضًضا"،  ؤزغي مثل الاؾخدضار والابخٙاع ويحَر

ض ًىكغ الى الخجضًض نلى ؤهه نملُت جغمي الى بصزاٛ بضالخاث نلى الص يء الٓضًم ؤو  ْو

ؼ الٓضًم بالجضًض، والخجضًض التربىي اإلايشىص َى  حهض َضَه مهالجت  نملُت حهٍى

الىاْو مهالجت مبخ٘غة، وؤٛو مغاخل اإلاهالجت اإلابخ٘غة هي َهم الىاْو، والخجضًض التربىي 

خحن يهضٍ الى مهالجت الىاْو مهالجت مبخ٘غة ًىؿلٔ مً خُٓٓت ضاعمت ؤؾاؾُت وهي 

ؤم زمت ؤػمت ال جسغحىا منها بال الخلٛى اإلابخ٘غة، َثمت ؤػمت في شتى مُاصًً الخُاة 

ت جىه٘ ض جػهها في مإّػ خاص، َلً ججضي الىؾاثل التربٍى ا في التربُت ْو ـ آزاَع

الخٓلُضًت في مهالجتها، وال جٓىي نلى مجابهتها بال جغبُت حهيها َخخيبإ بها َختهُإ 
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ى  "هيمىهاثين"ٖما هجض حهٍغِ (29، ضُدت 9102)ػامل، إلاىاحهتها للخجضًض التربىي َو

 الخهٍغِ ألاٖثر ؤَمُت نلى ؤهه:

بصزاٛ ٗل حضًض ؤو حًُحر في ألاَٙاع ؤو الؿُاؾاث ؤو البرامج ؤو الؿغاثٔ ؤو 0.0

 اإلاغأَ ؤو البِئت الخهلُمُت.

َى الهملُت الضًىامُت البخٙاع َظٍ الخًُحراث والخسؿُـ لها  9.0

 .(01، ضُدت 9100)الهجزي، وجؿبُٓها

غي  الجضة  ؤهه ٌشترؽ في الخجضًض ٖهملُت ؤن حشخمل نلى نىطغ (9101)ؾهمُت، ٍو

والخًُحر والاضالح مها، وزمت جإُٖض نلى نىطغ الضًمىمت والاهدشاع الى حاهب الاؾتهضاٍ 

هخمض الخجضًض نلى الابضام ٖىمـ مً ؤهماؽ الخُِ٘.  والٓطضًت، َو

ومً جملة الحعاريف التى ثىاولت الحجدًد التربىي، هخلص الى مجمىعة الخصائص 

 الحالية:

 اصَتحهخبر نملُت الخجضًض التربىي ن ت/جىكُمُت مسؿؿت َو  .ملُت اصاٍع

 ّنملُت الخجضًض التربىي جخؿلب َ٘غ مبضم وزال. 

 نىاثض الخجضًض التربىي جمـ حمُو نىاضغ الهملُت الخهلُمُت. 

  ًخؿلب هجاح نملُت الخجضًض التربىي الهمل الجماعي الٓاثم نلى الخهاون

ت.  واإلاغوهت والاؾخمغاٍع

 جُغغها الخًحراث الخاضلت في البِئت  حهخبر نملُت الخجضًض التربىي خخمُت

 .الخاعحُت للماؾؿت الخهلُمُت

 َضٍ الخجضًض التربىي َى جدُٓٔ مؿخٓبل هاجح ومخمحز للماؾؿت الخهلُمُت. 

 مزاخل الحجدًد التربىي:

 ؤعبو مغاخل عثِؿُت لهملُت الخجضًض التربىي وهي: (0221)مغس ي، خُث خضص

ت: وفي َظٍ اإلاغخلت ًٙ 0.9 حر اإلاهَغ ىن مخسظ الٓغاع وانُا باإلمٙاهُاث الجضًضة التي جَى

 ًخػمنها الخًُحر ؤو الخجضًض.
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الاْخىام: وفي َظٍ اإلاغخلت ًٙىن لضي مخسظ الٓغاع اهؿبام ؤولي مىحب ؤو ؾالب  9.9

 باليؿبت لإلمٙاهُاث الجضًضة للخًُحر ؤو الخجضًض.

ى ؤوحهه اإلاسخلُت ومغاحهت الٓغاع: في َظٍ اإلاغخلت ًٓىم مخسظ الٓغاع بخٓلُب ألامغ نل 1.9

طل الى ْغاع. ػه ٍو  الانخباعاث التي ججهله ًٓبل الخًُحر ؤو الخجضًض ؤو ًَغ

الخثبُذ: نىضما ًخسظ الٓغاع بدبني الخجضًض ؤو الخًحر، ًٓىم مخسظ الٓغاع بضعاؾت  9.9

ػه. ض ًطل في النهاًت الى جثبُذ الٓغاع ؤو َع  امٙاهاث الخؿبُٔ ْو

 ي:ؤهداف الحجدًد التربى 

في "ٖخابه الخجضًض التربىي في غىء جدضًاث الهطغ" ؤَضاٍ (9101)ؾهمُت، " خضص

 الخجضًض التربىي، وهي:

 .و الُ٘اًت الاهخاحُت الضازلُت للهملُت الخهلُمُت  َع

 .زُؼ الخٙلُت ْضع اإلاؿخؿام مو جدُٓٔ حىصة اإلاسغحاث 

 ت الخه ٔ جىؾُو صاثغة خٍغ لُم وبػالت اإلاؿاَمت في بىاء مجخمو صًمٓغاؾي نً ؾٍغ

ىه ووشاؾه التربىي.  غًىؽ الدؿلـ نلى جٍٙى

 .اجاخت َغص مخٙاَئت للخهلُم صون جمُحز 

  ت الثٓاَُت والخسلظ مً مسخلِ ؤشٙاٛ الخبهُت التي جخجؿض في ؼ الهٍى حهٍؼ

ٔ الىٓل والاهبهاع بإهماؽ زٓاَُت مًاًغة في ؾُاْاتها  نملُت الخدضًث، نً ؾٍغ

 جىا.نً الاخخُاحاث الخُُٓٓت إلاجخمها

  ت التي جخؿلبها اإلاشغوناث جدُٓٔ ُٖاًت الخهلُم في مسغحاجه مً الٓىة البشٍغ

 الاهخاحُت والخضمُت، وامٙاهاتها الخىاَؿُت في الاؾىاّ الغؾمالُت الهاإلاُت.

ا مً اإلااؾؿاث الهامت جخًحر اؾخجابت للخجضًضاث   بن اإلااؾؿت الخهلُمُت ًٖحَر

اصًت اإلآترهت بخٓضًم الخ٘ىىلىحُا جٓضع جٓضًغا نالُا الثٓاَُت ال٘بري، طلٚ ؤن الخًحراث اإلا

ت هدُجت  ٘ظا جٙىن الخًحراث التي جدضر في بىاء الىكم التربٍى مً حاهب اإلاجخمو، َو

لؿلؿلت مً اإلاازغاث التي حه٘ـ احمام اإلاجخمو نلى ما ًجب ان جُهله اإلااؾؿاث 

ت   (99، ضُدت 0221)مغس ي، التربٍى
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 دًة في العملية التربىية:دور الحكىىلىجيا كألية ثجدً .1

حهٍغ ج٘ىىلىحُا الخهلُم بإنها: نملُت مخٙاملت جٓىم نلى جؿبُٔ َُ٘لي مً الهلىم 

ض وشاؽ  ت جٖا ت ويحر بشٍغ ت والخهلم الاوؿاوي، واؾخسضام مطاصع حهلم بشٍغ واإلاهَغ

غصًخه بمىهجُت اؾلىب اإلاىكماث لخدُٓٔ ألاَضاٍ الخهلُمُت والخىضل لخهلم  اإلاخهلم َو

وبالخالي َالخجضًض التربىي ٌهني ايىاء اإلاىكىمت (901، ضُدت 9100)الهجزي، َانلُت ؤٖثر 

ت وطلٚ مً زالٛ اصزاٛ الخهضًالث ونىاضغ حضًضة نلى َُٙلها ؤو ؤؾالُبها وؾّغ  التربٍى

ٗامل بهاء  لخظ "خؿحن  ت حضًضة، ٍو ت بما ًسلٔ بِئت ابخٙاٍع مماعؾت الهملُت التربٍى

ىىلىحُا ْاثال: الخ٘ىىلىحُا ًَ وؤصاء وخلٛى للمش٘الث ْبل ؤن الضًً" عئٍخه إلاُهىم الخ٘

جٙىن مجغص اْخىاء مهضاث، َالخ٘ىىلىحُا لِؿذ مجغص نلم ؤو جؿبُٔ الهلم ؤو مجغص 

ٓت جُ٘حر في  ؤحهؼة، بل هي ؤنمٔ وؤشمل مً طلٚ ب٘ثحر، َهي وشاؽ اوؿاوي وؾٍغ

ت وي ت اإلاخاخت في مجاٛ اؾخسضام اإلاهضاث واإلاهاعاث والخبراث والهىاضغ البشٍغ حر البشٍغ

مهحن وجؿبُٓها في اٖدشاٍ وؾاثل ج٘ىىلىحُت لخل مش٘الث الاوؿاهىاشبام خاحاجه 

 وػٍاصة ْضعاجه.

ٗان مً  ض اؾخُاص ْؿام التربُت والخهلُم مً الخ٘ىىلىحُا الخضًثت، التي  ْو

ا نضص ٖبحر مً الاحهؼة التي ؾمُذ بـ )جٓىُاث الخهلُم(، واهدشغث َظٍ ال ىؾاثل في زماَع

اتها -061، الطُداث 9101)ػمام و ؾلُماوي، اإلاضاعؽ نلى ازخالٍ ؤهىانها ومؿخٍى

066). 

َالخٓىُت هي مً جُغع نلى اإلااؾؿاث ؤن حؿخجُب إلاىاُْها، ٗىن ؤن َظٍ 

هي التي ضاعث جمىذ ضُت الخضازت للماؾؿاث الخهلُمُت في الهطغ  -الخٓىُاث–ألازحرة 

ؾؿت مؿخٓبل ال بض لها ؤن جمخثل إلاا ٌشٙل اإلاؿخٓبل الغاًَ، واإلااؾؿت ختى جٙىن ما 

آلان والخٓىُت هي مً ًدضص طلٚ، بال ؤن َظا ال ٌهني ؤهىا بمجغص ؤن هضزل الخٓىُت 

 ِ ت ج٘دؿب َظٍ ألازحرة ضُت الخضازت، بل ًجب الاؾخجابت إلاْى للماؾؿاث التربٍى

ُها مً الخ ت نلى حًُحر مْى ِ الخٓىُت وطلٚ بٓضعة اإلااؾؿاث التربٍى ُاة ومخًحراتها، ومْى

ت بما َيها مً مىهج  ت والتربٍى ِ مىكىمتهاالاصاٍع ت لِـ شيئ آزغ يحر مْى اإلااؾؿت التربٍى

ُٙل جغبىي  حن َو انلحن جغبٍى َالخٓىُاث الخهلُمُت لِؿذ ، (91، ضُدت 9100)الهجزي، َو
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في طاتها ياًاث حهلُمُت، وبهما هي ؤصواث حهلم وحهلُم حؿانض نلى جدطُل زبراث، 

، 9119)الخُلت، ؤَٙاع، ومهلىماث مخىىنت، ومهاعاث َىُت لخدُٓٔ ألاَضاٍ الخهلُمُتو 

ت اإلاىغىنت مؿبٓا، وخؿب حهٍغِ الُىوؿٙى للخٓىُاث الخهلُمُت ، (12ضُدت  والتربٍى

مها  )ج٘ىىلىحُا الخهلُم( نلى ؤنها مىحى هكامُلخطمُم الهملُت الخهلُمُتوجىُُظَا وجٍٓى

ابهت مً هخاثج ألابدار في مجاٛ الخهلُم، والاجطاٛ ٖٙل، جبها ألَضاٍ مدضصة ه

ضا مً  ت، مً ؤحل اٖؿاب الخهلُم مٍؼ ت ويحر البشٍغ البشغي، مؿخسضمت اإلاىاص البشٍغ

 .(99، ضُدت 9119)الخُلت، الُهالُت

َالخٓىُاث الخهلُمُت ًغاص بها جدُٓٔ ؤٖبر ْضع ممً٘ مً الُ٘اًت الخهلُمُت 

بُت في اإلاجالحن ال٘مي و  ب ومدخىاَما.والخضٍع  الىىعي، مؿتهضَت بيُت الخهلُم والخضٍع

 خصائص املسحددثات الحكىىلىجية:

نلى الغيم مً حهضص اإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت في مجاٛ الخهلُم وجىىنها بال 

ظٍ الخطاثظ جدضص اإلاالمذ اإلامحزة لها،  ؤنها حشتٕر في مجمىنت مً الخطاثظ َو

وؤهخجذ مً ؤحل ألايغاع الخهلُمُت واإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت هي التي ضممذ 

 ولخدىاؾب مو ؾبُهت الهملُت الخهلُمُت ومً ؤبغػ زطائها ما ًلي:

ِ الخهلم. الحفاعلية:  نملُت جطِ همـ الاجطاٛ في مْى

ض اإلاىاِْ الخهلُمُت لخىاؾب  الفزدًة: حؿمذ مهكم اإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت بخٍُغ

ضعاتهم وا  ؾخهضاصاتهم وزبراتهم الؿابٓت.اإلاخًحراث في شخطُاث اإلاخهلمحن ْو

غ اإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت بِئت حهلم مخىىنت ًجض َيها ٗل مخهلم ما  الحىىع: جَى

ُٔ مجمىنت مً البضاثل والخُاعاث الخهلُمُت ؤمام اإلاخهلم. ٔ جَى  ًىاؾبه، نً ؾٍغ

جدُذ بهؼ اإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت َغص الاهُخاح نلى مطاصع اإلاهلىماث في  الكىهية:

 ُو ؤهداء الهالم.حم

غاعي مطممحن َظٍ  الحكاملية: جخهضص مٙىهاث اإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت وجدىىم ٍو

اإلاؿخدضزاث مبضؤ الخٙامل بحن مٙىهاث ٗل مؿخدضر منها بدُث حشٙل مٙىهاث 

 اإلاؿخدضر هكام مخٙامل.
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م اؾخسضام اإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت ًغجبـ ببِئت الخهلُم اإلاُغص َةن اإلاؿخسض إلاثاخة:

ذ  ًجب ؤن جخاح له َغضت الخطٛى نلى الخُاعاث والبضاثل الخهلُمُت اإلاسخلُت في الْى

 الظي ًىاؾبه.

ًغجبـ جطمُم اإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت في ؤي حاهب ماصي اإلاخمثلت  الجىدة الشاملة:

ت في اإلاىاص الخهلُمُت والبرمجُاث بالجىصة الشاملت،  في ألاحهؼة وألاصواث وحىاهبها الٍُ٘غ

ٗاَلت مغاخل جطمُم اإلاؿخدضزاث وبهخاحها  خُث جخىاحض هكم مغاْبت الجىصة في 

ت حجم ؤلاَاصة  .)جٓىُاث الخهلُم(واؾخسضامها وبصاعاتها ومهَغ

 مساهمة ثكىىلىجيا املعلىمات والاثصال في ثعىيز الحعليم:

غ ال٘ثحر مً  ؤؾهمذ ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ الخضًثت بشٙل َانل في جؿٍى

ت، ونؼػث ْضعاث اإلاهلمحن واإلاخهلمحن نلى خض ؾىاء، َبالغيم مً اإلاُاَ ُم التربٍى

ٗاهذ اًجابُت  وخٓٓذ  -وؿبُا–الخدضًاث التي ضىهتها َظٍ الخ٘ىىلىحُا، َةن هخاثجها 

مي خُث  ت بشٙل ْع ً اإلاهَغ ُت، ٖما ؤؾهمذ في جسٍؼ الهضًض مً الُٓؼاث الهلمُت واإلاهَغ

و ضىعة او َُلم او وزاثٔ او عؾىماث ؤضبدذ جىغو ٖىطىص م٘خىبت او ضىث ا

مً٘ جدضًض الضوع الظي جٓضمه ج٘ىىلىحُا  وحمُهها مخىاَغة نلى شبٙاث ألاهتراهذ، ٍو

غ الهملُت الخهلُمُت في الىٓاؽ التي خضصَا   (9102)هىعي، اإلاهلىماث والاجطاٛ في جؿٍى

ٗاآلحي:  وهي 

 ًتهُإث اإلاخهلمحن إلاىاحهت جدضًاث الٓغن الىاخض والهشٍغ. 

 ػاصث مً ُٖاءة اإلاهلم واإلاخهلم ونؼػث ْضعتهما. 

 ت  .ؤمىذ وؾاثل وؤصواث خضًثت ْاصعة اإلاؿاَمت في جدُٓٔ ألاَضاٍ التربٍى

  خغعث الاَغاص مً ُْىص الخىاحض في مٙان مهحن والىضٛى الى اإلاهلىماث

 .الهلمُت وخُاػتها

 تؾهلذ نملُت الاؾالم نلى اإلاىجؼاث الهلمُت واإلاهاٍع البدثُت الخضًث. 

 غث م٘خبت َاثلت مً اإلاهلىماث التي جمً٘ الباخث مً الخطٛى نليها  .َو

  ؾانضث نلى اؾخسالص وازغاج واقهاع الابضاناث في مجاٛ الهلىم

ت  .واإلاهَغ
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 ؤػالذ الخىاحؼ بحن اإلاىاص اإلاسخلُت. 

  ًؾىعث اشٙاٛ الهمل الخهاووي مً زالٛ نمل اإلاجمىناث ؤو الخىاضل ن

و الترب تبهض لخىُُظ اإلاشاَع  .ٍى

 ؤؾهمذ في جىمُت ْضعاث اإلاخهلم والانخماص نلى طاجه وحهمُٔ زٓخه بىُؿه. 

 ت بإْل جٙلُت و التربٍى  .ؤصث الى جىُُظ اإلاشاَع

 غث الامٙاهاث والٓضعاث الهالُت إلاهالجت اإلاىاغُو اإلاؿغوخت وجدلُلها  .َو

  ذ ْطحر ت في ْو  .ؤؾهمذ في جدُٓٔ ألاَضاٍ التربٍى

  ماث مً مسخلِ اإلاطاصع التي ؤصث الى ؾانضث في الخطٛى نلى اإلاهلى

ت لضي اإلاخهلمحن  .جىؾُو اإلاهَغ

 محعلبات ادخال الحكىىلىجيا كعامل ثجدًدي في اليشاط الحعليمي:

ٌهض اصماج الخٓىُت في اإلاجاٛ الخهلُمي ؤمغا في بالٌ ألاَمُت هكغا لإلؾهام الُهاٛ 

خهلم لضي الؿالب، الظي جٓىم به في جُهُل الهملُت الخهلُمُت، وحهمُٔ نملُت ال

غ َُه نضة مدضصاث مً  ومىه َةصزاٛ الخٓىُت الى اإلاجاٛ الخهلُمي ًجب ؤن ًخَى

)الهلُان، شإنها ؤن جػمً هجاح نملُت الاؾخُاصة منها، ونلُه خضصث 

 مجمىنت نىاضغ لىجاح اصزاٛ الخٓىُت للهملُت الخهلُمُت، وهي: (9102

 ؾالبه جم٘حن اإلاهلم مً اؾخسضام الخٓىُت وبصاعتها مو 

  ضعتهم نلى الخُانل مهها، وخغص ت الؿالب بالخٓىُت اإلاؿخسضمت ْو مهَغ

 اإلاهلم نلى اًػاح ٗل ما َى ضهب باليؿبت اليهم

  حر البيُت الخدخُت مً ألاحهؼة الخاؾىبُت وألاهترهذ والبرامج اإلاؿلىبت  جَى

ػُِ ي غغوعة الجاهب الخىنىي الظي ًخهلٔ بضوع الخ٘ىىلىحُا اإلاهم ف"العنزي"  ٍو

ت، وطلٚ مً زالٛ:  اهجاح الهملُت التربٍى

 .الخهٍغ نلى ماًمً٘ ؤن جٓضمه الخ٘ىىلىحُا -

 .الخهامل آلامً والجُض مو ألاحهؼة الخ٘ىىلىحُت -

ازالُْاث اؾخسضام الخ٘ىىلىحُا وزاضت ما ًخهلٔ بدّٓى اإلالُ٘ت  -

 .الُغصًت، ألاماهت الهلمُت، واخترام وجٓضًغ اإلاهلىماث الصخطُت والظاجُت
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غ الخ٘ىىلىحُا َى َضٍ الاوؿان، َهى ضاوهها َ٘غا ونخاصا، اصعا - ٕ ان حَى

ا   (91، ضُدت 9100)الهجزي، وؤهه مؿخسضمها والٓاصع نلى حسخحَر

 ؤهمية الحلىيات التربىية في خل مشكالت املىكف الحعليمي: 

لى ؤصي الاهُجاع الؿٙاوي باإلغاَت الى الاهُجاع اإلاهغفي الهاثل الى بغوػ غًىؾاث ٖبحرة ن

ت، مما اؾخىحب نلى اإلااؾؿاث الخهلُمُت اًجاص خلٛى لهظٍ اإلاش٘الث،  الهملُت التربٍى

ٗان طلٚ بالخىحه الى الخ٘ىىلىحُا التي صزلذ مُضان الهلم مً بابه الىاؾو، والتي  و

ِ التربىي ٖما نضصَا  ٗاآلحي:"الحيلة"ؤقهغث اًجابُاتها في اإلاْى

 ٍُى مؼصخمتحهلُم ؤنضاص متزاًضة مً اإلاخهلمحن في ض 

 ا ٗاصًما وجغبٍى لحن ؤ  مهالجت مشٙلت ْلت نضص اإلاهلمحن اإلاَا

 ؼ اإلاخهلمحن نً الخبراث التي ْض جُىتهم صازل الطِ الضعاس ي  حهٍى

 خل مشٙلت مٙاَدت ألامُت بجمُو ؤشٙالها 

 جسُِ ج٘ىىلىحُا الخهلُم مً صاء اللُكُت في الخضَعـ 

 ب اإلاهلمحن في مجاالث بنضاص ألاَضاٍ واإلاىا ص الخهلُمُت وؾّغ الخهلُم جضٍع

 اإلاىاؾبت

  ججهل اإلاضعؾت الخالُت ضىعة نً الخٓىُت الغاَىت 

  ًت الخضًثت، وحؿعى الى جىمُخه م مؿانضة اإلاهلم نلى مىاٖبت الىكغة التربٍى

ت ،الاهُهالُت والخلُُت  ُت ،اللًٍى مسخلِ حىاهبه الُِؿىلىحُت ،اإلاهَغ

 (11، ضُدت 9119)الخُلت، الاحخمانُت

 ل ا  إلاخهلم الى مدىع ؤؾاس يجدٍى

 جؿىع الهملُت الخهلُمُت وجدىلها مً جلُٓيُت الى بىاثُت 

  ت الخُانل مو اإلاىاغُو اإلاؿغوخت وبساضت بهض صمج الىؾاثل الؿمهُت البطٍغ

ا التي حؿمذ باؾخسضام ؤٖثر مً خاؾت لخلٓي اإلاىاغُو اإلاؿغوخت  ويحَر

همها  وجدلُلها َو

 ُاث جمً٘ اإلاهلم مً ؾغح اإلاىاغُو بإؾال ب مسخلُت حؿانض الؿلبت نلى مؿخٍى

ضعاث اؾدُهابُت مسخلُت ونلى الانخماص نلى الىُـ  نضة ْو
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  جلهب صوعا مخمما لهمل اإلاهلم وحؿمذ بالتزاوج بحن اإلاجالحن الهملي

 (2، ضُدت 9102)هىعي، والىكغي 

 ثمظهزات الحلىية في العملية الحعليمية:

 الصخص ي للخاؾىب ألاولي سضامالاؾخ بلى ٌهىص اإلاطؿلح َظا بِئتالخهلم :بن 

ه بما الخاؾىب مسخبر نلى مٓخطغا ٗان خُث  ألاحهؼة مً مجمىنت مً ًدٍى

ا الؿالب نلى اإلاهلىماث نغع لدؿهُل الهغع وشاشت  البرامج مً ويحَر

 للؿالب اإلاهلىمت بًطاٛ حؿهُل في ٖبحر بشٙل ؾاَمذ والتي الخاؾىبُت

 نغع مً اإلاؿخسضمت ألاؾالُب بدىىم َانلُت ؤٖثر الضعاؾُت الخطت وؤضبدذ

يذ نبر للطىع  اث البىعبٍى ُضًَى ا جىغُدُت َو  نلى مٓخطغة جبٓى ل٘نها ويحَر

ت   . الطُُت الًَغ

 ج٘ىىلىحُا الاهترهذ جؿىعشبٙاث مو والاثصاالت: ثكىىلىجيااملعلىمات 

 Information Communication والاجطاالجكهغمطؿلح اإلاهلىماث

Technology ICT ت ؾاؾُتألا  اإلاضاعؽ في  وجىؾهذ الاهترهذ بىحىص والثاهٍى

ت ٛ  امٙاهُت لخطبذ الطُُت الًَغ  نلى مٓخطغة يحر اإلاهلىماث نلى الخطى

ت صازل الخىاحض ٛ  ًمً٘ واهما الطُُت الًَغ  واي مٙان اي في نليها الخطى

ذ ب زالٛ مً الاهترهذ زضمت َيها ًخىاَغ ْو  الىٓاشاث ونمل الٍى

 الغاحهت الخًظًت ٌهؿي ان اإلاهلم بةمٙان بذواض الال٘تروهُت والاؾخبُاهاث

  .ال٘تروهُا للؿالب

 ى بعد: عً الحعلم  للمخهلم الخهلُمي اإلادخىي  جٓضًم ٌهخمض نلى ؤؾلىب َو

ض الاهترهذ مثل الخضًثت اإلاهلىماث جٓىُاث باؾخسضام  بل٘ترووي والبًر

 هلمواإلا والؼمالء اإلادخىي  مو اليشُـ الخُانل للؿالب ًدُذ والؿٙاًب، بشٙل

ذ بشٙل  اإلاخهلم قغوٍ ًىاؾب بدُث مٙان وؤي متزامً ؤو يحر متزامىُي ؤي ْو

ضعجه، ٓت ازخالٍ مو الخهلُمُت الهملُت بصاعة في اإلاهلم صوع  بىحىص ْو  ؾٍغ

ىإ اؾخٓباٛ  التي الال٘ترووي الخهلُم هماطج مً الهضًض اإلاهلىماث، َو

ٛ  الجامهاث مً ٖثحر في اؾخسضمذ  : منها الهالم خى



 ؤ/ سميرة مشزي 
 

148 

 

 .اإلاهٙىؾت الطُُت الًٍغ -

 .ال٘بحرة اإلاؿاْاث -

 نبرالاهترهذ مُخىخت مؿاْاث -

 هنى املدمج: الحعليم  الطٍُى في اإلاباشغ الخهلم بؾتراجُجُت بحن الضمج َو

 مً اإلاخهلم ًمً٘ الظي الاهترهذ مثل الال٘ترووي الخهلُم ؤصواث مو الخٓلُضًت

 حهلُماث بةنؿاء له ٖمغشض اإلاهلم ضىث وحىص مو الاهترهذ مً اإلاهلىمت جلٓي

 الضعاؾُت. الخطت ؤزىاء مُُضة

 :حؿّمى السبىرةالذكية  
 
 ؤحهؼة ؤهىام مً هىم   وهي الخُانلُت الؿبىعة ؤًػا

 البُاهاث، نغع وحهاػ الخاؾىب بجهاػ جىضُلها نىض وحهمل الهغع،

 جدُل وهي والىغىح، الضْت نالُت ضخمت   خاؾىب   شاشت جطبذ وبخىضُلها

 .الؿالب خىاؾِب ؤحهؼة بلى بىٓلها وجٓىم والغؾىماث والبُاهاث اإلاهلىماث ٗل

 مضوهاث   هي الطُُت: اإلاضوهاث  
 
ٔ نً اإلاهلمىن  ًيشئها مجاهُت  بَغـ ووعص ؾٍغ

WordPress ، وبلىحغBlogger، ػهىا ؿه، مآًىمىن  ًسظ ٗلما في ٍو  بخضَع

ظٍ يشغونها نليها َُهلٓىن  اإلاهلمحن مو بالخُانل للؿالب حؿمذ اإلاضوهاث َو  ٍو

 .منها ؿخُُضون َو

 الخٓىُاث ؤَم مً الاحخماعي الخىاضل وؾاثل الاحخماعي: حهض الخىاضل وؾاثل 

اصة في حؿخسضم التي  البهؼ بهػهم وبحن ومهلميهم الؿالب بحن الهالْاث ٍػ

،
 
م وجدُؼ الؿالب مامخاَ جثحر مهمت   مٓاالث وشغ وجدُذ ؤًػا  .جُ٘حَر

 خُث الخهلُم؛ مجاٛ في واإلاخمحزة الشهحرة اإلاىاْو مً الُىجُىب الُىجُىب: ٌهض 

غ مً٘ للؿالب، اإلاُُضة الُُضًى مٓاؾو مً الهضًض ًَى   للمهلمحن ٍو
 
 ؤًػا

ا والضعوؽ اإلاداغغاث بهؼ حسجُل و نلى ووشَغ  .الُىجُىب مْى

 ٗاث ت: مثل اإلاشاع ُّ  ، Google Driveوحىحلضعاًِ ،Droboxالسخاب

ذ  Apple ؤبل توسخاب ،Microsoft SkyDrive  ؾٙاًضاٍعِ وماً٘غوؾَى

iCloud ت في الؿالب نلى للدؿهُل حؿخسضم ٗلها اإلالُاث، لخُل  مشاٖع

 مً الؿالب باقي بظلٚ الخٓضًمُت،َِؿخؿُو ونغوغهم الضعاؾُت، مظٖغاتهم

 .نليها الاؾالم
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 :ذ في الاؾخسضام ال٘ثحرة الخٓىُاث مً َى آلاًباص  الخهلُم؛ مجاٛ في الخالي الْى

 خُل وامٙاهُت باإلهترهذ، الالؾلٙي واجطاله وػهه، زُت بؿب وطلٚ

ض نلُه، اإلاىاصالخهلُمُت   ٌؿخسضم ؤضبذ ْو
 
 مً ال٘ثحر في ال٘خب نً بضًال

 ٛ  .اإلاخٓضمت الضو

 ض ض ؤلال٘ترووي: ٌؿانض البًر اصة في ؤلال٘ترووي البًر  الهُئت بحن الخىاضل ٍػ

ؿُت لما ألاخضار وشغ ًمً٘ بدُث والؿالب، الخضَع  زالله، مً ٌؿخجض ٗو

ذ، هُـ في شخظ   مً ؤٖثر بلى الىاخضة الغؾالت بعؾاٛ َُمً٘ مً٘ الْى  ٍو

 .(920-921، الطُداث 9102)الهلُان، واخض الصخظ   بعؾاله

م نىض بزخُاع الىؾاثل 
ّ
تي ًجب ؤن ًغانيها اإلاهل

ّ
ت ال ُّ ىإ بهؼ اإلاهاًحر ألاؾاؾ َو

ت واؾخسضامها  ُّ  :وهيالّخهلُم

 ُا بخ٘ىىلىحُا الخهل م ملمًّ
ّ
ٓت ؤن ًٙىن اإلاهل تي ًضعؾها وؾٍغ

ّ
تي جسضم اإلااّصة ال

ّ
م ال

ا بها ت ومٓخىه  ربىٍّ
ّ
ىاثضَا الت  .اؾخسضامها َو

  ٓها الىؾُلت الخ٘ىىلىحُت واضخت وصُْٓت، ؤن ّٓ تي جد
ّ
ت ال ُّ جٙىن ألاَضاٍ الّخهلُم

ٓت ضُايت ألاَضاٍ بشٙل صُْٔ ْابل للُٓاؽ  ضة بؿٍغ ُّ ت ح ب مهَغ
ّ
ظا ًخؿل َو

ت، الخٖغ ُّ اث ألاَضاٍ: الهٓل ت ؤًػا بمؿخٍى وبالّخالي …. ت ُت، ؤلاهُهالُومهَغ

م نلى الازخُاع ال
ّ
تي جدٓٔ َظا للُم للىؾُلت اؿجدضًض ألاَضاٍ ٌؿانض اإلاهل

 .الهضٍ ؤو طلٚ

  ،ت باإلاىهج اإلاضعس ي ومضي اعجباؽ َظٍ الىؾُلت باإلاىهج )ألاَضاٍ واإلادخىي مهَغ

ٓت ال م، ومهنى طلٚ ؤخؾٍغ هلُم نلُه خاإلاؿخسضم لخ٘ىىلىحُا ال نضَعـ والّخٍٓى

ٓت الُعاؾضة الصؤلاإلاام الجُض باألَضاٍ ومدخىي اإلاا ٓت خت وؾٍغ ضَعـ وؾٍغ

م خالخ له ألاوؿب وألاَػل للىؾُلت َٓض ًخؿلب ألامغ اؾخسضام  نىًدؿ تىٍٓى

 .ت ؤو وؾُلت َغصًتًوؾُلت حماَحر 

 ٛذ والجهض واإلاا ا للْى حَر ت واضخت مً خُث جَى  .ؤن جٙىن طاث ُْمت جغبىٍّ

  )ت زطاثظ الُئت اإلاؿتهضَت )الخالمُظ: اإلاؿخىي الهلمي، الهمغ، الجيـ مهَغ

 .ومغاناتهم
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 م والّخلمُظ بًجابُحن ؤزىاء نغع الىؾُلتؤن ًٙىن اإلاهل. 

 تها وخضازتهاؿز بالحًجب ؤن جخم
ّ
 .هىلت والىغىح وصخت اإلاهلىماث وصْ

 ججغبت الىؾُلت ْبل اؾخسضامها. 

 الخلىاوي، مُظ الؾخٓباٛ مدخىي الّغؾالتال ؾخسضام ؤؾالُب لتهُئت ؤطَان الخب(

 .(011، ضُدت 9102

 يمي: ، مدخل مفاهثميز املؤسسات الحعليمية 3

مً ألاَضاٍ ألاؾاؾُت والاؾتراجُجُت التي حؿعى اإلااؾؿاث جدُٓٓها الخمحز في ألاصاء، 

إلمٙاهُت الاؾخمغاع وجدُٓٔ اإلاىاَؿت في مدُـ ًخمحز بالضًىامُُ٘ت والخُانلُت والخًحر 

 اإلاؿخمغ.

 مفهىم الحميز املؤسس ي:

ت في ؤلاصاعة خى        ٛ جدضًض مُهىم الخمحز ازخلُذ جىحهاث الباخثحن واإلاضاعؽ الٍُ٘غ

اإلااؾس ي، خُث خضصث مضعؾت ؤلاصاعة الهلمُت مُهىم الُ٘اءة ٖإؾاؽ للخمحز اإلااؾس ي، 

ؼث مضعؾت الهالْاث ؤلاوؿاهُت نلى الخاحاث الاحخمانُت للهاملحن، ؤما  بِىما ٖع

اث واإلاضازل الخضًثت في مجاٛ ؤلاصاعة َٓض عبؿذ الخمحز اإلااؾس ي بهضة  الىكٍغ

ؼ نلى جدُٓٔ ؤَضاٍ اإلااؾؿت الٙلُت في غىء مطؿلخاث مثل: ال ُانلُت التي جٖغ

ّغ الهمل، وحىصة الخُاة، واإلاىار والثٓاَت  الخًحراث البُئُت، والهمل الجماعي َو

ُما ًلي نغع لبهؼ  الخىكُمُت، وفي الىاْو ٌه٘ـ َظا الخهضص ؤَمُت اإلاُهىم ، َو

ُاث التي جىاولذ مُهىم الخمحز اإلااؾس ي:  الخهٍغ

الخمحز اإلااؾس ي نلى ؤهه: مجمىنت اإلاهاٍع واإلاهاعاث  "Mirabileرابلميٌهٍغ "

ض ؤن مُهىم الخمحز في  والٓضعاث التي ًمخل٘ها اصخاب الاصاء اإلاخمحز، ؤما الؿلمي َُٖا

ت، ونطغ  الاصاعة َى مؿخىي ألاصاء الىخُض للٓبٛى في نطغ الخىاَؿُت والهىإلات واإلاهَغ

واإلاهلىماث، نطغ ؾُاصة الهٓل البشغي وؾؿىة ألاهتراهذ وؾُاصة جٓىُاث الاجطاالث 

 .(22، ضُدت 9112)مضخذ، ْىة الهلم والُ٘غ الاوؿاوي

ُهما للخمحز نلى  الجاهب "ميرابل" و "السلمي"  هالخل ان ٗل مً        ؼان في حهٍغ ًٖغ

اإلاهغفي  واإلاهاعة في الاصاء التي ًمخل٘ها اإلاىعص البشغي في اإلااؾؿت، نلى انخباع ان َظا 
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ت الخضًثت نلى ؤهه  -اإلاىعص البشغي -زحرالا  ض نلُه ؤيلب اإلاضازل الىكٍغ وخؿب ما جٖا

حزة ألاؾاؾُت لخدُٓٔ ألاصاء الُهاٛ في ؤي ماؾؿت ؤو ؤي جىكُم مهما ازخلِ هىم  الٖغ

 اليشاؽ ؤو الخضمت اإلآضمت. 

ىإ مً ًغي بان     ٌشحر بلى الجهىص الخىكُمُت اإلاسؿؿت التي  الحميز املؤسس يَو

ى جُّى اإلااؾؿاث باؾخمغاع تهض ٍ بلى جدُٓٔ اإلاحزاث الخىاَؿُت الضاثمت للماؾؿت، َو

نلى ؤَػل اإلاماعؾاث الهاإلاُت في ؤصاء مهماتها، وجغبـ مو نمالئها، واإلاخهاملحن مهها 

بهالْاث الخإًُض والخُانل، وحهٍغ ْضعاث ؤصاء مىاَؿيها، وهٓاؽ الػهِ والٓىة 

 hcks 1993، في خحن ٌهٍغ (91، ضُدت 9109اإلالُجي، )الخاعحُت بها، والبِئت اإلادُؿت

الخمحز نلى اهه: جؿبُٔ ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث بشٙل عاثض لًغع الخٓضم نلى 

 .(902، ضُدت 9106)حاص الغب، اإلاىاَؿحن

بمهنى ان جدُٓٔ الخمحز ًٓاؽ بمضي ْضعة اإلااؾؿت نلى اإلاىاَؿت والخُاف نلى        

نلى جٓىُاث الاجطاالث الخضًثت والخؿىعاث الخ٘ىىلىحُت في محزتها الخىاَؿُت باالنخماص 

نالم اإلاهلىماث ، اغاَت الى جدُٓٔ نامل اعغاء اإلاخهاملحن مهها، مو اؾخًالٛ الُغص 

 اإلاخاخت والخطضي للتهضًضاث الخاعحُت.     

ٔ اإلااؾؿت ألاوعبُت للخُّى لهام    ، 0222بغاَت لهظٍ الخهاٍعِ ٌهٍغ الخمحز َو

جلٚ اإلاماعؾت اإلاخإضلت في اصاعة اإلاىكمت لخدُٓٔ الىخاثج التي جغج٘ؼ حمُها نلى نلى ؤهه:" 

ت هي الخىحه بالىخاثج والخىحه بالهمُل والُٓاصة وزباث الهضٍ  ٍغ حؿهت مُاَُم حَى

غ وجم٘حن الاَغاص والخهلم اإلاؿخمغ والابخٙاع  والاصاعة مً زالٛ الهملُاث و الخٓاثٔ وجؿٍى

ٓطض ،(919، ضُدت 9102)خاجم، اولُت اججاٍ اإلاجخمو".والخدؿحن اإلاؿخمغ واإلاؿ ٍو

ؤًػا بإهه نملُت جدُٓٔ الخُغص والخُّى الاًجابي في ألاصاء والخضماث بالحميز املؤسس ي 

ى ٌهخبر مغخلت مخٓضمت مً ؤلاحاصة في الهمل وألاصاء الِ٘ء والُهاٛ اإلابنى  اإلآضمت، َو

حز نلى ألا  ت عاثضة جخػمً التٖر صاء والىخاثج، وزضمت اإلاخهاملحن، والُٓاصة نلى مُاَُم بصاٍع

غ الهملُاث، وبشغإ الهاملحن، والخدؿحن  الُهالت، وؤلاصاعة باإلاهلىماث والخٓاثٔ، وجؿٍى

، 9109)اإلالُجي، اإلاؿخمغ، والابخٙاع ؤلاصاعي وؤلابضام الخىكُمي وبىاء ماؾؿاث هاجخت

 .(09ضُدت 
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ض ؤن اإلااؾؿت التي جبخغي جدٓ       ى ما ًٖا ُٔ الخمحز اإلااؾس ي ًلؼم نليها جبني َلؿُت َو

ت شاملت، بضاًت مً جدضًض الهضٍ والغئٍت اإلاؿخٓبلُت للماؾؿت الى ياًت الىضٛى  اصاٍع

 الى جدُٓٔ اإلاؿاولُت الاحخمانُت اججاٍ الهمُل واإلاجخمو.

 خصائص الحميز املؤسس ي: 

ا في الىٓاؽ آلاجُت اإلااؾس ي بمجمىنت للخمحز   : مً الخطاثظ ًمً٘ خطَغ

 .ت واخترام حهضص آلاعاء  وحىص ُْاصة َهالت حهمل بمبضؤ اإلاشاٖع

 .وغىح الغئٍت وألاَضاٍ الغثِؿُت للماؾؿت 

   غ جسؿُـ  بؾتراجُجي للماؾؿاث مبني نلى ْىانض مىكمت جَى

 ونلمُت.

 .وحىص َُٙلت مىاؾبت ومخٙاملت وؾلُمت  للماؾؿت 

  اث الهمل في اإلااؾؿت  جدضًض مهاًحر الجىصة لجمُو مؿخٍى

 .وغىح ؤلاحغاءاث الُهلُت الالػمت لخؿبُٔ مهاًحر الخمحز 

 .وغىح ألاصواع في الىكام ؤلاصاعي للماؾؿت 

  بُت  شاملت ومالثمت لدؿهُل احغاءاث الخمحز في حر صوعاث جضٍع جَى

 اإلااؾؿاث.

 .حن والهاملحن في اإلااؾؿت حن  واإلاشَغ  جم٘حن ؤلاصاٍع

  اإلااؾؿت.جىاَغ مىار جىكُمي ضحي بحن حمُو الهاملحن في 

  امخالٕ حمُو الهاملحن اإلاهاٍع و اإلاهاعاث الالػمت لخل اإلاش٘الث

 بؿّغ نلمُت ؾلُمت.

 .جدُٓٔ الُ٘اءة والُهالُت في الاصاء 

  ت في اث الاصاٍع جىاَغ شب٘ت اجطاٛ َهاٛ ومؿخمغ بحن حمُو اإلاؿخٍى

 اإلااؾؿت.

  حز نلى البِئت الخاعحُت والاؾخًالٛ ألامثل للُغص اإلاخاخت مو التٖر

 لخطضي للتهضًضاث ومىاٖبت الخًحراث الؿاعثت .ا
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 محعلبات الحميز املؤسساجي:

ا نلى الخمحز الخىكُمي ؾىت  َغ ؿاهُت في جٍٓغ ، ؤن الخمحز 0222خضصث مىكمت الجىصة البًر

 اإلااؾؿاحي ًخؿلب ما ًلي: 

 التزام ؤلاصاعة الهلُا بالخىحه هدى الخمحز. .0

 الخسؿُـ الاؾتراجُجي الُانل. .9

حز نلى .1 بهم. التٖر  الٓػاًا الُغصًت مً زالٛ جم٘حن الهاملحن وجضٍع

ت اإلاىقُحن في  .9 اث الابضانُت التي ال مثُل لها ، مً مشاٖع جدُٓٔ اإلاؿخٍى

 وغو عؾالت وياًاث وؤَضاٍ اإلاىكمت.

 َهم الهملُت و الاصاعة والُٓاؽ والخدؿحن. .1

6.  .  الخإُٖض نلى الخىاػن لػمان الخٙامل نبر ٗل مماعؾاث الخُّى

حز  .2 ذ والػمني نلى الثٓاَت وخاحاث الؼبىن.التٖر  الطٍغ

 الاصاعة البُئُت اإلاثلى. .2

 .(912، ضُدت 9102)خاجم، جىزُٔ اإلاماعؾاث الجُضة .2

وإلصاعة الخمحز اإلااؾس ي البض مً َهم مباصت وجؿبُٓاث هماطج الخمحز واؾخسضامها في  

لخىُُظ اصاعة الخًُحر وصعاؾت ؾبل جىُُظ الخدؿحن مً زالٛ جؿبُٔ مىاهج هاحهت ل

والخُُٓم، والخهٍغ نلى وؾاثل اؾخسضام نىاضغ ومخؿلباث الخمحز لطالح جدُٓٔ 

)باشُىة، البرواعي، و نِشىوي ، اَضاٍ اإلااؾؿاث مً زالٛ الضنم واإلاخابهت والشُاَُت

مىكىمت مخٙاملت  مً اإلاضزالث والهملُاث واإلاسغحاث . فالحميز (19، ضُدت 9109

ِ والخًظًت الغاحهت تهضٍ الى الخ دؿحن اإلاؿخمغ، وتهخم بجمُو الهىاضغ، َهى ال ًخْى

نىض جدُٓٔ الاَضاٍ َدؿب، واهما َى مىهجُت نملُت مخٙاملت حؿدىض نلى مجمىنت 

لها الى واْو َهلي جٙىن بمثابت ْىانض للؿلٕى الهملي  مً اإلاباصت التي البض مً جدٍى

 الخؿبُٓي لخدُٓٔ الجىصة والخمحز.

 ي ثميز املؤسسة الحعليمية:دور إسحخدام الحكىىلىجيا ف - 4

 ً ؤشاعث "حىن ؤبىث" في ْىلها: "ؤن اإلاجخمهاث الىاجخت في الٓغن الىاخض والهشٍغ

خاحاث البِئت الاحخمانُت والاْخطاصًت  مو ؾٍى جٓىم َيها مجخمهاث حهلم جخُٔ
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ن ًىاحه وألن الىكام الخهلُمي ألا ، (1، ضُدت 9109)عيهام، اإلاخًحرة بشٙل مخىاضل" 

حر َغص حهلُمُت بغاَُت مو مغاناة حاجدضًا بس هب الخٙلُت طىص الخاحت الى جَى

هلُمُت آلُت خضًثت انخمضتها اإلااؾؿاث الخ ٌهخبر  اؾخسضام الخ٘ىىلىحُاَوالجهض، 

وجدُٓٔ حىصة وجمحز اإلااؾؿاث الخهلُمُت ٌهني بشٙل نام ، إلاىاحهت الخدضًاث الغاَىت

لػمان مسغحاتها بل ؤًػا لػمان زٓاَت الخهامل مو الخٓىُاث الخضًثت لِـ َٓـ 

انلُت. ٗاَت نىاضغ اإلاضزالث مما ًاصي الى جدُٓٔ الاَضاٍ بٙل ُٖاءة َو  حىصة 

َهظٍ الثروة الهاثلت مً اإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت في اإلاجاٛ الخهلُمي، ْض ؤضبدذ        

حن واإلاهلمحن، وطلٚ لبُان خُٓٓتها وؾّغ الاؾخُاصة منها في  مدىع اَخمام مً ْبل التربٍى

الهملُت الخهلُمُت، َمؼاًا اإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت لِؿذ مٓخطغة نلى اإلاهلمحن َٓـ 

بل ؤنها حهمل نلى جدؿحن مهاعاث خل اإلاش٘الث لضي الؿالب، وحؿانضَم نلى جدؿحن 

ظا مً شإهه ؤن ًغاعي مطالح اإلاخهلمحن مدىع الهملُت  مهاعة الخُ٘حر والابضام َو

ا. َؼ  الخهلُمُت ومٖغ

ومً الؿبُعي ؤن جخإزغ نىاضغ اإلاىكىمت الخهلُمُت بهظٍ الثىعة التي خضزذ في         

مجاٛ اإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت، خُث حًحر صوع اإلاهلم واإلاخهلم، ٖما جإزغث اإلاىاهج 

اتها وؤوشؿتها وؾّغ نغغها وجٓضًمها، ٖما حًحرث ؤؾالُب الخهلم  بإَضاَها ومدخٍى

اَُم الخضًثت في مُضان الخهلُم اعجبؿذ باإلاؿخىي والخهلُم وقهغث الهضًض مً اإلاُ

الاحغاجي والخىُُظي للمماعؾاث الخهلُمُت، منها: الخهلُم الال٘ترووي الخهلم نً بهض، 

الىؾاثـ اإلاخهضصة، الخهلم اإلآلىب، الخىؾبت السخابُت، اإلاخاخِ الاَتراغُت، الخغاثـ 

ا مًالظَىُت، اإلآغعاث الال٘تروهُت مُخىخت اإلاطضع... ويح اإلاُاَُم اإلاغجبؿت  َر

 (9191)ابغاَُم، باإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت في مجاٛ الخهلُم

تي جضنم ْضعاث ؤ         
ّ
حز نلى ؤؾالُب الّخهلُم الُهالت ال ٖر

ّ
ّما الجىصة في الّخهلُم َهي الت

ػمت 
ّ

ت الال محن وجىّمي اإلاىاَب في صازلهم خّتى حؿانضَم نلى اٖدؿاب اإلاهَغ
ّ
خهل

ُ
اإلا

ظي ًدىاؾب مو حًّحراث الهطغ. باإلغاَت بلى واإلاهاع 
ّ
ت والّؿلٕى الّخؿبُّٓي ال ُّ اث الهمل

ٔ مهاًحر الجىصة ًدّض مً ج٘غاع الهمل مّما ًاّصي بلى  زُؼ الّخٙالُِ ألّن بهجاع الهمل َو

ذ والجهض  .ازخطاع الْى
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املت ًجب ؤن جؿّبٔ خّتى ًخّم وحىص حىصة في 
ّ

َىإ نّضة مهاًحر للجىصة الش

 ُم ٖما َى مؿلىب ومً َظٍ اإلاهاًحر: الّخهل

  الاعجٓاء بجىصة الّخهلُم خّتى ًطل بلى اإلاؿخىي اإلاالثم للمهاًحر في حمُو

ت، مً زالٛ جدضًض عئٍت وؤَضاٍ واضخت.  ربىٍّ
ّ
 ألاهكمت الت

  تي جؿّبٔ نلى هكام الجىصة خّتى ًخّم مغاْبتها
ّ
ت الٙاملت ال ُّ حر اإلاؿاول جَى

 َغ اإلاىاضُاث الخاّضت واإلادّضصة لها.والّخد٘م َيها مً زالٛ جىا

  .ربُت والّخهلُم
ّ
ت اإلاجاالث في الت

ّ
ٗاَ ت جدُٓٔ ألاَضاٍ في  ُّ  بمٙاه

  .املت
ّ

 الهمل نلى بًجاص بِئت مىاؾبت جٓىم نلى جؿبُٔ مهاًحر الجىصة الش

  ب مً زالٛ مخابهت
ّ

ظي ًطل بلُه الؿال
ّ
الخُاف نلى اإلاؿخىي الّخهلُمي ال

 .(096، ضُدت 9102)الخلىاوي، خمغجُُٓم ألاصاء بشٙل مؿ

وجخطح مؿاَمت جؿبُٔ الخ٘ىىلىحُا ٖألُت للخجضًض التربىي في جمحز اإلااؾؿاث 

 الخهلُمُت مً خُث ؤنها:

  ٔٓجٓضم الخطمُم اإلاىاؾب للمىاِْ الخهلُمُت بجمُو مٙىهاتها بما ًد

 حىصة الخهلُم الىاجج ننها

  ا لتراعي حمُو الشغ َغ وؽ واإلاهاًحر التي جدُذ جٓضم جطمُم اإلاباوي وجؿٍى

 الخهلم  الُهاٛ

 مها ومخابهتها  جطمُم اإلاىاص والبرامج الخهلُمُت واهخاحها واؾخسضامها وجٍٓى

  صعاؾت ال٘ثحر مً اإلاش٘الث الخهلُمُت التي حهّى جدُٓٔ حىصة الخهلُم

 وجٓضًم البرامج والخؿـ والخلٛى للخًلب نليها

  ت مً اإلاه نضاصإل جٓضًم بغامج لمحن واإلاخسططحن في الٓىي البشٍغ

بهم مً زالٛ اإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت، بما ٌهىص  ج٘ىىلىحُا الخهلُم وجضٍع

 بالُاثضة نلى الهملُت الخهلُمُت

  لى ؾغاثٔ و بانضاص الضعاؾاث والابدار التي ًخم مً زاللها الخىضل

اث ومماعؾاث جاصي الى جدُٓٔ حىصة  ؤؾالُب حهلُمُت حضًضة، وهكٍغ
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ها، مو جىقُِ اإلاؿخدضزاث الخ٘ىىلىحُت بشٙل َهاٛ الخهلُم نىض جؿبُٓ

 .(9، ضُدت 9109)عيهام، في الهملُت الخهلُمُت

ت بهض الّخؿّىع الّخ٘ىىلىجي، ألّن  َاإلاضعؾت الُىم لم حهض جمخلٚ بخخٙاع وشغ اإلاهَغ

اإلاهلىماث جطل للّخلمُظ مً مطاصع مخهّضصة، ونىضما ًٙىن جإزحر اإلاضعؾت غهُِ، هطل 

ً ولخىاَغ بهؼ الىؾاثل وضهىبت للُشل اإلاضعس  ّي هدُجت الّخهّضص في مطاصع الّخٍٙى

ت ًمً٘ ؤلاهخُام به لخصخُذ اؾدُهابها ، ولً٘ اإلاضًغون ًخمّخهىن بهامش مً الخغٍّ

محن زاغو إلاهاًحر والاحخماعياإلانهي  الاضؿُاءهٓاثظ الّىكام نبر وقُُت 
ّ
، وبزخُاع اإلاهل

ت الّخهلُم. ولخدُٓٔ الّىكام الُ٘اءة، َالُ٘اءاث والخطاٛ ألازالُْ ُّ ت ال ينى ننها في نمل

م بلى الّخهٍغ نلى بمٙاهاث الّخالمُظ، ٖما نلُه امخالٕ اإلاهلىماث، 
ّ
الّخهلُمي ًدخاج اإلاهل

تي 
ّ
تي حؿخضعي اؾخسضام الخىاؽ اإلاسخلُت ال

ّ
هامل مو الّخ٘ىىلىحُا الخضًثت ال مهاعاث الخَّ

ِ مً ألاحهؼة واإلاىاص والبرامج و 
ّ
الّطىع والّغؾىماث، مو مغاناة الُغوْاث اإلاىحىصة جخإل

م اؾخسضام 
ّ
ت اإلاؿتهضَت خُث ًٙىن نلى اإلاهل في ّٗل مجخمو وبدؿب الُئاث الهمغٍّ

م خّتى ٌؿخؿُو ؤن ًىٓل اإلاهلىماث بشٙل واضح  الىؾُلت اإلاىاؾبت ألنماَع

 .(092، ضُدت 9102)الخلىاوي، وبؿُـ

ض ؤشاع "ماًٙل بىعجغ" الى ؤن الخؿىع  ت مً  ْو الخ٘ىىلىجي وجؿىع اإلاىاعص البشٍغ

بحن الهىاضغ الاؾاؾُت في بنؿاء اإلاحزة الخىاَؿُت للماؾؿت الاْخطاصًت، 

ت  غ الامٙاهُاث البشٍغ ٓا بخؿٍى وبصزااللخ٘ىىلىحُا الخضًثت ًجب ؤن ًٙىن مَغ

)الُ٘اءاث، اإلاهاعاث، الخبراث( بىاؾؿت اإلاىكماث الخهلُمُت والخ٘ىىلىحُت اإلاسخلُت، 

ضعة وحه ً اؾتراجُجُت ألنها جازغ نلى ُْمت ْو خبر الٓغاعاث الخاضت بالخهلُم والخٍٙى

ل و مطِبذ، اإلااؾؿت في مىاحهت مدُؿها الخاعجي  .(009، ضُدت 9102)ؾٍى

حهخبر مهُاع جمحز اإلااؾؿاث بطُت  تماعؾواإلا ببهضيها اإلاهضاث َالخ٘ىىلىحُا 

لخهلُمُت مً خُثالخُّى وجدُٓٔ نامت، واإلاخًحر الظي ًدضر الُاّع بحن اإلااؾؿاث ا

 .ؾاث اًجابُت نلى الخضماث اإلآضمتاإلاحزة الخىاَؿُت. َظا إلاا لها مً  اوهٙا
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 :الحعليميةالحكىىلىجية في العملية الىسائل إسحخدام معىكات - 5

 الىؾاثل ؤَمُت نلىضث ؤٖ الُهلُت واإلاماعؾاث والضعاؾاث البدىر هخاثج ؤن مً بالغيم

و الخهلُمُت  في الخهلُمُت الؿلؿاث وؤن لخهلم|و الخهلُم نملُتي وحىصة مؿخىي  َحَر

 الطخمت اإلاحزاهُاث وعضضث الخهلُمُت الىؾاثل بُىاثض ؤْغث ْض الهالم بالص مً ٖثحر

اث الخدضًاث مً مجمىنت َىإ ماػالذ يحر ؤهه ،لهغغها ؤو وبهخاحها لشغائها  واإلاهْى

ا ًمً٘ لخهلُمُتا للىؾاثل اإلاهلمحن بهؼ اؾخسضام جدضمً التي  : في بًجاَػ

 اإلااؾؿاث الخهلُمُت. في للهمل بنضاصَم ؤزىاء نليها ًضعبىا لم اإلاهلمحن بهؼ 

 لهضم ًاصي مما واللهى للدؿلُت ؤصواث ؤنها نلى للىؾاثل الخالمُظ بهؼ هكغة 

 . َهالت بطىعة اؾخسضامها

 غ نضم  وعالهغ  مثل اإلاضاعؽ مهكم في ٗاَُت بطىعة الىؾاثل مً الهضًض جَى

ىهُت الضواثغ ؤو الطىجُت ؤو الػىثُت  . الخلٍُؼ

 مً والخسٍى اإلاضاعؽ بحن جضاولها ضهىبت بلى ًاصي ٖؿغالىؾاثل ؤو جلِ زشُت 

 . اؾخسضامها

 ا الخهلُمُت لطُاهتالىؾاثل في اإلااؾؿاث الخهلُمُت الُىُحن جىاَغ نضم  .وججهحَز

 ض جلُها وؾغنت الخهلُمُت الىؾاثل بهؼ جٙلُت بعجُام  اإلاالُت ألانباء مً ًٍؼ

 .(11-19، الطُداث 9109)مغجض ى، للمضاعؽ
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 خاثمة

ن للخ٘ىىلىحُا صوع َهاٛ وؤؾاس ي في بناصة ؤمً زالٛ ما جٓضم هسلظ الى                  

ت، بما ًخماش ى  ت والاصاٍع َُٙلت اإلااؾؿت الخهلُمُت مً هاخُت مىكىمتها التربٍى

ت ٌؿانض في ُهلُمالخاؾخسضام الّخ٘ىىلىحُا اَعحُت، والخؿىعاث الخاضلت في البِئت الخا

ت وبالّخالي جدؿحن الجىصة في الّخهلُم ُّ ت الهلم غ وجدؿحن اإلاهَغ ؤؾاؽ  وهي بظلٚ.جؿٍى

ا،  الخجضًض التربىي والٓانضة التي جبنى نليها الهملُت الخهلُمُت بما ًدٓٔ هجاخها وجمحَز

حن والاصا ٗان لؼاما نلى الُانلحن التربٍى حن الاؾخجابت الُهالت في صنم َلؿُت ونلُه  ٍع

ٓت   .الُهالت ماعؾتاإلاو  خُ٘حر للالخًحر وجبني الخ٘ىىلىحُا ٖؿٍغ

ؼ مؼاًا اؾخسضام الخٓىُاث الخضًثت في الهملُت الخهلُمُت ماشغا َاما في بىاء  بط ٌهض حهٍؼ

طل الٓضعاث الخهلُمُت اإلاخمحزة والتي بضوعَا حه٘ـ جمحز اإلااؾؿاث الخهلُمُت، ومىه ه

 الى ؾغح حملت الخىضُاث آلاجُت:

  الهمل نلى خل اإلاش٘الث التي حهّى اؾخسضام الخ٘ىىلىحُا في اإلااؾؿاث

 .الخهلُمُت

 مي م في قل الهطغ الْغ بهم للُٓام بإصواَع  .بنضاص اإلاهلمحن وجضٍع

 اصة الخُانل مو ؤهكمت الخهلُم الال٘ترووي وبغمجُاجه  .ٍػ

 ؼ اؾخسضام الخ٘ىىلىحُا في مجاٛ ح  .ؿُحر اإلااؾؿاث الخهلُمُتحهٍؼ

  غ الخُاة الهلمُت  يغؽ ُْم اًجابُت خٛى الضوع الُهاٛ للخ٘ىىلىحُا في جؿٍى
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 كائمة املزاجع 

. الٓاَغة: اإلاجمىنت الهغبُت ألاداء إلاداري املحميز(. 9112ؤبى الىطغ مضخذ. ) .0

 لليشغ والخىػَو.

 .لية الحعليميةاسحخدام الحلىية الحدًثة في العم .(اوث ,2019) .ن ,الهلُان .9

ت والاوؿاهُت  .(42)مجلت ٗلُت التربُت ألاؾاؾُت للهلىم التربٍى

ش الاؾترصاص  .1 ش(. جاٍع مسحددثات ، مً 9191ماي،  11جٓىُاث الخهلُم. )بال جاٍع

 ثكىىلىجيا الحعليم:

https://sites.google.com/site/teachingsubject96/news 

ت والخؿبُٔ. يز املؤسس يادارة الحم(. 9109عغا ابغاَُم اإلالُجي. ) .9 : بحن الىكٍغ

 الٓاَغة: نلم ال٘خب.

. الحجدًد التربىي في ضىء ثددًات العصز(. 9101ؾهُض ابغاَُم ؾهمُت. ) .1

ت اللبىاهُت.  الضاع اإلاطٍغ

. بًضاص: ثكىىلىجيا الحعليم والبرامج الحفاعلية(. 9102ؾهُض يني هىعي. ) .6

اغت حامهت مِؿ ان عؾالت ماحؿخحر يحر ٗلُت التربُت البضهُت ونلىم الٍغ

 ميشىعة.

(. الحخعيغ الاستراثيجي مىهج لحدليم الحميز 9106ؾُض مدمىص حاص الغب. ) .2

 الٓاَغة: صاع الُجغ لليشغ والخىػَو. الحىافس ي.

ل .2 جىدة الحعليم العالي والحعىر  .(َُُغي  ,2019) .ص ,مطِبذ& ,.ٍ ,ؾٍى

 .(8)اإلاجلت الهغبُت لآلصاب والضعاؾاث .الحكىىلىجي

ل،  99الهلُم عحاجي. ) نبض .2 ش الاؾترصاص 9102ؤٍَغ ل،  92(. بىابت َُخى. جاٍع ؤٍَغ

 https://www.vetogate.com/3463501، مً صخاَت اإلاىاؾً: 9191
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ملترح لحعىيز العملية الحعليمية (. 9109نثمان ؤبى الٓاؾم مغجض ى. ) .01

اؾاث . ٗلُت الضع باملعاهد العسكزية السىداهية باسحخدام ثكىىلىجيا الحعليم

 الهلُا حامهت شىضي ؤؾغوخت صٖخىعاٍ يحر ميشىعة.

فدص الحفىق الحىظيمي بعزيلة ثلييم ألاداء: (. 9102نلي نبض هللا خاجم. ) .00

ت، دراسة خالة في جامعة ثكزيت (، 019)99. مجلت الهلىم الاْخطاصًت والاصاٍع

910-962. 

. لكتروويالحجدًد التربىي والحعليم الا(. 9100َاؾمت بيذ ْاؾم الهجزي. ) .09

 نمان: صاع الغاًت.

لخؿً نبض هللا باشُىة، هؼاع نبض اإلاجُض البرواعي، و مدمض ؤخمض نِشىوي .  .01

. ثعبيلات مدخل الجىدة وؤفضل املمارسات مبادئة(. الخمحز اإلااؾس ي: 9109)

 ألاعصن: الىعاّ لليشغ والخىػَو.

. مجلت الحجدًدات التربىية في املدارس التربىية(. 9102مجضي نلي ػامل. ) .09

.)  ٗلُت التربُت ألاؾاؾُت والهلىم ؤلاوؿاهُت)ألاٛو

. ثكىىلىجيا الحعليم بين الىظزية والحعبيم(. 9119مدمض مدمىص الخُلت. ) .01

 نمان: صاع اإلاؿحرة لليشغ والخىػَو.

 .الحجدًد التربىي وبعض معىكاثه(. 0221مدمض مىحر مغس ي. ) .06

لكترووي لحدليم ثىظيف الحعلم الا(. 9109مطؿُى مدمض ؤخمض عيهام. ) .02

اإلاجلت الهغبُت لػمان حىصة الخهلُم  معاًير الجىدة في العملية الحعليمية.

 (.2)1الجامعي، 

ثجدًد الحعليم وثعىيزه مً ؤجل مدرسة (. 9102هػحرة مُالؽ . )صٌؿمحر،  .02

(،  فعالة.  .9106-021مجلت صعاؾاث في نلىم الاوؿان واإلاجخمو)ألاٛو



ً ؤحل  جدُٓٔ جمحز  اإلااؾؿاث الخهلُمُتآلُت الخجضًض التربىي م  الخ٘ىىلىحُا  
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ثعىر مفهىم الحكىىلىجيا (. 9101وي. )حىان، هىع الضًً ػمام، و ضباح ؾلُما .02

 مجلت الهلىم الاوؿاهُت والاحخمانُتواسحخداماثه في العملية الحعليمية. 

 )الخاصي نشغ(.

ؤثز الحكىىلىجيا الحعليمية على ثعىيز (. 9102ماعؽ،  99/91محرها الخلىاوي. ) .91

غ ألاهكمت الوثجىيد الحعليم في املدراس الزسمية في ظزابلس خهلُمُت . جؿٍى

ؼ حُل البدث الهلمي.092-091الهغبُت )الطُداث   (. ؾغابلـ: مٖغ

ل  Consulté le .حهلُم حضًض .(3ماعؽ  ,2020) .ٌ ,ابغاَُم .90  sur ,29 ,2020ؤٍَغ

 /https://www.new-educ.com :املسحددثات الحكىىلىجية

 

 


