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ج هزه املقالت املميزاث التي جقذمها جكىىلىحياث إلاكالم الحذيثت )الاهترهذ( حلال

لللمليت الخلليميت في املجال الشياض ي البذوي، مً خيث ئمكاهيت الىصىل ئلى مصادس 

املللىماث الشياطيت، و جؼىيش املهاساث البذهيت،  والحصىل كلى أخذر إلاخصاءاث 

اليؽاػاث البذيىت والشياطيت،  واظخخذامها  والصىس وألاصىاث ولقؼاث الفيذيى في

كىظائل حعاكذ كلى ئيظاح املادة الخلليميت الشياطيت، مم ئمكاهيت وسخها في 

الكمبيىجش وػباكتها لالظخفادة مىه في ألابدار ألاكاديميت، كما أنها حعاكذ في ئمكاهيت 

في اليؽاغ  اظدؽاسة الخبراء الشياطيين في املعائل امللقذة  في املجال املخخصص

البذوي و خاصت مىه الحشكي كبر الاهترهذ وجىفش للمشبي )أظخار التربيت البذيىت 

والشياطيت(  وظيلت ظهلت ملخابلت بشامج الحصص واليؽاػاث الشياطيت اليىميت 

والىخائج الذوسيت للخقىيم الشياض ي، وجدعً املهاساث في اليؽاػاث املكيفت، بفظل 

 في هزا املجال.هضاسة املىاقم الالكتروهيت 

 ؛التربيت ؛لخلليميتا؛الحذيثت جكىىلىحياث الخلليم ؛الخكىىلىحياث الكلماث املفخاحيت:

 الشياطت ؛البذن
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ملدمت 

ـــً  ـــالم والاجصـــــال هىكـــــا مــ ــــى جكىىلىحيـــــا إلاكــ ـــاد أل هــــــام حلليمـــــي كلـ ـــم علـــــذ اكخمــ ــ لـ

   يخجـــضأ فـــي 
 
التـــرف، بـــل أصـــبذ طـــشوسة مـــً الظـــشوساث لظـــمان هجـــاح جلـــ  الـــىـم وحـــضءا

الاكخماد كلى الىظائل الخلليميت فـي كمليتـي الخللـيم والـخللم بييت مىـىمتها،ومم أن بذايت 

 فـي  وهـتألاخيرة 
 
 كبيـرا

 
 مخالخقـا

 
لها حـزوس جاسيخيـت قذيمـت فانهـا مـا لب ـذ أن جؼـىسث جؼـىسا

 مم ؿهىس الىـم الخلليميت الحذيثت.

وقذ مـشث جكىىلىحيـا الخللـيم بمشخلـت ػىيلـت جؼـىسث خاللهـا مـً مشخلـت ئلـى أخـشي 

ــــلذ ئ ـــت وصـ لـــــى أساـــــى مشاخلهـــــا التـــــي وؽـــــهذها اليـــــىم فـــــي ؿـــــل اسجباػهـــــا بىـشيـــــت الاجصـــــال ختــ

 .SystemsApproachواكخمادها كلى مذخل الىـم  CommunicationTheoryالحذيثت 

This Article addresses the advantages offered by modern 

information technologies (Internet) for the educational process in 

the field of physical sports , By accessing sports information 

sources,And the development of physical skills , And get the latest 

statistics, images, sounds and video clips in the activities of 

obesity and sports,And use them as means to help clarify the 

educational material sports,Copy them into the computer and print 

them for use in academic research , It also helps to consult the 

sports experts on complex issues in the field of physical activity, 

especially the motor movement through the Internet and provides 

the educator (Professor of Physical Education and Sports) an easy 

way to follow the programs of daily sports activities and results 

and the periodic evaluation of sports, Thanks to the abundance of 

websites in this field. 

Keywords: Technologies ; modern education technology ; 

educational ; education ; body ; sports 
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في مجـــــال الخللــــيم ومىاحهـــــت 
 
ئن جكىىلىحيــــا إلاكــــالم والاجصـــــال الحذيثــــت دوسا هامــــا

ـــهاما ها  – املؽـــــكالث التـــــي حلـــــىب جدقيـــــخ أهذافـــــه بمجا  هـــــا املخخلفـــــت ــــذ ئظــ ـــً هىـــــا كاهـ مــ

املخلــذدة فـــي مىاحهــت الخويـــراث الاحخماكيــت والللميـــت العــشيلت ومعـــاكذة اللمليــت التربـــىل 

 كلى مىاكبتها والخفاكل ملها.

 . مدخل مفاهيمي إلى ثىائيتي )جكىولوجيا التربيت/ جكىولوجيا الخعليم(1

 . الخكىولوجيا: جحدًد املفهوم1.1

ذ أن كثير مً اللاملين في ميذان الخلليم يصىلىن يشل مصؼفي كبذ العميم مدم

أما  واظلت كلي الذوس الزل يمكً لخكىىلىحيا الخلليم أن جللبه في اللمليت التربىيت، 

كما يإكذون كلي أن جكىىلىحيا الخلليم بمفهىمها الحذيث مً أحهضةوأدواث ومىاد 

مت ودوس حذيذ للمللم ومىقف حلليميت واظتراجيجياث وجقييم معخمشو حوزيت ساحلت دائ

ومؽاسكت فلالت للؼالب جذخل في املجا ث التربىيت مما ععهم في جؼىيش التربيت كامت 

وصيادة فلاليتها وان هجاح الخقىياث الخلليميت مشهقت بمذل قىاكت معخخذميها ومذل 

 جقبلهم لها.

بأنها" هـام مخكامل يخفاكل فيه الفكش عبد الحميد شزفويلشفها  

جهت البؽشل و لت وفخ حلليماث كلميت صحيدت لخدقيخ أهذاف اللمليت إلاوعاهيىال

 الخلليميت مً حاهب ولخؼىيشمخشحتها مً حاهب أخش".

 . جكىولوجيا التربيت: حعزيف املفهوم1.1

م 0291ؿهش هزا املصؼلح هديجت الثىسة الللميت والخكىىلىحيت التي بذأث كام 

 كليه. ( هزا الاظمFinnكىذما أػلخ اللالم فين )

ويلني هزا املصؼلح جخؼيؽ وئكذاد وجؼىيش وجىفيز وجقىيم كامل لللمليت 

الخلليميت مً مخخلف حىاهبها ومً خالل وظائل جقىيت مخىىكت، حلمل ملها وبؽكل 

ميسجم مم اللىاصش البؽشيت لخدقيخ أهذاف الخلليم.) حاملت القذط املفخىخت، 

التربيت أنها ػشيقت مىـىمت لخصميم (،  ويشي "بشاون" جكىىلىحيا  10-8، ص ص 0229

اللمليت الكاملت وجىفيزها وجقىيمها وفخ أهذاف خاصت مدذدة وملخمذة كلى هخائج 
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البدىر الخاصت بالخلليم والاجصا ث وحعخخذم مجمىكت مً املصادس البؽشيت وهير 

 البؽشيت بويت الىصىل ئلى حللم فلال.

التربيت بأنها كمليت مدؽابكت وحلشف حمليت الاجصا ث ألامشيكيت جكىىلىحيا 

ومخذاخلت حؽمل ألافشاد وألاشخاص وألاظاليب وألافكاس وألادواث والخىـيماث الالصمت 

لخدليل املؽكالث التي جذخل في حميم حىاهب الخلليم إلاوعاوي وابخكاس الحلىل املىاظبت 

، 0222لفشا، لهزه املؽكالث وجىفيزها وجقىيم هخائجها وئداسة اللمليت املخصلت بزل . )ا

 (091ص 

جكىىلىحيا التربيت هي ػشيقت مىهجيت في الخفكير واملماسظت، وحلذ اللمليت التربىيت 

 جداول مً خالله جدذيذ املؽكالث التي جخصل بجميم هىاحي الخللم 
 
ا مخكامال هـام 

إلاوعاوي وجدليلها، زم ئيجاد الحلىل املىاظبت لها لخدقيخ أهذاف جشبىيت مدذدة واللمل 

الخخؼيؽ لهزه الحلىل وجىفيزها وجقىيم هخائجها وئداسة حميم اللملياث املخصلت  كلى

بزل . وهي ئداسة مصادس الخللم وجؼىيشها كلى وفخ مىدنت الىـم وكملياث الاجصال في 

 هقل امللشفت. 

 . جكىولوجيا التربيت وجكىولوجيا الخعليم:1.1

لحين ئ  أهىا هالخف سهم الخلشيفاث املىفصلت العابقت لكل مً هزيً املصؼ

الدؽابه والدؽاب  الكبيريً في املفهىم، وصلىبت الخفشيخ بينهما وهىاك اللذيذ مً 

الكخاب مً اظخخذام املصؼلحين للخلبير كً راث املفهىم، ئ  أن البلع  خش ميز 

 بينهما أمثال "الحيلت" الزل قال: 

كلى جىـيم كمليت أن مفهىم الخقىياث الخلليميت )جكىىلىحيا الخلليم( يذل 

الخلليم والخللم، والـشوف املخصلت بها مفشقا بيىه وبين مفهىم الخقىياث التربىيت الذال 

كلى جىـيم الىـام التربىل، وجؼىيشه بصىسة ؼاملت يمخذ أزشها ئلى جؼىيش املنهاج، وجأليف 

ذسي ي الكخب املذسظيت وجىافش الىظائل الخلليميت، وجذسيب الجهاص التربىل، واملبنت امل

والبدث كً أفظل اظتراجيجياث الخلليم والخللم، وجىؿيفها في اللمليت الخلليميت. 

 (6، ص0228)الحيلت، 
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وميز بينهما كزل  الفشا فلشف الخقىياث التربىيت بأنها ػشيقت مىهجيت جكىن هـاما 

مخكامال وجداول مً خالل جدذيذ املؽكالث التي جخصل ببلع هىاحي الخللم إلاوعاوي 

 لها زم إلاظهام في اللمل كلى الخخؼيؽ لهزه الحلىل وجىفيزها وجقىيم هخائجها.وجدلي

أما الخقىياث الخلليميت فهي كمليت مىهجيت في جصميم كمليت الخلليم والخللم 

وجىفيزها وجقىيمها في طىء أهذاف مدذدة جقىم أظاظا كلى البدىر في حلليم إلاوعان 

الفشا، (وهير البؽشيت، ورل  إلخذار حللم مثالي.  وحعدثمش حميم املصادس املخاخت البؽشيت

 (091، ص 0222

وهىاك لبغ آخش وهى بين ملنت املصؼلح" جقىياث التربيت" وملنت 

مصؼلح"الخقىياث في التربيت" الزل يإكذ كلى اظخخذام ألاحهضة وألادواث واملىاد في 

لىحيا التربىيت( مشادف التربيت والخلليم. في خين أن املصؼلح الخقىياث التربىيت )الخكىى 

 (.06، ص 0221لخدعين كملتي الخلليم والخللم والاسجقاء بهما. )اظكىذس وهضاول، 

 . دور جكىولوجياث إلاعالم والاجصال الحدًثت في العمليت الخعليميت1

يكمً دوس وظائل جكىىلىحيا الخلليم في اللمليت الخلليميت  في املـاهش الخاليت: 

 (116، ص9101)اظليذاوي، 

: خيث جللب الشظىم الخىطيديت وألاؼكال دوسا هاما في ئيظاح إلادران الحس ي -0

 الكلماث املكخىبت للمخللم ، وجقشب املظمىن املشاد جىصيلت له.

: خيث حعاكذ وظائل جكىىلىحيا الخلليم املخللم كلى الخمييز بين ألاؼياء الفهم -9

 والخفشقت ، مثل جمييز ألالىان .

ظائل جكىىلىحيا الخلليم أهميت في حللم ألاػفال مهاساث مليىت كالىؼخ : للى املهاراث -1

الصحيذ أو حللم مهاساث سياطيت مليىت مثل العباخت ورل  كً ػشيخ أفالم مخدشكت 

 بؼيئت . كزل  اظخخذام الصىس جكعب الؼفل مهاسة الشظم واظخخذام ألالىان .

جذسيب الؼفل كلى الخفكير املىـم جللب الىظائل الخلليميت دوسا كبيرا في  الخفكير: -1

 وخل املؽكالث التي يىاحهها .
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:  يمكً كً ػشيخ اظخخذام الىظائل الخلليميت جىىيم الخبراث التي جىويع الخبراث -1

جقذم للخلميز داخل الفصل فيديذ له الفشصت للمؽاهذة زم الاظخماق ، زم املماسظت 

لياث الخللم مما يإدي ئلى جشظيخ والخأمل . وبزل  حؽترك حميم خىاط الخلميز في كم

 وحلميخ هزا الخللم .

: مما  ؼ  فيه أن الىظائل الخلليميت جضيذ مً الحصيلت اللوىيت سيادة الثروة اللغويت-6

لألػفال والخالميز بما ععملىه أو عؽاهذوه مً مىاقف جدخىي كلى ألفاؾ حذيذة قذ 

 (089، ص0286جكىن راث ملنت لهم.)خمذان، 

يمكً كً ػشيخ جىىق الىظائل الخلليميت أن هصل بالخلميز  اهيم السليمت:بىاء املف-1

ئلى الخلميماث واملفاهيم الصحيدت . فمثال قذ يـً الخلميز أن كلمت ظاب جؼلم كلى كل 

حضء مً الىباث عللى ظؼذ ألاسض . ولكً كً ػشيخ كشض همارج مخلذدة وصىسا كثيرة 

 ا أسطيت وهىائيت ومدعلقت ومخدىسة .مً العيقان . فيلشف الخلميز أن هىاك ظاق

مً خالل كشض ألافالم والصىس يمكً حلىيذ ألاػفال مً  جىميت اللدرة على الخذوق: -8

 الصوش كلى جزوب الجمال في الؼبيلت والفىىن .

يمكً كً ػشيخ اظخخذام بلع الىظائل الخلليميت اخخصاس  اخخصار وكت الخعليم: -2

، خيث جمكً املللم مً كشض كثير مً املللىماث في وقذ الىقذ الالصم للخلليم والخللم 

 قصير وعبيا.

حعاكذ الىظائل الخلليميت كلى جىىيم أظاليب الخلليم ملىاحهت الفشوب الفشديت   - 01

 بين الخالميز.

 ججلل ما يخللمه املخللم بااي ألازش. -00

ن 0221الشخيم، صيادة ميل الخلميز للخللم وجدعين اللمليت الخلليميت ككل.)كبذ  -09

910). 
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 . جكىولوجيا إلاعالم والخعليم في مواجهت املشكالث التربويت:1

جللب جكىىلىحيا إلاكالم والخلليم دوسا هاما في مجـال الخللـيم ومىاحهـت املؽـكالث 

التـــــي حلـــــىب جدقيـــــخ أهذافـــــه بمجا  هـــــا املخخلفـــــت، مـــــً هىـــــا كاهـــــذ ئظـــــهاما ها املخلـــــذدة فـــــي 

كيـت والللميـت العـشيلت ومعـاكذة اللمليـت التربـىل كلـى مىاكبتهـا مىاحهت الخويراث الاحخما

 والخفاكل ملها.

 بلع املؽكالث التي حعاهم جكىىلىحيا إلاكالم والخلليم في خلها:

جىحذ اللذيذ مـً املؽـكالث التـي حعـاهم جكىىلىحيـا الخللـيم فـي خلهـا باملجـا ث الخلليميـت 

 املخخلفت ومنها: 

 . الاهفجار املعزفي: 1.1

حــب الاهفجــاس امللشفـــي كلــى الخللـــيم طــشوسة اظـــديلاب الضيــادة املخالخقـــت فــي امللـــاسف و 

املخخلفــت سأظــيا وأفقيــا مــً هـشيــاث حذيــذة كــل يــىم وبدــىر كذيــذة هديجــت ملــا أخذزخــه فــي 

صيـــادة مىطـــىكاث الذساظـــت فـــي املـــادة الىاخـــذة، وأوحبـــذ كلـــى الؼالـــب أن يلـــم بهـــا حميلـــا. 

ذ لخكىىلىحيـا الخللـيم مـً أحـل الخىصـل ئلـى الحـذيث مـً وقذ اظخلضم رل  بشوص دوس حذيـ

امللـــاسف وألابدـــار وجىـيمهـــا وجدذيـــذ أوعـــب الؼـــشب مللالجتهـــا وجقـــذيمها للؼالـــب وجذسيبـــه 

كلــــى كيفيــــت الخلامــــل ملهــــا بمــــا ععــــاكذه كلــــى جىميــــت أفكــــاسه الللميــــت وقذساجــــه اللقليــــت فــــي 

 .(001، ص9111ظشكت ومجهىد مدذد ودقت كاليت في اكدعابها.)اللشافي، 

 . الاهفجار السكاوي: 1.1

أظــــفش الىمـــــى اللـــــذدل املخالخـــــخ للعـــــكان كـــــً صيـــــادة ظـــــشيلت فـــــي أكـــــذاد الؼـــــالب فـــــي 

الفصـــىل املخخلفـــت سهـــم جفـــاوث الثقافـــاث ومصـــادس الـــذخل،  وأوحـــذ رلـــ  كبئـــا زقـــيال كلـــى 

اللمليــــــت الخلليميــــــت خيـــــــث صيــــــادة أكـــــــذاد الؼلبــــــتفي الفصـــــــىل والحاحــــــت ئلـــــــى صيــــــادة أكـــــــذاد 

ذاسط التي جيؽأ ظىىيا وئلى صيادة في أكذاد املذسظين واللاملين والخذماث التي جقذم في امل

املـــــذاسط،  هـــــزا مـــــم أهميـــــت الشاـــــى بالجاهـــــب الكيفـــــي للخللـــــيم ملقابلـــــت الخؼـــــىساث الللميـــــت 

والحظـــــــاسيت العـــــــشيلت، وإلكـــــــذاد هـــــــإ ء الؼـــــــالب ملىاحهـــــــت حويـــــــراث صـــــــىاكيت كبيـــــــرة. وقـــــــذ 

ـــالم  ــــاكذث جكىىلىحيــــــا إلاكـــ ــــت ظــ ـــم حلليميــــــت خذيثــ ــــذاد هــــ ــــت رلــــــ  باكــ ــــي مىاحهــ والخللــــــيم فــ
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وأؼــكال حذيــذة مــً الخللــيم منهــا الخللــيم كــً بلــذ والخللــيم املفخــىح مــم حوييــر دوس املللــم 

 مً املصذس الشئيس ي للملشفت ئلى مىـم ومىحه لللمليت الخلليميت.

 . مشكلت ألاميت وألاميت الخكىولوجيت: 1.1

ـــي  ـــً الخقـــــذم الللمـــ ــــى الـــــشهم مـــ وصيـــــادة فـــــشوق امللشفــــــت وجظـــــاكفها ئ  أن الــــــذول كلـ

اللشبيــــت املخخلفـــــت،  صالــــذ حلـــــاو  كمــــا حلـــــاو  الكثيــــر مـــــً دول اللــــالم الثالـــــث مــــً مؽـــــكلت 

ألاميت،  جلـ  املؽـكلت التـي جقـف كاجقـا أمـام أل جقـذم فياملجـا ث املخخلفـت،  وجق ـ ت كلـى 

ــــادل وج ـــي والاقخصـــ ــ ـــــذم الللمــ ــــت للخقــ ـــــاو ث الىاتحـــ ـــــً املدــ ـــر مــ ــ ـــــا ث الكثيــ ـــي املجــ ــ ـــا فــ ــ ؼبيقا هــ

، 9110املخخلفـــت  هخفـــاض القـــذسة كلـــى الخـــأقلم ملهـــا والخلامـــل مـــم مخويرا ها.)الشؼـــاػ، 

 (011ص

حلــــــىب ألاميـــــــت لــــــذي ألافـــــــشاد كمليـــــــت الخىميــــــت الفكشيـــــــت وإلازـــــــشاء الــــــزهني ئطـــــــافت ئلـــــــى 

 جمعــكهم بالقــذيم مــً ألافكــاس والخشافــاث والبلــذ كــً املــىهج الللميفــي الخفكيــر. لــزا كاهــذ

أهميت مىاحهت جكىىلىحيا الخلليم لهزه املؽكلت بالخقىياث الحذيثـت مـً جليفضيـىن حلليمـي 

وأقمـــاس صـــىاكيت وأفـــالم ظـــيىمائيت ئطـــافت ئلـــى حلمـــيم بـــشامج الخللـــيم املىحـــه للكبـــاس ومدـــى 

ـــكلت كــــذم القــــشاءة والكخابــــت لــــذي بلــــع أفــــشاد  ألاميــــت،  ورلــــ  مــــً أحــــل الخولــــب كلــــى مؽـ

اللقليــت والاسجقــاء بثقـــافتهم وجــذسيبهم كلــى كيفيـــت ئجبــاق ألاظـــلىب  املجخمــم وجىميــت قـــذسا هم

 الللميفي الخفكير. 

 . جىوع مصادر املعزفت:3.1

  يقخصــش الخقــذم الللمــي كلــى بلــذ دون هيــره،  بــل ئن الجذيــذ مىحــىد كــل يــىم فــي 

بالد مخلذدة. فقؽ هىاك الحاحت ملضيذ مً الخلشف كلى مكاهه وظبل وؽشه في جل  البالد 

 كيفيت هقله باألظلىب ألامثل ئلى بالدها.و 

ومــــً هىــــا وحــــذث أدواس حذيــــذة لخكىىلىحيــــا إلاكــــالم والــــخللم وجقىيا هــــا التــــي  حلخمــــذ كلــــى 

الكخــــاب املذسيــــ ي فقــــؽ فـــــي هقــــل املــــادة الللميـــــت، بــــل هىــــاك مـــــً املصــــادس الكثيــــرة لخقـــــذيم 

ـــي  امللــــاسف ئلــــى الؼــــالب فــــي أمــــاكً وحــــىدهم ختــــت يخفــــاكلىا مــــم املصــــادس وفــــخ الؼشيقــــت التـ

جىاظــــب قــــذسا هم وجشامــــى ميــــىلهم وجلفــــت خاحــــا هم املخخلفــــت. فهىــــاك مــــً امللــــاسف مــــا يبــــث 
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بىاظــؼت ألاقمـــاس الصـــىاكيت كبـــرامج جليفضيىهيـــت مفخىخــت أو خؼيـــت ئطـــافت ئلـــى اظـــؼىاهاث 

ــــجيالث العـــــمليت والبصــــــشيت املخخلفت.)كبــــــذ اللضيــــــض،  ــــىجش، والدســ ـــزس، وأقــــــشاص الكمبيــ الليــ

 (26، ص9116

 . حعدد ألادواث التي ًخعامل معها الخزيج: 3.1

أصــــــبذ مــــــً الظــــــشوسل أن يخلامــــــل الخــــــشيج مــــــم أدواث وأحهــــــضة خذيثــــــت جخخلــــــف فــــــي 

مىاصـــفا ها وأظـــغ حؽـــويلها والاظـــخفادة منهـــا كمـــا حلامـــل ملـــه أزىـــاء دساظـــخه، و  يقخصـــش 

التـي  ألامش كلى مـا يخصـل بذساظـخه مـً أدواث وأحهـضة بـل هىـاك املئـاث مـً ألاحهـضة ألاخـشي 

يخلامــل ملهــا، ولقــذ أوحــب هــزا كلــى املذسظــت أن حويــر فلعــفتها فــي حللــيم الخــشيج وجذسيبــه 

كلـــى الخلامـــل مـــم املخويـــراث الحذيثـــت الصـــىاكيت والثقافيـــت خاصـــت. وملـــا كـــان مـــً الصـــلب 

حوييـــر مىـــارج املذسظـــت وملاملهـــا كـــل يـــىم مـــم كـــل حذيـــذ ملالخقخـــه فـــان املعـــئىليت أصـــبدذ 

ــــى جكىىلىحيــــــا ـــرة كلــ الخللــــــيم ودوسهــــــا فــــــي معــــــاكذة الفــــــشد كلــــــى الــــــخللم الــــــزاحي وػــــــشب  كبيـــ

الخلامــل الــزاحي مــم املــىاد وألاحهــضة الحذيثــت وئكعــابه مهــاساث اللمــل اللامــت والقــذسة كلــى 

الخفاكل مم املخويراث الحذيثت، باإلطافت ئلى دوسها في ئكادة صـياهت املىـىمـت الخلليميـت 

ـــــشيجين وامل ــ ـــــً الخــ ــ ــــم مـــ ــ ــ ــــاث املجخمــ ــ ــ ــــىء خاحــ ــ ــ ــــي طــ ــ ــ للىمــــــــــاث واملهــــــــــاساث الىاحــــــــــب جىافشهــــــــــا فـ

 (001، ص9111لذيهم.)اللشافي، 

 . جدوى هفاءة العمليت الخعليميت:3.1

حلــــــذدث الؽــــــكىي مــــــً طــــــلف معــــــخىي الخــــــشحين، وأن املذسظــــــت جخــــــشج أهصــــــاف 

املخللمــــين، وملــــا كـــــان مــــً أظــــباب رلـــــ  أن الكثيــــر مــــً املـــــذاسط حلمــــل مــــً فتـــــرة فــــي اليـــــىم 

جـــذول الذسايـــ ي ، وقصـــش وقـــذ الحصـــت الذساظـــيت، وجـــضاخم الىاخـــذ ئطـــافت ئلـــى اصدخـــام ال

 املللىماث وصيادة أكذاد الؼالب في الفصل الذساي ي.

فكيــف هخصــىس فــي طــىء رلــ  أن يكــىن هىــاك خشيجــىن كلــى دسحــت كاليــت مــا  -

 مً الخفىب الذساي ي؟

 ؟ىن ػالباولكل ػالب مذة هصف دقيقتوكيف يخاػب مللم فصال به أسبل -

 فمتت علشض الذسط بلذ أن يمهذ له؟   -
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 ومتت يكىن الخقىيم؟  -

ــــذاد  ــــي اظــــــديلاب ألاكــ ـــهم فــ ـــً أن ععـــ ـــالم والخللــــــيم يمكـــ ـــا  إلاكـــ ئن ألاخــــــز بخكىىلىحيـــ

الكبيرة.فأصــبدىا هــشي الــذوائش الخليفىهيــت املولقــت فــي الجاملــاث والاكخمــاد كلــى ألاكبــر كلــى 

ل املخلذد ألاهشاض ومؽاهذة البرامج الخللم الزاحي واظخخذام الفيذيى، ئطافت ئلى امللام

الخليفضيىهيـــــــت الخلليميـــــــت التــــــــي جظـــــــيف ئلـــــــى مــــــــا يـــــــخم حللمـــــــه فــــــــي املذسظـــــــت وئزـــــــشاء اللمليــــــــت 

 (010، ص9110الخلليميت.)الشؼاػ، 

 . هلص املدرسين املؤهلين جزبويا:3.1

هديجــت للضيـــادة فــي أكـــذاد املــذاسط ظـــىىيا والتــي لـــم جىاكبهــا صيـــادة فــي أكـــذاد املذسظـــين 

إهلين جشبىيـــــا وكمليــــــا للخلامـــــل مــــــم الؼالـــــب هفعــــــيا وبـــــذهيا والذاسظــــــين لؼـــــشب جىصــــــيل املـــــ

املللىمــاث وحللهـــا حـــضءا مــً ظـــلىك الؼلبـــت لجــأث وصاسة التربيـــت ئلـــى جكليــف هيـــر املـــإهلين 

جشبىيـــا لللمـــل كمذسظـــين دون ئكـــذاد جشبـــىل لهـــم ممـــا هـــخج كىـــه مؽـــكالث هفعـــيت للؼـــالب 

ل اللمـــل فـــي جخصصـــا هم ألاصـــليت، ئطـــافت ئلـــى كـــذم واملذسظـــين الجـــذد الهـــاسبين مـــً مجـــا

ئملـــامهم بخصـــميم وئكـــذاد البـــرامج الخلليميـــت وجىفيـــزها وجقىيمهـــا. وهـــزا الـــىقص فـــي جأهيـــل 

املذسط، ولخديذ للمخللم ئمكاهيت الخفاكل مم املادة الللميت، وملعـاكذة املذسظـفي املىقـف 

 (011، ص9110الخلليمي بالفصل الذساي ي.)الشؼاػ، 

 خخالف دور املعلم:. ا3.1

حوير دوس املللم املذسط هديجت للخويراث الحظاسيت والصىاكيت املخىىكت باملجخمم ، 

فلم علذ هى مصذس امللشفت ألاوخذ ومدـىس اللمليـت الخلليميـت بـل أصـبذ معـاكذا للؼالـب 

فــي حللمــه وكيفيــت اللمــل كلــى الاسجقــاء بمعــخىاه والخخؼــيؽ للبــرامج الخلليميــت وجصــميمها 

ـــ شاف كلـــــى ألاخصـــــائيين فـــــي ئكـــــذاد وجىحيـــــه الؼـــــالب لذساظـــــتها بمـــــا يىاظـــــب قـــــذسا هم وإلاؼــ

ـــــضة  ــــت وألادواث وألاحهـ ــــىاد الخلليميــ ــــىفير املــ ــــب جــ ـــــزا يخؼلــ ــــىلهم، وهـ ـــي وميــ ــ ــــخىاهم الللمـ ومعــ

 .(26، ص9116الحذيثت املعاكذة للمللم في أداء أدواسه الجذيذة..)كبذ اللضيض، 
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 . جدوى مسخوى بزامج إعداد املدرس:3.1

خيـــــــث أصـــــــبدذ بـــــــشامج الخـــــــذسيب القليلـــــــت التـــــــي جـــــــذكى لهـــــــا املإظعـــــــاث الخلليميـــــــت 

والتربىيت ليغ لها دوس أظاظيفي جشقيت املللم داخل راث الفئت، بل هي جأخز فـي كثيـر مـً 

ألاخيـــــان لترقيخـــــه لللمـــــل كمعـــــئىل ئداسل، لـــــزا فهـــــي لـــــم حلـــــذ  هـــــخم باملـــــادة الللميـــــت وبىـــــاء 

الخــذسيغ وئهخــاج وظــائل الخللــيم لكنهــا فــي أخيــان كثيــرة  وجقــىيم البــرامج الخلليميــت وػشائــخ

جشكض كلى ألاظاليب إلاداسيت في املذاسط. ئطافت لقلت أخز املللم لـه بالجذيـذة ألهـه يظـمً 

احخياصهـــــــا فـــــــي أهلـــــــب ألاخيـــــــان، ولويـــــــاب الحـــــــافض املـــــــادل كمـــــــا أن بلـــــــع البـــــــرامج   جشامـــــــى 

ـــا وك ــ ــــتهم جشبىيـــ ــ ــــبل جىميــ ــ ــــت وظــ ــ ـــين املخخلفــ ــ ــــاث املللمـــ ــ ـــخخذام جخصصــ ــ ـــــذ أن اظـــ ـــا، وأكخقـــ ــ لميـــ

جكىىلىحيــــا الخللـــــيم فـــــي مجــــال الخـــــذسيب وألاخـــــز بالجذيــــذ مـــــً الخقىيـــــاث فيــــه والتـــــي جـهـــــش 

للمللمين اظخخذاما ها كأظاليب جشبىيت في جخصصا هم املخخلفت علذ طشوسة ملحت وػلبا 

 (21، ص9116كصشيا   يمكً ججاهله..)كبذ اللضيض، 

 جال الزياض ي .أهميت جكىولوجيا الخعليم في امل3

م(: أن الكثير مً ألابدار 9110) مكارم أبو هزجت،  محمد سعد سغلول عؽير  

في مجال ألاوؽؼت الشياطيت أكذث كلي أهميت اللالقت بين فاكليت الخذسيغ ووظائل 

جكىىلىحيا الخلليم بما يإدل ئلي الاسجقاء باللمليت الخلليميت ، ويمكً جىطيذ أهميت 

جال حللم أوؽؼت التربيت الشياطيت في الىقاغ الخاليت: )هايف، جكىىلىحيا الخلليم في م

 ( 001ن ص02280

 حاربيت الخذسيغ وفاكليخه في اظدثاسة وبلث اليؽاغ في املخللم.–0

 الخأزير في الاججاهاث العلىكيت واملفاهيم الللميت والاحخماكيت للمخللم.–9

 وظيلت للمقاسهت.–1

 الخدليل الحشكي.–1

 خصىس الحشكي.بىاء و جؼىيشال–1

 أداء املهاسة بصىسة مىخذة.–6



اسعداوي سالمي، د/ ليلى فليري د/   
 

30 

 

 الخقليل مً الليىب اللفـيت.–1

 الخقليل مً أخؼاءأداء الىمىرج.–8

 يمكً الخذسيغ إلكذاد كبيرة مً املخللمين. –2

 بقاء ازش الخلليم وجىفير الىقذ.–01

 مشاكاة الفشوب الفشديت بين املخللمين . –00

 فاكليت الخذسيغ .–09

 ليميت مىاظبت .جكىن بيئت حل–01

 الاهخمام بالخلليم الفشدل .-01

 حلمل كلي جدقيخ مبذأ العشكت في كمليت الخلليم. –01

 حلذد مصادس الخلليم . –06

و هىسد هىا بلع اللىامل املعاكذة و املفعشة ألهميت جكىىلىحياث إلاكالم والاجصال في 

 الخللم:

 . حعدد مصادر الخعليم :1.3

ملشوهت في ئخذار كمليت الخللم، خيث أنها حؽخمل كلي  هب جكىىلىحيا الخلليم ا

أكثر مً مصذسه إلجمام كمليت الخلليم والخللم ، وهزا الخلذد في املصادس يجلل اللمليت 

الخلليميت أكثر اظديلابا فهىاك املللم ، وألادواث، ألاحهضة ، وألاوؽؼت املخاخت، املىاد 

 (000، 9111والبيئت الخلليميت. )مجذل، 

 مزاعاة الفزوق الفزدًت:. 1.3

ئن كمليت جكىىلىحيا الخلليم في التربيت الشياطيت يجب أن جكىن فشديت لحذ كبير، 

خيث ئن هىاك كالقت كبيرة بين جكىىلىحيا الخلليم والتربيت الشياطيت بأوؽؼتها املخخلفت 

 واملخلذدة خيث يقابل هزا الخلذد وظائل مخلذدة.
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 . جخم من خالل أسلوب الىظم:1.3

أظلىب الىـم هى ؿاهشة اللصش الحذيث، خيث أصبذ هى أظلىب الخلامل مم 

ملـم مجا ث الحياة ففي مجال الخلليم مثال  يمكً أن جخم اللمليت الخلليميت مً 

خالل املذسط فقؽ بل جخم مً خالل املذسط والخلميز والىظائل املليىت والبيئت 

 املذسظيت واليؽاغ.

 . الخىوع :3.3

الىظائؽ املخلذدة واظخخذام ػشب حلليم مىاظبت ومخلذدة كمادها  بخلذد وكفاءة

جكىىلىحيا الخلليم كل هزا ععاكذ كلي ئبلاد كامل امللل  وخشيت  الاخخياس وحصجيم 

 ألافشاد كلي املماسظت.

 . جكىولوجيا الخعليم وشاط حيوي وحخمي لخحليم هدف التربيت الزياضيت:3.3

ت خذيثت وػشب حلليم وجذسيغ جقىم كلي ئن وحىد مللم مإهل ووظائل حلليمي

أظغ كلميت ظليمت وهيرها مً مكىهاث جكىىلىحيا الخلليم كل هزا ععاكذ كلي جدقيخ 

 (11، 9111هذف التربيت الشياطيت بكفاءة جامت.)الىليمي، 

 . حسهيل عمليت الخدريس والخعليم والخعلم:3.3

مخفهم ملادجه ئن وحىد وظائل مليىت وأدواجىأحهضة مىاظبت ووحىد مللم 

ومىهىب وقادس كلي ئداسةمذسظت، وكزل  أدواث وميؽاث سياطيت كافيت وخذيثت كل هزه 

 اللىامل مً مؽخمالث جكىىلىحيا الخلليم بكل جأكيذ حعهل كمليت الخذسيغ والخلليم.

 . دكت الخىفيذ:3.3

ئن الللم  املعبخ  بأظلىب الخىفيز املىاظب وػشب الخلليم والخللم ألافظل، وكم 

الىقذ املخيعش  هجاص حللم املهاساث كل هزا ععاكذ كلي دقت الخىفيز وبزل  يمكً القىل 

 بان جكىىلىحيا الخلليم ظببا في جدقيخ الاهجاص .
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 . جحليم مبدأ السزعت في عمليت الخعلم:3.3

بخؼبيخ جكىىلىحيا الخلليم في حللم املهاساث الحشكيت في التربيت الشياطيت ججلل 

م جخجه مباؼشة هدى الهذف ئل هدىاملهاسة املؼلىب حلليمها وبزل  جخخصش كمليت الخللي

صمً كمليت الخللم لخكىن العشكت الحادزت في كمليت الخللم ظشكت مدعىبت وليعذ 

 ظشكت كؽىائيت كلي جدقيخ الوشض املؼلىب مم الاقخصاد في الىقذ والجهذ واملال.

 لزياضيت:. جحسين هفاءة إعداد وجدريب مدرس ي التربيت ا3.3

كلما صادث كفاءة مذسط التربيت الشياطيت كلما صاد كؼاؤه خاصت مم اصدياد كذد 

الؼالب باملذاسط بؽكل مخيف، وكلما صادث كفائخت كلما كان قادسا كلي الخلامل مم 

الخويير املعخمش في املىارج ومىاكبت هزا الخويير دون ئهذاس لللمليت الخلليميت ويخم سفم 

 ظخخذام هـام مخكامل لخكىىلىحيا الخلليم .كفائخت مً خالل ا

 . رفع هفاءة العمليت التربويت :3..1

  يأحي سفم كفاءة اللمليت مً فشان ولكً هىاك زىابذ يجب اللمل بها ومً 

أهماألخز بامللاسف الللميت التي حعاكذها كلي سفم معخىل ألافشاد وجقليل الفاقذ مً 

في لذل ألافشاد ومً هىا  يخم ئهذاس اللمليت الىقذ وجظيخ مجهىد ؿاهشة الجهل الثقا

 (12، 0222الخلليميت .)كبذ اللليم، 

 خاجمت: -

ئن املهاسة في الخفكير، والخىض في هماس خل املؽكالث املخلذدة وخاصت امللقذ 

منها، لهى مً ألامىس الظشوسيت والتي يهذف الخلليم في مجال التربيت البذيىت والشياطيت ئلى 

ملشاخل املخخلفت للمتربي، ولخكىىلىحياث إلاكالم والاجصال الحذيثت الجاهب جدقيقها في ا

ألاكبر في القيام بخل  املهمت،  فمً أهم اظخخذاما ها في حلليميت التربيت البذهيت و 

الشياطيت، هي حللم أهماغ الخفكير الشياض ي،  و حعهيل املهام خاصت في الخلليم املعخمش، 

م و الاجصال الحذيثت  ععاكذ املشبين أو املذسظين  كلى جىميت رل  أن جكىىلىحياث إلاكال 

أهماغ حذيذة للخذسيب و الخأهيل، يمكً أن حلاونهم في ؼتت املىاقف الخلليميت 

 املعخلصاة مً خيث الخولب كلى الصلىباث التي جىاحههم فيها.
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لزا كخالصت للمىطىق أصبذ مً الظشوسل أن يخلامل املشبـي فـي جخصـص التربيـت 

ـــفا ها وأظـــــغ حؽـــــويلها ال ـــف فـــــي مىاصــ ـــم أدواث وأحهـــــضة خذيثـــــت جخخلــ بذيىـــــت و الشياطـــــيت مــ

والاظـخفادة منهـا كمـا حلامـل ملـه أزىـاء جذسيعــه،  و  يقخصـش ألامـش كلـى مـا يخصـل بذساظــخه 

مــً أدواث وأحهـــضة بـــل هىـــاك املئــاث مـــً ألاحهـــضة ألاخـــشي التــي يخلامـــل ملهـــا، ولقـــذ أوحـــب 

الثاهىيــاث/ الجاملــت( أن حويــر فلعــفتها فــي حللــيم املخخــشج  هــزا كلــى املذسظــت )املخىظــؼاث/

وجذسيبـــه كلــــى الخلامــــل مـــم املخويــــراث الحذيثــــت الصـــىاكيت والثقافيــــت خاصــــت. وملـــا كــــان مــــً 

الصـــلب حوييـــر مىـــارج املذسظـــت وملاملهـــا كـــل يـــىم مـــم كـــل حذيـــذ ملالخقخـــه فـــان املعـــئىليت 

لخللــيم ودوسهــا فــي معــاكذة الفــشد أصــبدذ كبيــرة كلــى جكىىلىحيــا  إلاكــالم والاجصــال فــي ا

كلـــى الـــخللم الـــزاحي وػـــشب الخلامـــل الـــزاحي مـــم املـــىاد وألاحهـــضة الحذيثـــت وئكعـــابه مهـــاساث 

باإلطـافت ئلـى دوسهـا فـي ئكـادة  ،اللمل اللامت والقذسة كلى الخفاكـل مـم املخويـراث الحذيثـت

لىمـاث واملهـاساث صياهت املىـىمت الخلليميت في طىء خاحاث املجخمم مً الخـشيجين واملل

 الىاحب جىافشها لذيهم.

 :كائمت املزاجع 

 الكخب: 

، داس الخلذوهيت، ألف سؤال في إلاعالم والاجصال(، 9101اظليذاوي، ظالمي ) .0

 القبت الجضائش.

، داس الخكىولوجيا الخعليميت واملعلوماجيت(، 9110الحيلت، مدمذ مدمىد ) .9

 الكخاب الجامعي، إلاماساث.

، ميؽىساث إعداد املعلم التربيت البدًىت جكىولوجيا، (9110الشؼاػ، ساؼذ ) .1

 حاملت املل  ظلىد، امللكت اللشبيت العلىديت.

. داس الكخاب الجامعي، جزبوياث الحاسوب(، 9119الفاس، كبذ الحليم ) .1

 إلاماساث.

، داس مدخل إلى جكىولوجيا الخعليم و الخدريس(، 9111اللشافي، مدمذ ) .1

 قاهشة.امللشفت لليؽش والخىصيم، ال
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، داس هشيب الخكىولوجيا وجطويز الخعليم(، 9119الفشحاوي، كبذ اللـيم ) .6

 للؼباكت واليؽش، القاهشة.

، داس أظامت لليؽش الشامل في جدريس اللغت العزبيت(، 9111الىليمي، كلي ) .1

 والخىصيم، كّمان/ ألاسدن. 

م، ، داس القلوسائل الاجصال وجكىولوجيا الخعليم(، 0226الؼىبجي، خعين ) .8

 الكىيذ.

، داس 9،غالخكىولوجيا في عمليت الخعلم والخعليم(، 0221بؽير، كبذ الشخيم ) .2

 الؽشوب لليؽش والخىصيللمان/ألاسدن.

، داس 1، غخصائص العزبيت وطزائم جدريسها(، 0228)هايف، مدمىد  .01

 الىفائغ للؼباكت واليؽش والخىصيم ـ بيروث/ لبىان.

، داس لحدًثت لخدريس اللغت العزبيتألاساليب ا(، 0222كبذ اللليم، ظميذ ) .00

 مجذ ول، كمان ألاسدن.

، داس أظامت لليؽش و ألاسس العلميت في الخدريس(، 9116كبذ اللضيض، ظليم) .09

 الخىصيم، كمان ألاسدن.

 املجالث و الدورياث: 

وسائل وجكىولوجيا الخعليم مبادئها وجطبيلاتها (، 0286خمذان، مدمذ صياد ) .0

(، داس التربيت 9التربيت الحذيثت) ، مً ظلعلت وظائل9، غفي الخعليم والخدريس

 الحذيثت، كّمان، ألاسدن.

، ظلعلت الحاظىب اسخخدام الحاسوب في الخعليم(، 9111ملمش، مجذل ) .9

 في الخلليم ـ وصاسة التربيت والخلليم اللالي/فلعؼين.

 
        
 


