
 203-229 ص ص، (2021ماسط) 01 العـــذد:/03إلاجلذا
 للتربيت الخاصتاإلاجلت العلميت 

2857-2682:  ISSN 

The Online ISSN : 2682-423x 
 

 دوس اإلاعلم في الخعلم الهجين لزوي الاخخياحاث الخاصت

The teacher’s role in hybrid learning for people with special 

needs 
 

 2د/ ميلود دواجي بوعبد اهلل، 1د/ بلعباس نادية 
 belabbes.nadia@yahoo.frجامٔة ٓبس الحمُس ابن بازٌؽ مؼت٘انم الجعاثط،  1

 mdb-57@hotmail.comبن بازٌؽ مؼت٘انم الجعاثط، جامٔة ٓبس الحمُس ا 2
          15/02/2021جاسيخ القبول:                                                                26/01/2021جاسيخ الاظخالم: 

    
 

 معخخلص البدث

صوي الاحتُاجيا  في  اليتٔلم اليجيل  ليبطاظ زوض املٔلم بلى ب ٟة البحثُةالوض  تهسٚ

التي ٓٚط داللهيا الظِياا البوبيوي اهيٌطابا ليم ٌـيهس  91الخاكة ف  ُل جاثحة ٤وُٛس 

،هيا،وشلي٧  بآتبياض املٔليم جيوىط ،لي  مثُال ػياغ واملحط٢ لا الٔملُية التٔلُمُية ورجيط ظاٍو

ٍظ  املتذلم لت٠سًم دسمة من دال٨ ت٦و لها، بما ًمل٥  من مهاضا ،وٟسضا ، و٣ٜاءة،

وتوٛلو التظياٗم بيل  النونيام  تتظاػي  مٕي متٌلبيا  الواٟٕي اللي  ،تٔلُمُة بإٟل ت٦لٜية، 

واحتُاجا  الٜئة املؼ،هسٛة، وبحساث التٜآل إلاًجابي بل  م٦ونيا  الٔملُية التٔلُمُية 

 (.ٔلم، املتٔلم ، املحتو  السضاي ي)امل

م، شوو الاحتُاجيا  الخاكية، البوبُية الخاكية، التٔليُم اليجيل ، املٔليكلمـاث متخاخيـت: 

مُة.  وػاثٍ الت٥ظولوجُة الٟط
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Abstract: 

     The intervention aims to highlight the teacher's role using modern 

technological means in order to teach people with special needs, 

during which the educational system has witnessed unparalleled 

turmoil, considering the teacher the essence of the educational process 

and its cornerstone, and the main engine for it, with what he possesses 

of skills and abilities ,And efficiency, through its specialized 

formation to provide an educational service at the lowest cost, 

commensurate with the requirements of health reality, 

providing harmony between the program and the needs of the target 

group, and creating positive interaction between the components of 

the educational process.    
Key words: hybrid education; teacher; people with special needs; 

digital technologies. 

 
 مقذمت

بييصوي الاحتُاجييا  الخاكيية ؤكييبح هييطوضة حتمُيية، ًتٌليي  ميين ب  الاىتمياا    

الباحثل  واملذتلل  ت٥ثُٝ الجهوز، لت٠سًم املؼآسة الالظمة مين ديال٨ بٓيساز بيطام  

وجيييوزة ٓالُييية، اػيييتسضا٤ا مليييا ،ييجل مييين ن٠ييياثم، وؤ  تحيييطق السولييية ٓ يييى  شا  نوُٓيية

ت٠ييسًم مييا ًحتاجيي  شوو الاحتُاجيييا  الخاكيية ميين دييسما  فييي  ُييل جاثحيية ٤وضونييا التيييي 

حُيي   ،ًالي  ميستها وتٌٔلي  مين داللهيا ال٥ثلييو مين اللـياًا  ٓ يى مذتليٝ املؼيتوٍا 

ذُة والسضاػا  الٔلمُة ب لى ما ٤ابست  ٛئة شوي الاحتُاجا  تـلو ال٥ثلو من امللازض التاٍض

جحٜ  ف  الخاكة من مٔاناة وتهمِف ٓ ى ممط ٟطو  ٓسًسة من العمن نتُجة ٟوانل  ؤ

حة من جهة،   ومن دال٨ نِطة املجتمٕ الؼلبُة لهم.ح١ ىصو الـٍط

واٟييٕي شوي الاحتُاجييييا  بليييى الوٟيييوٚ ٓ يييى ليييصل٧ ٛييية  موهيييْو امل٠يييا٨  هييييسٚ   

ظص ٟطو  دل  من العما ، وما تتٌلب  ىصو الٜئة من الخاكة ٓنو مذتلٝ املجتمٔا  م

ملجتمٕي جلؼيها، بزماجيا لهيا في  ا اىتماا وضٓاًة، وما تؼتح٠  من ح٠وٞ ٣٘لوىا من بني

متٔلُما وت٦وٍظا وبضؿازا،  ٍ الت٥ظولوجُة الٟط ٝ وػاث ُة وشل٧ من دال٨ اػتذساا مذتل
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وجي  الخليوق، وب   ٓ يىالتي ؤضح  هطوضة حتمُة ٛطه،ها ف  الواٟٕ جاثحية ٤وضونيا 

 ٟس ػآض  بليها مظص ٓـطا  الؼظل . ٤ان  بٔى السو٨ 

 الخاليت: ل وبىاء على ما ظبق ركشه هطشح الدعاؤ 

ىو السوض الصي ًلٔب  املٔلم ف  نجاح التٔلُم اليجيل  لٜئية شوي الاحتُاجيا  الخاكية  ما

 التٔلُمُة؟بآتباضو جوىط الٔملُة 

  :بدثأهذاف ال  -9

   بلى ما ً  : وضٟة البحثُةتهسٚ ال

 الوٟوٚ ٓ ى واٟٕ شوي الاحتُاجا  الخاكة من الجان  التٔلُمي. -

 ؤىمُة التٔلُم اليجل  باللؼبة لصوي الاحتُاجا  الخاكة. ببطاظ  -

 زوض املٔلم ف  نجاح التٔلُم اليجل  لصوي الاحتُاجا  الخاكة ببطاظ 

 : البدثأهميت  -2

ٛي  مين تهميِف، ونِيطة ػيلبُة نِطا لواٟٕ ٛئية شوي الاحتُاجيا  الخاكية وميا تٔط    

من بٔى املحٌُل  بها، ونِطا ملا ًمل٥  البٔى منها من ٟيسضا  ومهياضا  ومواىي  تٔيس 

ييييا  ي ييييتُٜس منهي ي ييٕي ٌؼي ي ي يييياٛة  للمجتمي ي يييية  موي ي ييييلٌة   -ُٟمي ي ي يييي  الؼي ي يييا في ي ي ييياثمو  ٓليهي ي ي يييين ال٠ي ي ب  ؤحؼي

لامط الصي ٌؼتوج  الاىتماا ، تطؿُسىا وبزماجها، وتٜجلو ًاٟاتها ومواىبها -واملذتلو  

حة، ومطآياة حاجاتهيا الظٜؼيُة والاجتمآُية، والتٔلُمُية، وت٦وٍنهيا مليا ًاىلهيا بهصو  الـٍط

، ألجييل شليي٧ جيياء  زضاػيييتظا تييول  ؤىمُيية لهييصو الٜئييية  ألزاء زوضىييا  إلاًجييابي فيي  املجتمييٕي

ٝ الوػاثٍ التٔلُمُة والت٥ظولوجُا 91بذاكة  ف  ُل جاثحة ٤وُٛس  ، باػتذساا مذتل

 ؤٟطانهم الٔازًل . الحسًثة، ت٦اٛاا للٜطق مٕ 

 الاخخياحاث الخاصت: واقعهم، وفئاتهم: ي رو  -3

 واقع روي الاخخياحاث الخاصت عبر مخخلف العصوس:. 3.3

ادتلٜ  الظِطة لصوي الاحتُاجا  الخاكة من ٓلط آلدط ومن مجتمٕ ملجتمٕ 

وب   ٤اني  ىيصو املجتمٔيا   مِٔمهييا تظِيط لهيصو الٜئية نِييطة زونُية وتٔتنوىيا ٓبئيا  ٠ييُال 

 الة ٓ ى املجتمٕ ٛادتلٜ  بصل٧  مٔامل،هم لها.ٓو

٠ي  ٍط ٜا٨ شوي ٜٛي الٔلط إلٗا ٤ا  ؤٛالًو  ٟس ناز  بوجوب التذلم من لًا

يييي   ييييطي في ييياء الٔظلييييط ال ـي ي يييى ن٠ي ي يييتلهم للمحاِٛيييية ٓ ي ي يييي١ ٟي ي يييية ٓيييين ًٍط الاحتُاجييييا  الخاكي

اٚ ٠ٓلُييا وجؼييمُا ٗلييو  ٜييا٨ الوئي ة  ٠ٛييس آت٠ييس  ؤىلهيا ؤ  لًا جمهوضٍتي . وفيي  بػييباًض
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حل  لل٠ُياا بيإي ٓميل، وب ًبٔثيو  ٓ يى ٛذيط ؤولُياء ؤميوضىم بهيم، باإلهياٛة بليى ؤنهيم كيال

ة ؿُر ال٠بُلة وؤ٣نو ؤٛطازىا  ٌٔتنوو  ٓبئا ٓ ى ؤػطىم، وبصل٧ ًتم ٛحم الٌٜل بمٔٛط

ػظا، ٛة  تبل  هٜٔ  ٤انوا ٠ًومو  بةل٠اث  ف  م٦ا  ،ح١ُ ب٠اْ الجبل نِطا ألن  ًمثيل 

ليوو. ٣مييا ة.) ٛاًييس،  ٓبئيا ٓ يى نٜؼي  ٗو ٤يا  ًيتم اليتذلم مين املٔييوٟل  بال٠تيل في  بػيباًض

2001 ،99.) 

ؤمييا فييي  الٔهيييس الطومييياشي ٠ٛيييس ٤يييا  ؿييُر ال٠بُلييية ىيييو اليييصي ًحيييسز مليييلو شوي  

يط مليلو املٔياٞ،  ٣مييا  اٟية وت٠ٍط الاحتُاجيا  الخاكية، وؤني  وحيسو بُيسو ت٠ييسًط زضجية إلٓا

اٟييية مييين دييييسما  اٟتليييازًة واجتمآ ُييية، وضٗييييم شلييي٧ ٤يييا  ًييييتم ٠ًيييسض ميييا تحتاجيييي  إلٓا

اليتذلم مين شوي الاحتُاجيا  الخاكية ٓين ًيٞط بل٠ياألاهم في  لانهياض ؤو تيط٣هم ٓ يى ٟمييم 

 (.92، 2001الجبا٨ لُموتوا بٜٔل الِطوٚ املظادُة ال٠اػُة.) ٛاًس، 

ؤما ف  الٔلوض الوػٌى ٠ٛس ٓمس  محا٣م التٜتِف بلى اهٌهاز شوي الاحتُاجا       ي 

ت٠مم الـُاًل  ألجؼيازىم، ٣ميا اتهمي،هم بمماضػية ال،يحط ،  الخاكة وبًصاألاهم بسٓو  

، 2001مميا جٔلهيم ٓطهية ألبـٕي كيظوٚ التٔيصً  اليصي ٤يا  ًٜاي ي بليى امليو .) ٛاًيس، 

92.) 

ى وال،همِف، والسونُة  ل٠س ُل حا٨ شوي الاحتُاجا  الخاكة ٟاثما ٓ ى الٛط

الخالُيية بليى ؤ  بييٖع نييوض ٓنيو الٔلييوض  -ب  بالتٔييصً   ؤو بال٠تييل -واملليلو املح٦ييوا ٓلييهم

س٨ ومؼاواة بل  ال ـط، زو  تمُلز  ٝ لئلشؼا ، ٓو م وتـٍط إلاػالا، وما ًحمل  من ت٥ٍط

ح نيم  ٕ الحطج ٓن ٤ل شي ٓاىة ؤو مطن بليٍط بل  صحُح وػ٠ُم ومٔاٞ، بل وٟس ٛض

يطج حيطج وب ٓ يى امليٍطى حيطج. ومين  مى حيطج وب ٓ يى لٓا م:" لِؽ ٓ ى لٓا ال٠طآ  ال٥ٍط

( بيل وضٕٛي إلاػييالا 91وضػيول  ًسدليي  جظيا  تجيطي ميين تح،هيا لانهياض" )الٜييتح، ًٌٕي ه

الت٦لُٝ ٓن املجظو  حتى ٠ٌٔل، ولم ًتوٟٝ  إلاػالا ٓن ٣يٝ لاش  امليازي  بيل امتيس 

اٟيية ؤو الليييو  ؤو  ة بؼييي   إلٓا بلييى ٣ييٝ لاش  املٔظيييوي، حُيي  نحييى ٓييين التح٠لييو وال،ييخٍط

ظيوا ب ٌ،يخط ٟيوا ميين ٟيوا ٓ ي ى ؤ  ٦ًونيوا دلييوا الجيلؽ، ٟيا٨ تٔيالى: " ًيإ ؤ هييا اليصًن آم

ر ؤ  الظبي ك ى ه ٓلُ  وػلم اتذص ٓبس ه بن ؤا 99منهم" )الحجطا ،  ( و،جل التاٍض

مى -م٥توا  ماشنا ل  ف  حا٨ ُٗاب بال٨ الح ش ي.  -الطجل لٓا
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 فئاث روي الاخخياحاث الخاصت:. 2.3

لخاكييية نيييص٣ط منهيييا الٜئيييا  ادتليييٝ البييياحثو  فييي  تليييلُٝ شوي الاحتُاجيييا  ا  

يييية: ي ي يييي  التالُي ي ي ي يييييٝ ال٠ٔ ي ي ييييتٔلم -التذلي ي ي وبا  الي ييئي ي ي ييييلو٣ُة-كي ي ي ييييٌطابا  الؼي ي ي ي ييييٌطابا  -الاهي ي ي ي اهي

ة-الاهيييٌطابا  الؼيييمُٔة -التواكيييل)الل٘ة والظٌييي١( الاهيييٌطابا  -الاهيييٌطابا  البليييٍط

اٟا  الحازة-الصحُة والجؼمُة  واملوىبة. (Heward  et orlansky,1992)التٜوٞ .-إلٓا

حتُاجا  الخاكة ىم ؤولئ٧ الصًن  ًذتلٜو  ٓن الٔازًل  ونِطا ل٦و  شوي الا 

بـييي٦ل واضيييه، ٛةنييي  مييين الويييطوضي ؤ  ت٠يييسا لهيييم بيييطام  تٔلُمُييية داكييية تتواٛييي١ ميييٕي 

اٟية ل٦يل ٛئية، ػيواء فيي   دلاثليهم وٟيسضاتهم، وتتظاػي  وػياثلها التٔلُمُية مٕي نيْو إلٓا

مُييية باػييييتذساا مذ يييا الٟط ي ؤو التٔلييييُم ٓنيييو الت٥ظولوجُي تليييٝ وػيييياثٌها، التٔليييُم اللييٜي

اٟة، حتى تح١٠ الٔملُة التٔلُمُة التٔلمُة ؤىساٛها ومطاميها.  وت٥ُُٜها حؼ  نْو إلٓا

 التربيت الخاصت ميذانها، أهذافها:-4

 ميذان التربيت الخاصت:. 3.4

٠ًلس بالبوبُة الخاكية تلي٧ البوبُية املوجهية بليى ٗليو الٔيازًل  مين املتٜيوٟل  ؤو 

ٔتنو ٤ل من ا (، 902،،209ملٔوٞ واملتٜوٞ ًٜال اػتثظاثُا" )الخمِ  ي، من الٔازًل ، َو

اًية شوي  لصل٧ ٛة  يس مين الجهيوز التيي تبيص٨ لٓط مُسا  البوبُية الخاكية ًحتياج  بليى املٍع

الاحتُاجا  الخاكة " ألنظا نتٔاميل مٕي ٛئية تٜت٠يط بليى ؤحيس مظاٛيص الحُياة، واليصي ًبوتي  

ة للحُيياة الٔازًيية، لييصا ٤ييا  ت٥ثُيييٝ ٓظيي  ٟلييوض فيي  بلييٖو بٔييى املٔيياٚض واملهيياضا  الالظميي

الجهيوز ؤميطا ب بيس مظي  ودلوكيا ميٕي تعاًيس ؤٓيساز شوي الاحتُاجيا  الخاكية مٕي تعاًييس 

ٓييسز الؼيي٦ا  وظٍييازة مٔيييسا  التلييوث فيي  البِئيية، وانتـييياض الحييوازث وٟلييوض الخيييسما  

س،   (.2092،02امل٠سمة بلى شوي الاحتُاجا  الخاكة".) ؤبو ٍظ

 خاصت:أهذاف التربيت ال. 2.4

للبوبُيية الخاكييية ٓيييسة ؤىيييساٚ ًتوجيي  ٓ يييى ال٠ييياثمل  ببوبُييية شوي الاحتُاجيييا  

م٥ن ش٣ط بٔوها ُٛما ً  :  الخاكة   وضٓاً،هم الٔمل ٓ ى تح٠ُ٠ها وتجؼُسىا ٍو

  للٌٜيل ل٠بيو٨ بٓاٟتي  والطهييا ٓين نٜؼي  ألنهيا دياضج بضازتيي ، التحويلو الظٜ ي ي

الح٠ييوٞ والواجبيييا  ميييا  وتهُئيية لاػيييطة واملجتميٕي لت٠بلييي  ٣ٔويييو ُٛيي ، لييي  مييين

ن من ؤٛطاز لاػطة املجتمٕ.  لآلدٍط
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  ٠لُيا وانٜٔالُيا واجتمآُييا مؼيآسة ٛئية املٔياٟل  ٓ يى الظميو املت٦اميل جؼيمُا ٓو

وتعوٍييسىم باملٔيياٚض التييي تظمييي ٟيييسضاتهم ومييواىبهم ومهيياضاتهم وت ييجُٔهم ٓ يييى 

 اػت٘ال٨ مواًن ٟوتهم.

 اًييية الظٜؼييييُة  الٔميييل ٓ يييى ت ييييخُم حيييال،هم والٔييييالج املب٥يييط لهيييم وت٠ييييسًم الٓط

 والبوبوٍة والاجتمآُة الخاكة  لهم.

 ويمكً إًجاص ألاهذاف في ثالثت حواهب سئيعت هي: 

طميي بلييى مؼيآسة الٌٜييل املٔياٞ ٓ ييى تحؼيل  ٟسضاتيي  وبنجاظاتيي  و الهـذف الــوييت : -أ ٍو

ُٜي.  تحلُل   ف  املجاب  الجؼمُة وال٠ٔلُة التي تٔاشي من ٟلوض ُو

طمي بلى مؼآسة الٌٜل املٔاٞ ٓ ى الت٥ُٝ الاجتماع .خماعي: الهذف الاح-ب  ٍو

طميي الهـذف ؤلاوعــاو : -ج بلييى بٌٓيياء الٜيطق املت٦اٛئيية للمٔييوٟل  في  البوبُيية والتٔلييُم ٍو

تمياز ٓ ييى اليظٜؽ فيي   والتإىُيل، حتيى ًم٥يينهم مين ال٠ُيياا بواجبيا  الحُياة الُومُيية، والٓا

 (.901،،٣209ؼ  م٠وما  الحُاة". " )الخمِ  ي، 

 دوس اإلاخخصين في مجال التربيت الخاصت:. 3.4

والعــاملين فـي مجـال التربيـت الخاصـت فـي مــا كـً خصـش دوس اإلاخخصـين مـً الهيئـاث ًم 

 ًلي: 

  وهٕ النوام  والخٌٍ الالظمة لتٔلُم شوي الاحتُاجا  الخاق وت٥ُُٜها وٛي١

يييا ٌؼييييمح للمٔلييييم يييا بمي ييياثٌ  املتٔيييسزة وتوٛلوىي  متٌلبيييا  التٔلييييُم اليجييييل  ووػي

 واملتٔلم من تح١ُ٠ ؤىساٚ النونام .

 .وهٕ التظُِما  واللواثح والتٔلُما  املظِمة لهصا الظْو من التٔلُم 

  توٛلو الوػاثل واملتٌلبا  الالظمة للت٦وٍن والتسٍض  ٓ ى ىصا الظْو مين اليتٔلم

ا وٛظُا". )ػلُما ،  (.1ه،9،22مازًا وبـٍط

 الجها  املذتلة.بٓساز الخٌة الالظمة للتسٍض  وشل٧ بالتلؼ١ُ م ٕ 

  الؼيهط ٓ يى املتابٔية   والت٠ييوٍم املؼيتمط لويما  نجيياح  الٔملُية البوبوٍية ومييسي

 تظُٜص النوام  وما ح١٠ من ؤىساٛ ، والوٟوٚ ٓ ى جوان  الظ٠م لتٔسًلها.

  اٟيية الٔميل ٓ ييى بي  الييوع  في  ؤوػيياي املجتميٕي ولاػيط فيي  التٔاميل ميٕي شوي إلٓا

، وؿيييٍط حة لهييا وظنهيييا  ُٛميييا ت٠سميي  مييين ديييسما  بآتبيياضىم جيييعء ميين املجتمييٕي

اًة واىتماما وتٔلُما وت٦وٍظا ًاىلها لصل٧.  للمجتمٕ، ب  تل٠  ٓض
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  بٓيساز ملزانُيية توييمن ميا ٌٌ٘ييي الاحتُاجييا ، مييا تٔلي١ منهييا بييالتجهلز والتؼييُلو

 والت٦وٍن ونحو شل٧.

   ييياء تُٔيييل ييي  البوبُييية الخاكييية والٔمييييل ٓ يييى ت٦يييوٍنهم ؤ ظي مسضػيييل  متذلليييل  في

اػيييتذساا الت٥ظولوجُيييا الحسًثيية فييي  التٔليييُم،  وبؿييطا٣هم فييي  بٓيييساز الخسميية ب

وشا  الٔالٟة بمهظي،هم، ٤يونهم  ،شوي الاحتُاجا  الخاكةالنوام  وٟواًا تهم 

لم  باشـ٘ابتهم واحتُاجاتهم.  لاٟطب منهم،  ولٓا

 ٣يييع شا  الليييلة باملاػؼييية البوبوٍيييية التٔييياو  والتلؼييي١ُ مييٕي املاػؼيييا    واملطا

 ٔاوشي ومت٦امل ًذسا ؤىساٚ النونام .لوما  ٓمل ت

  يي١ ظُية والسولُيية، ٌـياض٢ ٛيهيا ٍٛط تظِيُم الظيسوا  وامليياتمطا ،  والل٠ياءا  الًو

يييا  اب  واىتماميييا  شوو الاحتُاجيييا  الخاكييية، تـيييٚط ٓليهي الٔميييل تٔنيييى باشـيي٘ي

 الهُئا  املذتلة  واملتذللو  من شوي الخنوة وال٥ٜاءة.

 ييييوث والس ييييساز البحي ي ييييا  إٓل ييييوٍط بؿييييطا٢ الجامٔي يييية  لتٌي يييية الالظمي ييييا  املُسانُي ضاػي

النونيام ، وميا ًحتاجيي  مين وػياثل وبم٦انييا  مازًية، ومين ت٦ييوٍن في  اػييتذساا 

 الت٥ظولوجُا الحسًثة  .

 اإلاىاهج التربويت لزوي الاخخياحاث الخاصت ودوس اإلاعلم في جدقيقها: -5

 اإلاىاهج التربويت لزوي الاخخياحاث الخاصت:.3.5

ة ٓ ى  ال ة ؤىساٚ ٓامة وضثِؼة حؼ  ٣لو٢ وجوشؼو  تطت٥ع املظاهج البوبوٍ 

تإىُييل امل.يييي.) ٛاًيييس، التواٛييي١ الاجتمييياع ، ال ،تح٠ُييي١ التواٛييي١ ال خ يي ي( وهيي  :9129)

ومين جملية ميا تهيسٚ بلُي  املظياهج البوبوٍية ليصوي الاحتُاجيا  الخاكية مييا  (999، 2001

 ً  : ي    

 ي١ تظمُية ا ن ٓين ًٍط ل٥ٜياءة الاجتمآُية مين مؼآستهم ٓ ى التٔاٌف مٕ آلاديٍط

 دال٨ الخنوا  الاجتمآُة املتظوٓة.

  مؼيآستهم ٓ يى تظمُيية الاػيت٠ال٨ والاػييت٠طاض الٔياًٜي في  املسضػيية والبِي  ميين

 دال٨ بطام  الصحة الظٜؼُة.

 .  مؼآستهم ٓ ى تٔلم الٔازا  الصحُة املظاػبة وحؼن التلٚط

 من دال٨ بطام   مؼآستهم ٓ ى اػت٘ال٨ ؤوٟا  ٛطاٗهم ف  شـاًا  تطوٍحُة

 البووٍح البوبوٍة التي تم٥نهم من الاػتمتاْ بإوٟا  ٛطاٗهم.
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   ي١ النييوام مؼيآستهم ٓ يى ؤ  ًليبحوا ؤٓوياء نيياٛٔل  في  مجتمٔياتهم ٓين ًٍط

 البوبوٍة التي تا٣س املـاض٣ة الاجتمآُة ف  البِئة املحلُة.

  ٍيي١ مؼيآستهم ٓ ييى ؤ  ًلييبحوا ؤٓويياء بًجييابُل  في  ؤػييطىم وبِئيي،هم، ٓيين ًط

ٝ املظيج. اث  النوام  البوبوٍة التي تا٣س ٓووٍة الٜطز ف  البِ  ولاػطة ٣إحس ُو

  ،يي١ تظمُيية ال٥ٜيياءة املهظُيية لييس هم مؼيآستهم ٓ ييى ٟييسضة ٣ؼيي  الٔييِف ٓين ًٍط

التوجُ  ولت٠وٍم والتسٍض  امل.ي املظاػ  ٣جعء مين ُ  وشل٧ باػتذساا ؤػال

 (.990، 2001دنواتهم البوبوٍة ف  املسضػة. .) ٛاًس،

  ، تمييياز ٓ يييى نٜؼييي مؼيييآسة الٌٜيييل ٓ يييى تظمُييية الث٠ييية فييي  ٟسضاتييي  الصاتُييية والٓا

 وا٣تـاٚ بم٦انات  وٟسضات  وتظمُ،ها.

  ،ييييآطو ي ييييم مـي ي ييييسًط، وتٜهي يييين والت٠ي ي يييياء ولامي ييييى الانتمي ي ييييل بلي ييييا  الٌٜي ي ييييباْ  حاجي بؿي

 ومؼآست  ٓ ى ت٦وٍن مٜهوا بًجابي ٓن شات  وٟسضات .

  ن و مؼآسة  تح١ُ٠ ؤٛول ت٥ُٝ ل .الٌٜل ٓ ى التواكل مٕ آلادٍط

  يييية ي ي ييييى مٔالجي ي ييييل ٓ ي ي ييييآسة الٌٜي ي يييية ملؼي ي ييييُة والاجتمآُي ي ييييسما  الظٜؼي ي يييييٝ الخي ُي تُو

 (.990، 2001مـ٥الت ، واللٔوبا  التي تواجه . .) ٛاًس، 

 ولخدقيق جلك ألاهذاف ًجب مشاعاة ما ًلي:

 .ٜا٨ املحسوزة  ؤ  ت٦و  مواز املظيج ػهلة، ومظاػبة مٕ ٟسضا  لًا

 جي  ٟليلوة، تتظاػي  مٕي ٟيسضا  التالمُيص ٓ يى البو٣لييز ؤ  ت٦يو  ٛبيوة الٔميل املنه

 والانتباو.

  يٞط التيسٍض  بميا ٌؼيآس ٓ يى الاىتمياا مطآاة التظْو  في  لاشـيٌة املظيجُية، ًو

 والساُٛٔة والاػتمطاض ف  الٔمل.

  ،يوب في  تٔليُم الٌٜيل.) ٛاًييس يع إلاًجيابي للؼيلو٢ املٗط ، 2001الت يجُٕ والتٍٔع

992.) 

 ي جدقيق أهذاف البرامج التربويت :أدواس اإلاذسط ف. 2.5

 ٌٔتنيو املٔلييم محييوض الٔملُية البوبوٍيية ورجطىييا لاػيياغ في  تح٠ُيي١ لاىييساٚ البوبوٍيية     

 ُٛما ً  :التٔلُمُة و ًم٥ن بجما٨ ؤزواضو 

  تهُئة املظاخ الظٜ  ي املظاػ  ف  الليٝ وفي  املسضػية، ٌؼيآس ٓ يى تح٠ُي١ ؤ٣نيو

 الخاكة والٔمل ٓل توا٠ٛهم وت٥ُٜهم.نمو مم٥ن للتالمُص شوي الاحتُاجا  
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  التذٌيييٍُ الجُييييس لؤلشـيييٌة املذتلٜيييية التيييي تؼييييآس ٓ يييى تٔييييسًل الؼيييلو٢ ٗلييييو

لوىما. وب ٤ابش،حاب والٔعلة ٗو  املٗط

  ييييل ي ييييلو٣هم، ُٛحي ييييبٍ ػي ييييهم وهي ي ييييى ؤنٜؼي يييياز ٓ ي تمي ييييى الٓا ي ييييل  ٓ ي ييييآسة املتٔلمي مؼي

، 2001مـييي٥التهم، وت يييجُٔهم ٓ يييى التٜآيييل إلاًجيييابي مييٕي اليييعمالء. .) ٛاًيييس، 

991.) 

 .الاؿبوا٢  ف  التذٌٍُ والتظُٜص والت٠وٍم لنوام  إلاضؿاز والتوجُ  املسضي ي 

   ييالج مـيي٥ال  التالمُييص التٔلُمُيية، وفيي الاؿيبوا٢ فيي  مجييا٨ إلاضؿيياز البوبييوي ٓو

 (.920، 2001بضؿازىم مهظُا واجتمآا. ) ٛاًس، 

 ُي  البوبُية ب  املبيسؤ لاػياغ اليصي ت٠يوا ٓل: حسًس لاىساٚ التٔلُمُية الٜطزًيةت

يييية  ييييو تلييييمُم وتظُٜييييص النييييوام  البوبوٍي الخاكيييية لييييصوي الاحتُاجييييا  الخاكيييية ىي

الٜطزًييية، ولٔيييل ؤىيييم ٓظلييييط فييي  الخٌييية الٜطزًييية ىييييو شلييي٧ املتٔلييي١ باألىييييساٚ 

 البوبوٍة ًوٍلة املس  ولاىساٚ الؼلو٣ُة ٟللوة املس .

بة ف  ت٘لو متوٟٕ ف  ػيل  ٝ الهسٚ التٔلُمي ٓ ى ؤن  توهُح ٗض م٥ن تٍٔط و٢ ٍو

املتٔلم وظٍازة ٛآلُة التٔلُم وشل٧ بت٠سًم ؤٛول الخسما  بلى املتٔلم ف  مجا٨ البوبُة 

ييٝ ًم٥يين ،الخاكية بٔييس ت يخُم حييال،هم وا٣تـيياٚ ال٠ليوض ٓظييسىم  وميين ىيصا التٍٔط

 اػتذالق ؤضبٔة ؤموض ضثِؼُة تتٔل١ باألىساٚ البوبوٍة وه :

 .بة  ف  بحساث الت٘لو  ؤ  تتوٛط الٗط

  املتوٟٕ ف  ػلو٢ ملتٔلم. ؤ  ًحسث الت٘لو 

 .بي  ؤ  ًتحسز ىصا الت٘لو ف  نهاًة امل٠طض ؤو النونام  السضاي ي ؤو التسٍض

  ،ؤ  ٦ًيييو  مييين الؼييييهل مالحِييية التحؼييين ؤو الت٘لييييو الحاكيييل وُٟاػييي .) ٓبُييييس

2090 ،900.) 

لييصل٧ ٛيية  لاىييساٚ الواضيييحة املحييسزة تؼييآس املٔلييم فييي  ادتُيياض إلاجييطاءا  التٔلُمُييية 

 ٦ل مظِم وبب ٛة  الظتاث  ت٦و  ٗلو مطهُة.املظاػبة بـ

"ٛاألىييساٚ تٔميييل بمثابييية مٔييياًلو لت٠يييوٍم تحلييُل الٌالييي  وت٠سمييي ، ٛيييسو  تحسًيييس      

الهسٚ امللـوز لن شؼتٌُٕ ؤ  ن٠طض بموهوُٓة ما بشا ٤ا  الٌالي   ٟيس ح٠ي١ لاىيساٚ 

٦يو  ٓملُية ٣ما ًج  ؤا ب، وزو  ؤ  ت٦و  لاىساٚ واضحة ل٦ل من املٔليم وامليتٔلم، ت

 الت٠وٍم ٗاموة وؤحُانا ٗلو ٓازلة، ؤو لِؼ  شا  ٓالٟة بالتٔلم.
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ٛاألىيساٚ التٔلُمُية الواضيحة تؼيآس الٌالي  ٓ ييى تظِيُم جهيوزو ٓ يى نحيو ًييازي       

(. ٛيييةشا ٤يييا  الهييييسٚ محيييسزا، ز٠ُٟييييا، 902، 2090بليييى تح٠ُييي١ تليييي٧ لاىيييساٚ. ) ٓبُييييس، 

 واضحا، وٟابال للتظُٜص ؤٌٓى  ماضو.

 :أدواس اإلاعلم مع روي الاخخياحاث الخاصت. 3.5

ٌٔتنيو املٔليم جيوىط الٔملُية التٔلُمُيية، ٛهيو ٌؼيتذسا ؤٛويل وؤحيسث الوػيياثل 

املتٌيوضة في  التٔلييُم، وىيو املحيط٢ لاػيياغ لتٌيوٍط الٔملُية التٔلُمُيية التٔلمُية وتوجُيي  

شوي  ٠ًيييوا بيييإزواض ٓييسة لتح٠ُييي١ ؤىيييساٚ النيييوام  املوجهييية لٜئييية املتٔلمييل ، ليييصل٧ ٛةنييي 

 الاحتُاجا  الخاكة بذاكة ، نص٣ط منها ما ً  :

   ًحييتّٜ املٔلييم بييسوض مٜٔييم بالحُوٍييية واللـيياي  ٛييال ٥ًتٜييي بةٌٓيياء املتٔلميييل

بو٣هم وؿإنهم، بيل ب بيس ؤ  ًليمم النونيام   ؤجهعة الحاػوب واملٔلوما  ، ٍو

ييييوٍم ي ي ي ي ي ي ي ي ييياز والت٠ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييي  وإلاضؿي ي ي ي ي ي ي ي ييييسا التوجُي ي ي ي ي ي ي ي ي ييييوضو ل٠ُي ي ي ي ي ي ي ي ييييجل حوي ي ي ي ي ي ي ي ،ي ييييي َو ي ي ي ي ي ي ي  التٔلُمي

 Georges,1997,137). )واملطاٟبة

   تسَضؽ املظيج امل٠يطض ليصوي الاحتُاجيا  الخاكية، واليصي ًتٌلي  مظي  اػيتُٔاب

الجُيس ألىساٛي ،  وللميازة التٔلُمُية التيي ٠ًيسمها مين ديال٨ محتيو  النونيام ،  

بيإزاء حؼيين إلًليا٨ املٔلومييا  بإػيلوب دٌيياب متظيْو ومـييوٞ، ٌـيط٢ ميين 

ٔي  ، مٕي اػيتٔما٨ الوػياثل دالل  املتٔلم َو يجٔ  ٓ يى التٜآيل والتجياوب م

الحسًثية، ومذتلييٝ وػيياثٍ  الت٥ظولوجُيية الحسًثية املتاحيية واملظاػييبة، والتييي 

با ٤اُٛا ٓليها.  ٦ًو  املٔلم  ٟس تل٠ى تسٍض

  وض ًجٔيييل امليييتٔلم ٓ يييى اض امليييتٔلم ب٠ُمييية اليييصا  والطهيييا ٓنهيييا: ٛهيييصا الـيئي بؿئي

ما ٠ًوي ٓظسو اػتٔساز زاثم للحٜاَ ٓ ى ماء الوج ، والسٛاْ ٓن ٣طامت ، ٣

ٕي مين ؿيإنها." وؤ   ٝ نٜؼي  والتِياىط بميا ًٛط بة ف  الٔمل زوما ٓ ى تـيٍط الٗط

م مما ىيم ُٛي ، وؤ  إلاشؼيا   ٠ًظٔهم بإنهم ٟازضو  ٓ ى إلانجاظ وإلابساْ بالٗط

عم  ًتجاوظ بٓاٟت " )الخمِ  ي،   (.911، ،209بةضازت  ٓو

ييينهم  ٤ومنوػييييمُ  ) يييظنوج )٠ٛ9111يييس ؤ  يييي  البيييياحثو  مي ( وٛل٥ييييط 9112( وضػي

(، ف  زضاػا  مُسانُية ٓسًيسة ،912(، ماػالو )9111(، زٌ٘وضي )9121( ووٍ )،911)

،جل احبواما ٣بلوا لظٜؼ  ٌٔتنوىا شا   ؤ  الٜطز الصي ًحمل ت٠سًطا ٓالُا ٓن الصا ، َو

ط بال٠يسضة الصاتُية حتيى ؤني  ب ًبيوزز في  تليلُٝ نٜؼي   ـٔي ُٟمية، وؤني  جيسًط بيالوجوز، َو
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ي ي يييى بيييل  ؤصييييحاب ال٥ٜي ييياء والانتؼييياب بلي وضا ٟوٍيييا بابنتمي يييازة ٓ يييى ؤنيييي  ًحميييل ؿييئي ي اءا . ٍظ

ظ : ب ٠ًل٠ي  الاحت٦يا٢ بالجسًيس وب ًجيس حطجيا في   الجمآية، ٛيصل٧ الٌٜيل حؼي  ػياٛض

ٝ الجسًسة، ٣ما ب ًجس كٔوبا  ف  بظاء كسٟا  جسًسة زادل لاوػاي  مباؿطة املواٟ

ي  الوػياثل ال جسًيسة زو  ديوٚ ؤو تيطزز، متٔياو  التي ًتواجس ٛيها، ٣ما ٠ًبل ٓ ى تجٍط

بييسو فيي   ؼييتٌُٕ اليتح٥م وهييبٍ ػييلو٣  ب٦يل مؼيياولُة، ٍو مٕي ٗلييوو بلييى زضجية بُٔييسة، َو

 (.،2099،9ُاىطو ؤن  ٛطز ػُٔس.)ٓبس الح١، 

ون   الٌٜل الصي ًحمل ت٠سًطا مظحٌا ٓن الصا  ٛةني : ب ًيسدل  وبحّ ػاٛض

ٌٔتمييس ٣ثلييوا ٓ ييى ال٘لييو فيي  التوجُيي  في  اللـيياي الجسًييس ميين تل٠يياء نٜؼيي  بب نييازضا، وؤني  

واملؼيآسة ونييازضا ميا تييإتي مظي  املبييازضة.، ٟلُيل ال٥ييالا ٟليُال مييا ًبيسي ضؤًييا وب ًٜصيه ٓيين 

ٔاشي من حالة بحباي تبوجمها ضزوز ؤٛٔ   (،2099،9 )ٓبس الح١،ال  ؤ٦ٛاضو، َو

ط  ٔميل ٓ يى تظمُ،هيا وتٌوٍطىيا: جٔيل امليتٔلم ٌـٔي  جٔل املتٔلم  ًيامن ب٠سضاتي  َو

ٝ ٓظسو لُتم٥ن  ٜها لتجاوظ مواًن الؤ ُو بوجوز مل٦ا  وٟسضا  ًم٥ن ؤ  ٌؼت٘لها ٍو

من "تٌوٍط حُات  والخطوج من الحلز الو١ُ الصي ٛطن ٓلُي  ؤ  ٌٔيِف ُٛي  بليى آٛياٞ 

ٕ تت٘ص  ما٨")ٓبس الح١، ؤوػ حتى ب ًب٠ى حبِؽ  ،(2099،20باآلما٨  وباإلنجاظا  ولٓا

املحٌُيل  بيي  بلُي ، متمط٣يعا حيو٨ شاتي  مظٌوٍيا ٓ ييى  تليوضات  الصاتُية ٓين نٜؼي  ونِيطة

ح٥ييم ٓ يى نٜؼيي   نٜؼي  في  حييواض دٜيي، ٌـي٧٥ ميين داللي   في  ٟسضاتيي  وميواًن ٟوتي ، ٍو

يييي   ييييُة، وب توا٠ٛي يييي  الظٜؼي يييي  مٔاناتي ييييس مٔي ي ييييصي تٍع ييييإغ الي ييييلما للُي ييييل، مؼتؼي بييييالوجع والٜـي

 الاجتماع .

وْ لحُاتيي : بي  لاميل والٌميوح فيي  نٜيؽ امليتٔلم لبظياء مؼييت٠بل  وتذٌيٍُ مـيط 

ٛٔ ى الٜطز ؤ  ٌؼعى ب٦ل ما توٛط لسً  من بم٦انا  وٟسضا  وبما ؤوتي من ٟوة بليى " ؤ  

ٕ من مؼتو  ًموح  ٓ ى ؤػاغ ما ىو موجوز وؤب ٠ًبل بالواٟٕ ال٠اثم بب ٣ح٠ُ٠ة  ًٛط

ؼيي  واملحاِٛيية ٓلُ "..)ٓبييس  ًم٥ين الانٌييالٞ منهييا لبظياء واٟيٕي ؤٛوييل، ولييِؽ بهيسٚ ت٥َط

ٌُٔييي  (2099،21الحيي١، . ٛالبييس ميين بٟظآيي  ؤ  لسًيي  ميين ال٠ييسضا  مييا ًاىليي  لييصل٧ ، َو

زٛٔييا ٟوٍيييا لبساًييية تجطبتييي ، ٛإكيئي  لاميييوض بييساً،ها، وٌٟييٕي مؼييياٛة لاليييٝ مُيييل بيييسؤ  

بالخٌوة لاولى، ٛٔ ى املٔلم  ؤ  ًمس ل   من الٔو  والظصه واملطا٠ٛة ما ًحتاج  بجتُاظ 

 ال٠ٔبا .
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صا الاتجيياو  التٌييوض الت٥ظولييوي  الييصي ٟييطب البُٔييس ، ٛميين الٔوامييل املؼييآسة فيي  ىيي     

ووٛط ما ٤ا  باألمؽ كٔ  املظا٨، و٣ثلو من الوػاثل املؼآسة لادط  متوٛطة ملن ًٌلبها 

ُٜها واػت٘اللها، وىصا ٤ل  ًبٔ  ٓ ى لامل أل  تح١ُ٠ ما ًلبو بلُ  الٜطز  حؼن تُو ٍو

م٥ين بزضا٣ي   في  ميسة مٕ توٛط ٤ل ىصو إلام٦انا  املازًة، ًلبح ؤميطا ػيهال   ومِؼيوضا، ٍو

 (.2099،01ظمظُة ٟللوة شؼ ُا".)ٓبس الح١،

ُة: ًتم شلي٧ مين ديال٨ بطنيام  ت٦يوٍني تٌيوض مين  تظمُة املهاضا  واملل٦ا  املٔٛط

ُيية، ًحلييل مين داللهييا ٓ ييى" ؿييهازا   داللي  مهيياضا  املييتٔلم وتظمييو مٔي  ٟسضاتيي  املٔٛط

ة ؤو مهاضا ، و  ُٜة، ٓلمُة ماىلة، ؤو تٔلم حٛط تظمُة بٔى ال٥ٜاءا  تم٥ظ  من ؤزاء ُو

ييييوٍن  ؤو مماضػيييية شـيييياي ٌٔييييوز ٓلُيييي  بٜواثييييس مازًيييية واجتمآُيييية، يييْو ميييين الت٦ي وبهييييصا الظي

 .ٌؼتٌُٕ

ؤ  ًيسدل  ػييوٞ الٔميل بٜييطق ؤ٣نيو نِييطا لل٠يسضا  املتملييزة التيي ؤكييبح  -ميثال 

ن (. وبييصل٧ ٌؼيت٠ل مازًييا ٌؼيت٘ني ٓيين مؼيآسة آلا 2099،11ًمتل٥هيا ".)ٓبييس الحي١، دييٍط

٥ؼط حاجع الٔ ء الصي ٤ا  ٌـٔط ب  ؤٛطاز لاػيطة تجاىي ، ونِيطة املجتمٕي زوني ،  ل ، ٍو

ليييبح ٓويييوا ٛيييآال ُٛييي ،  وبالتيييال  تت٘ليييو نِيييطتهم  لُحتييل بيييصل٧ مؤٟييي   فييي  املجتمييٕي ٍو

 الؼلبُة نحوو .

بش" ؤ  زديو٨ املٔييوٞ مٔبيو٢ الحُيياة ومحاولية الصييزو٨ بتليوض ؤو حتييى مـييطوْ 

الحا إلدييييطاج املجتمييٕي ميييين ؤظمتيييي ، ؤو مؼيييآسا ٓ ييييى امتليييياق ٌٔطهييي  ٣بييييسًل ًيييطاو كيييي

مـا٤ل ، والٔمل ٓ ى تح١ُ٠ ؤىساٛ  ف  الاتجاو املحسز، ُٛحاو٨ بصل٧ ؤ  ًبو٢ بلما  

٥تؼ  مٔها نٜيوشا ًحمُي  مين ال،هميِف وإلاٟلياء،  وآ اض ًوػٕ بها من زاثطة تواجسو، ٍو

 (.2099،11ؤو من الصوبا  والتالش ي. ".)ٓبس الح١،

بيي   وبيصل٧ اًتي  والٔظاًيية بي ، وتسٍض ٛيية  املٔياٞ متييى تيم الت٥ٜييل بي  وال٠ُيياا " بٓط

ٚ ٓلُ ، ومٔالجت  وتظمُة ٟسضات  لادط ، التي لم تل  بإش  وه  ت٥من  وتطبِت  وإلاؿطا

ن مييا ًيظٜٔهم، وهيي  مؼيياولُة لاػييطة  بسادلي ، ٛظظميهييا ممييا ًجٔلهييا  مثميطة ت٠ييسا لآلدييٍط

حة واملسضػة واملجتمٕ، والهُئا  وامل لوىيا مين الجهيا  التيي تهيتم بهيصو الـيٍط ظِميا ، ٗو

( ٛبصل٧ ٛة  املٔاٞ ٌ،جل حووضا اجتمآُا ٟوٍا 99، ،209من املجتمٕ" ) الخمِ  ي، 

ُت ، وبالتييال  تتيييوٛط لسًيي  ٛيييطق  ٌؼيياىم ميين داللييي  بمييا ؤبييسْ وميييا ؤنييت   لتحؼيييل  وهئي

طوٛها اللٔبة.  الظجاح ف  الحُاة ملواجهة تحسًاتها ُو
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١ املذتم  ف  بٓيساز ٣ما ًم٥ن ب جما٨ ؤزواض املٔلم ُٛما ً  : املـاض٣ة مٕ الٍٜط

ْو النوام  الخاكة بصوي الاحتُاجا  الخاكة و١ٛ ما ًظاػ  ٤ل ٛئة منهم مين حُي  ني

اٟييية ، و٣يييصا املـيييياض٣ة فييي  ٓملُيييية الت يييخُم والت٠يييوٍم، وت٠ييييسًم الخيييسما  البوبوٍيييية  إلٓا

ييٕي  ي ييييل ، مي ييييا  املتٔلمي يييي  احتُاجي يييية حؼي ييييس  الخاكيييية والالظمي يييية لي ييييطوٞ الٜطزًي ييياة الٜي ي مطآي

ة ٟسضاتهم واػتُٔابهم، وتٜهم مـ٥التهم، وتبني ٟواًاىم واشـ٘ابتهم،   املتٔلمل ، ومٔٛط

وبا  وتح٠ُي١  ي١ الٔميل لتيصلُل اللٔي وتمثُلهم ف  املجالؽ التٔلُمُة، والتلؼ١ُ مٕي ٍٛط

  ؤىيساٚ النونييام . ٣ميا ٓلُيي  ؤ  ًوجي  املتٔلمييل  بلييى التذليم املظاػيي  لهيم ٤ييل حؼيي

مُوليي  ومواىبيي  ومؼييتواو املٔطفيي ، بمييا ًتظاػيي  ونييْو بٓاٟتيي  بٓييسازا ليي  للحُيياة املهظُيية 

 وزمج  اجتمآُا.

 خصائص معلم روي الاخخياحاث الخاصت: . 4.5

بشا ٤ا  التٔلُم ؿاٟا ومتٔبا ف  تٔلُم لاػوٍاء، ٛهو ؤ٣ثو تٔبا ومـ٠ة  ف  تٔلُم 

اًيية داكييية، واىتميياا متمليييز،  شوي الاحتُاجييا  الخاكيية مليييا تحتاجيي  ىييصو الٜئييية ميين ٓض

٠ًتا ي شل٧ من ال٠اثم ٓ ى تطبُ،هم وتٔلُمهم وتإىُلهم ؤ  ًتؼم بجملة من الخلاثم 

 واملاىال  نوجعىا ف  آلاتي:

 ا  الحمُييسة التييي ًتلييٝ بهييا إلاشؼيييا  ألاماهــت : حُيي  تٔتنييو  لامانيية ميين الليٜي

ة ٓامية، ولهيا ؤبٔياز متٔيسزة ، ٓو يى املٔليم ؤ  ٌٔتنيو ىياب ٜيا٨ ال٠ياثم بلٜي ء لًا

ط  ٓ ييى تيييطبُ،هم وتٔلييُمهم وتيييإىُلهم ؤمانيية ِٓميييى ؤل٠ُيي  ٓ يييى ٓات٠يي ، وؤ  ٌـيئي

٠ييسا  بمؼياولُت  ٓينهم تجياو املجتميٕي اليصي ٌٔيِف ُٛي ، لِؼييهط ٓ يى ديسم،هم ٍو

 والتٔلُمُة...لهم ما ًلبي مذتلٝ حاجاتهم الظٜؼُة 

 :ى ؤحؼين ؤي ؤ  ًبص٨ ٟلاض  جهسو للٔمل ب٥ٜاءة ف  ؤزاء مهام الذافعيت ٓ  

 وج  زو  تهاو  وب ت٠للو.

 :ؤ  ًتؼم ال٠اثم ٓ ى شوي الاحتُاجا  الخاكة باملطونة ألن  ًتٔامل مٕ  اإلاشوهت

شخليُا  مذتلٜية ل٦يل منهييا مـي٥التها ونٜؼيُ،ها وٟييسضاتها، وؤ  ٦ًيو  مطنيا فيي  

طاثييي١ وؤػيييالُ    وميييا تتٌلبيي  الٔملُييية التٔلُمُييية ت٠ييسًم النيييوام ميين وػييياثل ًو

 ل٧ الٜطوٞ الٜطزًة.مطآُا ف  ش
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 :بسي اىتمام   اإلاعاهذة والتراخم ـٔطىم باألمن، ٍو ؤي ؤ  ًبٔ  ٛيهم  لامل  َو

ييييُا   ي ييييتٜهم  دلوكي ي ييييسانبا، ٍو ي يييياض٣هم وجي ـي ييييآستهم، َو ي ييييتٔسازو ملؼي ييييم، واػي بهي

 واحتُاجا  ٤ل منهم.

 :ًحتياج ال٠يياثم ٓ يى شوي الاحتُاجيا  الخاكية بليى امييتال٢  القـذسة علـى الخـرثير

إ لو وٛن إلاٟظياْ اليصي ًبوتي  ٓظي  توجُي  الٌيالب نحيو ميا ًظميي ال٠سضة  ٓ ى الت

ٟسضاتهم ومهاضاتهم،  والاػتٜازة مما ٠ًسا بلييهم مين ديسما  تياىلهم لئلزمياج 

 الاجتماع  وامل.ي.

  يييى املٔلييم ؤ  ًت٠بيييل التالمُييص املٔييياٟل  ٣مييا ىيييم،  ب٘ييى الظِيييط ٓييين الخقبــ ٓ :

ييييطوٛهم  ي يييي  ُي ي يييا ٤اني ي ي ييييز " مهمي يييي١ زو  تمُلي ي ييييى ال٠لي ي يييي  ٓ ي ييييس ًبٔي ي ييييصي ٟي ي ييييلو٣هم الي ػي

بزاظ ألن  ًازي ٓمال ػامُا  وشخلُاتهم ومس  بٓاٟ،هم،  وؤ  ٌـٔط بالٜذط والٓا

ن وؤبظاث  املٔاٟل ". )الخمِ  ي،   (.912، ،209جلُال ف  دسمة الًو

 ب  الٔمل مٕ شوي الاحتُاجا  الخاكة كٔ  وؿاٞ، ًتٌل   صبر والخدم :ال

من ال٠اثمل  ٓليهم بص٨ جهس ٣بلو والتجميل باللينو، وؤ  ت٦يو  لي  ال٠يسضة ٓ يى 

 ؤ٣مل وج . التحمل حتى ًظجع مهام  ٓ ى

  الث٠ة ف  الٌالب وف  ٟسضاتهم ومواىبهم، والٔمل ٓ ى تظمُ،هيا وتٜجلوىيا، وكيوب

 التهم.بهم بلى حل مـ٥

  ح  املهظة والالبزاا بإدالُٟاتها وإلادالق ف  الٔمل، ٓ ى" ؤ  ٦ًو  شل٧ نابٔيا

 (.912، ،209من بًمان  بالسوض إلاشؼاشي والاجتماع  الصي ًازً ".)الخمِ  ي، 

 : يا  اليتٔلم وتٌب٠ُاتهيا البوبوٍية، ٣ميا ًلب يي  ؤ   الكتـاءة العلميـت ؤ  ًليم بظٍِط

يييي يييا ميييين اػي ي ييياْل متم٥ظي ي ييٕي الًا ي يييية  ٦ًييييو  واػي مُي يييية الٟط تذساا وػيييياثل الت٥ظولوجُي

بهم ٓ يييى اليييتح٥م ٛيهيييا،  ُيييٝ مذتليييٝ وػييياثٌها فييي   تٔليييُم الٌيييالب وتيييسٍض وتُو

لُحيسز مين داللهيا " لاىيساٚ املطجييوة مين تٔلُمي ، واػيتذساا ًيٞط التييسَضؽ 

 (.912، ،209لا٣ثو مالءمة  لتالمُصو".)الخمِ  ي، 

ا  التييي ًتح ييى بهييا ا  ملٔلييم بآتبيياضو ميييثلهم ونوييُٝ ملييا ػييب١ جمليية ميين الليٜي

تسا٨ ف  مٔالجة لادٌاء، والٔظاًة  لٓا ى، منها: حؼن املِهط، والٔس٨ بل  الٌالب، والٓا

باملوىوبل  من ًالبي  وتحٜليزىم وت يجُٔهم ٓ يى مبيازضاتهم وابت٦ياضاتهم وبنجياظاتهم زو  

لُيي  ؤ  ً تٔيييس ٤لُييية ٓييين  يييطان شخليييُة، ٓو يي١ وب تمُليييز، مييين ٗلييو  اػيييت٘اللهم أٗل تٍٜط
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لوو ًاىل  بلى مل٧ ٟلوبهم و٣ؼ   ٠،هم والظجاح ا ة منهم،  ٦ٛل شل٧ ٗو ح وال،خٍط لتجٍط

   ف  ؤزاء ؤزواضو.  

 مشكالث اإلاعلم الخعليميت مع روي الاخخياحاث الخاصت:.5.5

يييي٥ال   ي يييين املـي ييييس مي يييية الٔسًي يييية التٔلُمُي ييييى الٔملُي ييياثمو  ٓ ي ي ييييو  ال٠ي يييي  املٔلمي ًواجي

٢ الٔسًييس ميين آلا ياض الؼييلبُة ٓ ييى املظيياخ والاهيٌطابا  اللييازضة ميين ًالبهييم، والتيي تبييو 

ُٜييية املسضػيييية. وتـييييمل  ة ٓامييية، والييييصي ًبوتيييي  ٓلُييي  تٌُٔييييل ملهميييية ولُو املسضيييي ي بليييٜي

املـ٥ال  " التإدط السضاي ي، والهيطوب مين املسضػية، و٣ثيوة الُ٘ياب، والتيسدل ، ال٥يصب، 

ة، الٔسوا ، ٛوال ٓن الاهٌطابا   الظٜؼُة دلوكا الخجل والانٌواء وا لٔعلة.  الؼٟط

وتإدص بٔى املـ٥ال  زضجة مين الت٠ُٔيس، وٟيس تليل بليى ؤ  ت٦يو  معمظية ، لاميط اليصي 

ًجس ُٛ  املٔلم اللٔوبة ف  مواجهة مثل ىصو املـ٥ال ،التي تتٌل  البح  والسضاػة، 

س،   (.،2092،0والت خُم والٔالج".) ؤبو ٍظ

مليييتٔلم وٟييس تطجيٕي ؤػييباب شليي٧ لٔييسة ٓوامييل منهييا: الٜهييم الخيياً  ل خلييُة ا

بلُي  وآتبياضو ٓبئيا  بؼيات ، ونِيطة املجتمٕي املتـياثمةوجهل زوإٛ الؼلو٢ وؤػباب  ومال

اليية، شلي٧ ممييا ٟييس ًيا ط ٓ ييى كيوضت  نحييو الييصا  وآلاديط، ٣مييا ٟيس ٦ًييو  املٔلييم   ٠يُال ٓو

٣ميييا ألػيييالُ  التلـييييئة وال٠ييياثمو  ٓ يييى ؿييياو  امليييتٔلم ٟيييس ٟليييطوا فييي  زوضىيييم نحيييوو، 

هيييوض املـييي٥ال  بيييادتالٚ والبوبُييية لا الاجتمآُييية  ة الخاًئييية تإ لوىيييا فييي  ػيييلو٣ ، ُو ػيييٍط

 ؤؿ٦الها. 

 الخعليم الهجين:-6

 متهوم الخعليم الهجين:. 3.6

ُة  جا بل  التٔليُم الت٠لُيسي الواٟٕي في  ال٠آيا  اللٜي ٌٔتنو التٔلُم اليجل  مٍع

لٌلبية ف  املساضغ والتٔلُم ٓن بٔيس مين ديال٨ مظليا  اليتٔلم الال٥بووشيي التيي ًتابٔهيا ا

يييا. مييين مظاظلهم.وٟيييس ؤكيييبح ىيييصا لادليييو هيييطوضة ملحييية داكييية فييي  ُيييطوٚ جاثحييية ٤وضوني

التٔلُم اليجل  ىو نموشج لتلمُم امل٠طض الصي ًذلم ُٛ  جعء من الوٟ   

ف  التٔلُم املٔتاز وجها لوج  زادل ٟآة السضاػة، وجعء من الوٟ  مذلم للتٔلُم 

 الال٥بووشي داضج ٟآا  السضغ. 
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يجل  ىو ؿ٦ل جسًس لنوام  التسٍض  والتٔلم، ًمعج بلوضة مظاػبة التٔلُم ال

ٚ تحؼل  تح١ُ٠  ٝ التٔلُمي، بهس بل  التٔلُم اللٜي والال٥بووشي، و١ٛ متٌلبا  املوٟ

 لاىساٚ التٔلُمُة بإٟل ت٦لٜة مم٥ظة.

ييي  الييييسم  بييييل  لاىييييساٚ واملحتييييو ،  ُييييٝ املؼييييتحس ا  الت٥ظولوجُيييية في ىيييو تُو

ٞط توكُل املٔلوما  إلحساث التٜآل إلاًجابي بل  املٔليم  وملازض وؤشـٌة التٔلم، ًو

والٌلبيية واملحتيييو ، وتيييوٛلو التظييياٗم بيييل  احتُاجيييا  الٌالييي  وبطنيييام  السضاػييية امل٠يييسا 

 لتحؼل  بنتاجُة التٔلم.

 أهذاف الخعليم الهجين:. 2.6

 للتٔلُم اليجل  ٓسة ؤىساٚ نص٣ط منها ما ً  :       

 زة املـاض٣ة الٌالبُة، وظٍازة ٛآلُة التٔلم.تحؼل  جوزة التٔلُم، وظٍا 

   حليو٨ الٌالي  ٓ يى ؤٛويل دسمية تٔلُمُية بميا ًتظاػي  وحاجُاتي  ومتٌلبيا

 زضاػت .

  تم٥ل  املٔلمل  من توٛلو بِئة التٔلم املسمجة وآلامظة للٌلبة ف  مساضػيهم مين

ُة واملهاضا  الالظمة.  دال٨ تعوٍسىم بال٥ٜاءا  املٔٛط

 ازة التٜآل امل لو املباؿط مٕ: املٔلمل ، واملحتو  التٔلُمي.ٍظ  باؿط ٗو

  ولازاجي للٌالب. تظمُة الجان  املٔطف 

 .ُٝت٠لُل الظ٠ٜا  والت٦ال 

 مميزاث الخعليم الهجين: .3.6

 ًتؼم التٔلُم اليجل  بٔسة مملزا  نص٣ط منها:      

 تٔلييُم تٔلُمُيية حسًثية تميعج بييل  التيسَضؽ الت٠لُيسي، وال  ؤني  ًمثيل بػيبواتُجُة

 الاٛبواض ي بل  املٔلمل  واملتٔلمل .

  ٌٝؼييياىم فيييي  تٌوَييٕي املظِوميييية التٔلُمُييية و٠ٛييييا بحتُاجيييا  املتٔلمييييل  بمذتليييي

حة شوي الاحتُاجا  الخاكة، الصًن  ٛئاتهم ومطاحلهم التٔلُمُة، وبذاكة ؿٍط

اًة والاىتماا.  ىم ف  ؤمؽ الحاجة للٓط

 اب ميٕي اتذيياش ا لتييسابلو الصييحُة للٌلبيية هييما  اػييتسامة الييتٔلم وتييصلُل اللئي

 والٔاملل  املذالٌل  لهم.
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 في الخعليم الهجين:اإلاعلم  . دوس 4.6

    أدواس اإلاعلم في آلاح :     Brawn and henscheidخذد ك  مً  

٠ًييوا بييسوض الـيياضح باػييتذساا الوػييياثل الت٠ظُيية، وُٛيي  ٌٔييطن املٔلييم ال٥ٜيييطة  -

ة.مؼتُٔظا بالحاػ  ولانبون ، والوػاثل الت٠ظُة ا  لحسًثة الؼمُٔة البلٍط

يي١ ت ييجُٕ املييتٔلم ٓ يييى  - الاػييتذساما  التٜآلُيية للت٥ظولوجُييا، وشليي٧ ٓييين ًٍط

ًطح لاػئلة، والاػتٜؼاض  ٓن ٣ُُٜة اػتذساا الحاػوب مثال للحلو٨ ٓ ى 

ييية، وت يييجُٔ  ٓ يييى الاتليييا٨ ب٘لييييوو مييين املتٔلميييل  واملٔلميييل  باػييييتذساا   املٔٛط

س الال٥بووشي.  النًو

-  ٓ ٕ ى اػتذساا الت٥ظولوجُا، حُ  ٌ جٕ املتٔلم ٓ ى ابت٦اض وبشـاء زوض امل ج

النوام  من تل٠اء نٜؼ  ٣لٜحة  الواب، وال٠ُاا بال٥تابة ولابحاث الجمآُية 

ن، وبجطاء املظاٟـا  الال٥بوونُة مٔهم.)ٓبس الحمُس، (.بب 2002،019مٕ آلادٍط

ييييسزة ًت يييياهج ٓنييييو الوػيييياثٍ املتٔي يييي  ت٠ييييسًم املظي يييا ؤ  نجيييياح املٔلييييم في ي ٌليييي  ت٦وٍظي

ُيٝ الت٥ظولوجُييا  ُٜهيا وحؼيين اػيت٘اللها واػييتثماضىا، أل  نجاحي  فيي  تُو لتُو

ٚ ٓ ى مؼتو  بٓسازو وت٦وٍظ  حتى ًتؼنى ل  توجُ  املتٔلمل ،  الجسًسة موٟو

وبذاكييية شوي الاحتُاجيييا  الخاكيييية مييينهم، بليييى اػييييتذساا ىيييصو الوػييياثٍ فيييي  

سونها.  الحلو٨ ٓ ى املٔلوما  التي ًٍط

ن ٌؼيتلعا ؤ  ٌعي  ٠ٛس ؤؿاض ٛ  ااز ؤبو حٌ ، بلى ؤ  زدو٨ ال٠يط  الواحيس والٔـيٍط

ييييِؽ  ي ي يييي  لي ي يييي٠ُن ؤني ي يييي  ؤ  ًتي ي يييا ًجي ي ي ييييسة، ٣مي ي يييا الجسًي ي ي ييييي للت٥ظولوجُي ي ييييوىط الح٠ُ٠ي ي ييييم الجي ي املٔلي

يييا ؤًويييا ب٠ٔلُييية تؼييييتٌُٕ  بالت٥ظولوجُيييا وحيييسىا نيييسدل  بلييييى تٔليييُم لالُٜييية الثالثييية ، بنمي

 (.2001،21التٔامل مٔها.)٠ُٓلة،

 أن الخكويً ًدقق للمعلم ما ًلي: ويضيف راث اإلاشحع إلى

 .الٔم١ املٔطف  ف  مازة تذلل  والتم٥ن من مازت  الٔلمُة 

  ا  املهظُيية مثيييل مهيياضا  املهظييية الٔميي١ امل.ييي فييي  مجييا٨ البوبُييية، والتمتيٕي باللييٜي

ساز والت٠وٍم.  التسَضؼُة وإلٓا

  ٓ  الا والاتلا٨ ف  التٔلُم. وؤ  ٦ًو ى وع  إلاملاا بمهاضا  تٌب١ُ ت٠ظُا  إلٓا

 ب٦امل ما ًا ط ف  ٓمل .
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  ييياة ي ي ي ي ي ييييس  الحُي ي ي ي ي يييا مي ي ي ي ي ي ييييو  متٔلمي ي ي ي ي ييييس، وؤ  ٦ًي ي ي ي ي ييييل جسًي ي ي ي ي يييى ٤ي ي ي ي ي ي يييياح ٓ ي ي ي ي ي يييية والانٜتي ي ي ي ي املطوني

 (.                     2001،20)٠ُٓلة،

 جكىولوحيا الوظائط اإلاخعذدة: -7

 حعشيف جكىولوحيا الوظائط اإلاخعذدة:.3.7

٠يية لٔيطن املييازة التٔلُمُية التييي تتٌليي   ت٥ظولوجُيا الوػيياثٍ املتٔيسزة هيي  ًٍط

ي١ ال٥مبُييوتط،  ت٦اميل وزمي  ا ظيل  ؤو ؤ٣ثييو مين الوػياثٍ التييي ًيتم اليتح٥م ٛيهييا ٓين ًٍط

لحيسوث مطونية في  اػيتسٓاء املٔلوميا ، وتٔنيي اػيتذساا مجموٓية مين وػياثل الاتليا٨ 

مثيل اللييو ، والليوضة، ؤو ٛييُلم ُٛييسًو بليوضة مظسمجيية ومت٦امليية، مين ؤجييل تح٠ُيي١ 

 لُم.الٜآلُة ف  ٓملُة التسَضؽ والتٔ

هييا ؿيييٌاح بإنهيييا: مجموٓييية ت٠ظُيييا  ودييسما  ٓامييية تطت٥يييع ٓ يييى اػيييتٔما٨  ٌٔٛط

يييا  ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييييا  منهي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييييى ت٥ظولوجُي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييييسزة، ٓو ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييياثٍ املتٔي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييييوب، شي الوػي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي الحاػي

 (.9111،221لانبون .)ؿٌاح،

هيا ٣مييا٨ ) ٔٛط ( ٓ يى ؤنهييا: "اػيتذساا ال٦ومبُييوتط في  ٓييطون وزميي  20،،200َو

ٍ وؤزوا   تؼمح للمؼتذسا بابػت٠لاء، الظلوق والطػوما  واللو  واللوضة بطاب

 (. 02، 2092والتٜآل والابت٦اض والتواكل".) ال٠ُٜ ،

ييييس ) يييا ؤحمي ي هي يييا ٓٛط ي يييياثل ٣9111،99مي ي يييين الوػي ييييسزا مي ييٕي ٓي ي ييييٌله ًجمي ي يييا: ملي ي ( بإنهي

نهيا ٓ يى  ٤الظلوق ولاكوا  والليوض والطػيوا، والُٜيسًو، والتيي ًم٥ين جمٔهيا ؤو تذٍع

 .( 02، 2092ٟطق مسم  ؤو ٓ ى ؿب٥ة ٤ومبُوتط". )ال٠ُٜ ،

ها الس٣توض ػالمي ٓبس الطظاٞ بإنها: كظٝ من بطمجُا  ال٦ومبُوتط التي  ٔٛط َو

اثُة مذتلٜة ٤اللو  واللوضة، وتوٛلو بطمجُا  املُلتمسًا  توٛط املٔلوما  بإؿ٦ا٨ ٛلًز

ضبٌا مح٥ما للمٔلوما  بإؿ٦الها بظحو ًجٔل من املم٥ن اػتذساا ٓطن املٔلوميا  في  

 (.2002،099وحط٣ة.)الؼالمي، نلوق تبزامن مٕ كوضة وكو 

يييٝ بنهيييا ٛئيية مييين نِيييم الاتلييياب   : (Gayeski, D,MK,1992,9)وحؼيي  تٍٔط

ن ون٠ييل واػيييبوجاْ  املتٜآليية  التييي ًم٥يين بنتاجهييا وت٠ييسًمها بواػييٌة ال٦ومبُييوتط لتذييٍع

املٔلوما  املوجوزة ف  بًاض ؿب٥ة من الل٘ة امل٥توبة واملؼموٓة، واملوػ٠ُى والطػوما  

 (. 02، 2092للوض الثابتة، والُٜسًو، واللوض املتحط٣ة.  ) ال٠ُٜ ،الخٌُة، وا
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ٜا  الؼاب٠ة ًم٥ين ال٠يو٨ ؤ  الوػياثٍ املتٔيسزة تٔنيي اػيتذساا        ٛمن دال٨ التٍٔط

١ ال٥مبُوتط  ؤ٣ثو لازوا  والوػاثل الت٥ظولوجُة املتوٛطة، التي ًتم التح٥م ٛيها ٓن ًٍط

٠ة مطنة ومظِمة ف  مذتليٝ املوا ٟيٝ التٔلُمُية، لظ٠يل املٔلوميا  بليى امليتٔلم، ٛحيي  بٌٍط

تؼيآس امليتٔلم ٓ يى ا٣تؼياب مٔلوميا   تم٥ظي  مين تظمُية  مهاضاتي  ودنواتي ، ٣ميا تؼيآس 

 املٔلم من تحسًس وتح١ُ٠ ؤىساٚ النوام  التٔلُمُة.

 أهميت الوظائط الخعليميت في الوظط الخعليم :. 2.7

 ق  الخعليم  هوحضها في آلاح :للوظائط الخعليميت أهميت كبيرة في الح

 ،( املتٔسزة حؼ  ىوٛؼتُبو ٍ ( ف  تؼهُل ٓملُتي 0،9112تِهط ؤىمُة الوػاث

التٔليُم والييتٔلم، وبظيياء ٟآييسة بُانييا  مٔلوماتُية تم٥يين املييتٔلم ميين التٜآييل 

ية في  ؤؿي٦ا٨ وكيُٙ  ة مٕ النونيام  التٔلُميي والوكيو٨ بليى املٔٛط والتٔامل بحٍط

تٔلم ٓ يييى ا٣تؼيياب ٓيييسز ميين املهييياضا  الٔملُيية ٓظيييس متٔييسزة، ممييا ٌؼيييآس امليي

ُٝ ىصو املٔاٚض ف  مواٟٝ تٔلُمُة جسًسة. )ال٠ُٜ ،  (. 00، 2092تُو

  ُيييية، وجسانُيييية،  نٜييييؽ تؼييياىم فيييي  تح٠ُيييي١ لاىييييساٚ البوبوٍيييية املذتلٜيييية ) مٔٛط

 حط٣ُة(.

  يسو  زاُٛٔية  وبٟبياب اػتذساا ىصو الوػاثل ًوٛط متٔة وجاشبُة للميتٔلم، ٛبًز

 لتٔلم بح  وؿوٞ.ٓ ى ا

 .ت٠سا ؤػالُ  تٔلم شاتُة متظوٓة لاؿ٦ا٨، وحؼ  ٟسضا  املتٔلمل  املذتلٜة 

 ،(.10، 2090ت٠سا املٜاىُم  املجطزة ٣مٔلوما  وأُٟة.)كنوي، ماىط 

 فوائذ الوظائط اإلاخعذدة:. 3.7

يييياّٛ   ي ي ي ي ي ي ي ييييس الحي ي ي ي ي ي ي ي يييي  ) ٓبي ي ي ي ي ي ي ي ييييسزة حؼي ي ي ي ي ي ي ي يييياثٍ املتٔي ي ي ي ي ي ي ي ييييس الوػي ي ي ي ي ي ي ي يييياظ ٛواثي ي ي ي ي ي ي ي يييين بًجي ي ي ي ي ي ي ًم٥ي

 ( ف  آلاتي:12،،200ػالمة،

 يع اليتٔلم ألنهيا تٔميل ٓ يى مذاًبية الحيواغ تؼ اىم الوػاثٍ   املتٔسزة في  تٍٔع

 ملا ٛيها من كوض وحط٣ة وكو  تبٔ  ٓ ى التـو١ٍ واملتٔة.

 .توٛط الوٟ  والجهس ل٦ل من املٔلم واملتٔلم 

  ٕ ييياَض يييع ٟيييسضة املييييتٔلم ٓ يييى التٔبلييييو ٓييين شاتيييي  بشا ؤحؼييين التٜآييييل مييٕي املـي تٍٔع

 التسَضؼُة التي ًظٜصىا.
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 م٥ظ  من ال تسَضؽ بالوػاثٍ املتٔسزة ًا ط ف  التحلُل والٜهم لس  املتٔلم، ٍو

ة ي ٓملُة التٔلم.  ا٣تؼاب املهاضا  الٔملُة التي تؼآسو ٓ ى الاػتمطاٍض

   ًيتم٥ن امليتٔلم ميين ا٣تؼياب املٔلوميا  التييي ت٠يسا ٓنيو ؿاؿييا  ال٦ومبُيوتط فيي

ُٛسًو، شل٧ ما ؿ٦ل نلوق، وؤكوا  ، وضػوما ، وكوض بإنوآها، وم٠إً 

 ( 00، 2092ٌؼآس املتٔلم ٓ ى الٜهم والتحلُل وا٣تؼاب املهاضا . )ال٠ُٜ ،

  يع يس مين التٍٔع ًحلل املتٔلم من داللها ٓ ى الت٘صًية الطاجٔية الٜوضٍية مميا ًٍع

 (. 1،، 2092الصاتي للمتٔلم.  )ال٠ُٜ ،

 ( في آلاح :2000،32أما باليعبت للمعلم فإنها جتيذه خعب دون دًتيرص)

   ًالـطح والتسَضؽ ، وما ىو حس ٞ اْل ٓ ى ٤ل ما ىو جسًس وحسً  ف  ًط الًا

 ف  املظاهج والنوام  التٔلُمُة ٓ ى ادتالٚ املؼتوٍا .

  ييٕي ي يييا ًييييتالءا مي يييي   بمي ؼي يييٞط تسَض ي ييييسًل ؤػييييلوب ؿييييطح ، ًو تم٥يييين املٔلييييم ميييين تٔي

 مؼتوٍا  الٌالب.

  ٓ  سة زو٨ ب٘طن تؼآس املٔلم ٓ ى التواكل ًن املٔلمل  زادل زولة ما، ؤو ف

١ املياتمطا  ٓين بٔيس. ٣ميا ًم٥ظي  الاؿيبوا٢ في   تباز٨ لا٦ٛاض والخنوا  ٓن ًٍط

يييية املتذلليييية، ييييوض الييييسوضٍا  الال٥بوونُي يييية والسولُيييية.، وحوي واملاتمطا  املحلُي

 املاتمطا  الٔلمُة الخاكة بالتسَضؽ.

  املٔليم في  الٜليل السضايي ي لُليبح بمثابية املوجي  واملطؿيس، وليِؽ تٌيوٍط مهمية

 ل٠ي ؤو املل٠ن.امل

  ، ٓسا الت٠ُس بالؼآا  السضاػُة، حُ  ًم٥ن وهٕ املازة الٔلمُة ٓنو لانبون

ؼتٌُٕ الٌالب الحلو٨ ٓليها ف  ؤي وٟ .  َو

 : ؤما باللؼبة للمتٔلم حؼ  نٜؽ املطجٕ ٛةنها تُٜسو ف 

  ٜجييط ًاٟتيي  ومواىبيي  ل٦ُييو  باحثييا متٜآييل كيياشٔا ؤ  ٌؼيتٔل  ب٦ييل جسًييس، ٍو

 طز متل١ لها.للمٔلومة ب مج

  تؼييآس ٓ يييى جيييصب انتبييياو امليييتٔلم مييين ديييال٨ ميييا تٔطهييي  مييين بيييطام  مليييوضة

 ومؼموٓة.
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  ٕ ييياَض ييٕي بٔويييهم زولُيييا فييي  بٔيييى املـي تم٥ييين املتٔلميييل  مييين بم٦انُييية املـييياض٣ة مي

التٔلُمُيية البحثُيية وإلازبء بييأضاألاهم املذتلٜيية حييو٨ ؤي موهييْو ًٌييطح للظ٠يياؾ 

 بُنهم.

  ية ب اضة ضوح امل٘امطة وشـوة تح١ُ٠ الصا  ٓنو ما ًليل بلُي ، ػيآُا وضاء مٔٛط

 ٤ل ما ىو جسًس.

  ة اػتجابة املتٔلم للتٔلُما  ولاشـٌة. املطػلة ل  من املٔلم ؤو س من ػٓط تٍع

 املطؿس  التٔلُمي.

 .س من  ٠ة الٌال  بظٜؼ  وشل٧ بةؿٔاضو بالت٠سا وتحؼن مؼتواو  تٍع

 ييس مييين مؼيييتو  التٔييياو  بيييل  املٔليييم وامليييتٔلم، وتحيييو٨ ا ٠ييية تٍع لٌالييي  مييين ًٍط

١ التوجُ  الصاتي.  الاػت٠با٨ الؼلبي بلى التٔلم ٓن ًٍط

    تييوٛط للميييتٔلم ظدميييا مييين املٔلوميييا  والبُانيييا  ت٦ييو  متاحييية لييي  فييي  ٤يييل ظميييا

 (.2001،00وم٦ا .)٠ُٓلة،

 مضاًا الخكىولوحيا الجذًذة في الخعليم: . 4.7

إلاؿياضة بلُيي  فيي  تتؼيم الت٥ظولوجُييا الجسًيسة بجمليية مين املعاًييا منهييا ميا ػييب٠  

 بٔى ٓظاكط محتوٍا  البح ،  ونوُٝ بليها ما ً  :

   ييييو٨ زو ييييصوي الاحتُاجييييا  الخاكيييية الييييصًن تحي يييا الٜطكيييية لي تٌٔييييى ميييين داللهي

ٞ بالتٔلُم اللٜي متى توٛط   -ُطوٛهم الخاكة ؤو الصحُة -تٔلُمهم والالتحا

 الوػاثل والوػاثٍ ل٦ل متٔلم حؼ  متٌلبا  بٓاٟت .

  املتٔلميييل  مييين التٌييوضا  الٔلمُييية فييي  مجيييا٨ الت٥ظولوجُييية اػييتٜازة املٔلميييل  و

باػتذساا لانبون   ٣ظموشج من وػاثٌها، دسمية للٔملُية التٔلُمُية التٔلمُية  

 بذاكة لصوي الاحتُاجا  الخاكة لتظمُة ٟسضاتهم ومهاضاتهم، وتٜجلو مواىبهم.

   التٔلم ٛطكة ملن لم تؼمح لهم ُطوٛهم بمتابٔة زضاػ،هم، والصًن ٛاتهم ٌٟاض

ي، شليي٧ ميا ٌؼييمح  بؼي   ػينهم ؤو ٟييوانل  م٠ُيسة ٛطهيها ٓليييهم التٔليُم اللٜي

 لهم بالتٔلم ٓن بٔس. 

   ميين مطونية واػييت٠اللُة للييساضغ ميين ديال٨ مييا ت٠سميي  ميين ؤشـييٌة ميا تتملييز بيي

 تٔلُمُة ومن تؼهُال  للمتٔلمل  ب ٠ًُسىا ظما  وب م٦ا .
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 اىيل املييتٔلم، وتذٜييٝ ٓيين ميا ٌٔييٚط بيي  مين اٟتليياز فيي  الظ٠ٜيا  التييي تطىيي١ ٤

 السو٨ ما تتٌلب  الجامٔا  من ت٦الُٝ من حُ  بظائىا وتجهلزىا...

 حيت لتئت روي الاخخياحاث الخاصت:اظخخذاماث الوظائ  الخكىولو . 5.7

تٔتنو الوػُلة الت٥ظولوٍجة ٤ل ؤزاة ؤو وػُلة م٠ٔسة ؤو ٗلو م٠ٔسة ٌؼيتذسمها 

ازة التٔلُمُة لصوي الاحتُاجا  الخاكة، مٔلمو البوبُة الخاكة بهسٚ ؿطح وتؼهُل امل

ميين ىيييصو الوػييياثل: ؤجهيييعة ال٥مبُيييوتط ال خليييُة، النيييوام  الخاكييية، الوػييياثل املٔيييعظة 

مُة )امل٘اوضي،   (.01، 2091للتواكل، ؤجهعة الت،جُل، الظِاضا  امل٥نوة وال٥ت  الٟط

 أهواع ألاحهضة الخاصت لتئت روي الاخخياحاث الخاصت:. 6.7

ييييتذسامها شوو ٟيييياا دنييييواء ال يييي ٌٔمييييس بلييييى اػي يييا بتلييييلُٝ لاجهييييعة التي ت٥ظولوجُي

اٟييية، حُييي  تييم تحسًيييس ل٦يييل ٛئييية مييين الٜئيييا   الاحتُاجييا  الخاكييية حؼييي  ًبُٔييية إلٓا

 الوػاثل الت٥ظولوجُا لا٣ثو اػتذساما، لخلها امل٘اوضي ٣ما ً  :

 ؤلاعاقت البصشيت: 3. 6.7

  ي، تحوٍيل ال٥يالا امل،يجل جهاظ الاوبتا٤و : مبسئو تحوٍل الٌبآة بلى بسًل مل  

 بلى ن٠اي بطاًل.

٠ة بطاًل، الخطاثٍ، الطػوما  وشل٧ بتحوٍل  حهاص جاسموفوسم: - ٠ًوا بةنتاج ٣ت  بٌٍط

 ػٌح بالػت٦ُي بلى ؿ٦ل  الثي لابٔاز.

 ىو جهاظ لؤاٚ البلط ٌٔمل ٓ ى ت٥بلو ال٥تابة. حهاص ماحىيكام:

 وبة بلى مؼموٓة.زوضو تحوٍل ملازة امل٥ت حهاص كشصوي  للقشاءة:

 ؤلاعاقت العمعيت: 2. 6.7

 زوضو التإىُل والتسٍض  ال٥المي لؤلًٜا٨ املٔاٟل  ػمُٔاحهاص العوفاج: 

 ٌٔمل ٓ ى تحوٍل ال٥الا املؼمْو بلى ٣تابة ٓ ى الـاؿة. حهاص هاجف إلاكاإلات الصم:

 البرامج اإلاعخخذمت لتئت روي الاخخياحاث الخاصت:. 7.7

ة: ى اٟييية البلييييٍط يييا ٛئييية إلٓا ظيييا٢ مجموٓيييية مييين النيييوام  ًم٥يييين ؤ  ٌؼيييتُٜس منهي

 امل٥ٜوٚ، لخل  حؼ  امل٘اوضي ٣ما ً  :

: ًطت٥يع ٓ ييى مبيسؤ اػييتذساا آلُية نٌيي١ اليظم ؤو تحوٍليي  بليى بطاًييل بشهـامج الهـال العش ــ 

 م٠طوء.

 ل  املبسؤ نٜؼ  مٕ بطنام  الها٨ الٔطبي. بشهامج ظوبشهوفا العش  :
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 ٟاضت الـاؿة.: وىو بطنام  بشهامج ويىذوص أًض

 بطنام  ز٥ًؼنوي: ىو مبوجم بطاًل.

 فئت ؤلاعاقت العمعيت: 

 موج  لللم، زوضو تطجمة الل٘ة امل٥توبة بلى ل٘ة بؿاضا . بشهامج وظيط:

اثلت  من دال٨ البوجمة  بطنام  تواكل املبوجم إلاؿاضي الٔطبي: ىسٛ  مؼآسة لاكم ٓو

 ز.بلى ل٘ة إلاؿاضة باػتذساا ت٠ظُة  ال ُة لابٔا

حا  اليووضز بيالل٘تل   بشهامج التوهذ ؤلاشاسي: ىو بطنام  ال٥تابة بل٘ة إلاؿياضة ٓ يى كٜي

ة.  الٔطبُة والانجللًز

ىييو بطنييام  مجييياشي لؤلًٜييو ، حُييي  ًييوٛط ىيييصا  قــاموط ل ــت ؤلاشـــاسة العش ــ  ل ًتـــون:

 التٌب١ُ للمؼتذسا ٟاموغ ل٘ة إلاؿاضة لللم والب٥م.

 جذًذة في الخعليم:عيوب اظخخذام الخكىولوحيا ال. 8.7

م ما ت٠سم  الت٥ظولوجُا الجسًسة من دسما  ف  مجا٨ التٔلُم ٛية  لهيا مين        بن  ٗض

 الُٔوب واملأدص التي نص٣ط منها ما ً  :

  ٟليية الاىتمييياا بحاجييا  ومُيييو٨ املتٔلمييل  وبذاكييية شوي الاحتُاجييا  الخاكييية

 منهم.

  و من اىتمام  بتح١ُ٠ ًط٣ع ٓ ى مهاضا  وت٠ظُا  اػتذسامها ؤ٣ثتجٔل املتٔلم

 ؤىساٚ النونام  امل٠طض ل .

    يطح امليتٔلم ملـيي٥الت تحيس مين ٛيطق الظ٠ياؾ والحيواض بيل  املٔليم وامليتٔلم، ًو

 وجها لوج  مٕ املٔلم ؤو املطؿس بـ٦ل مباؿط.

  ،مييا تتٌلبيي  ميين ت٦لٜييية مازًيية لتييوٛلو الوػييياثٍ املتٔييسزة شا  الجييوزة الٔالُييية

لمل  من شو  الاحتُاجا  الخاكة بما ًتظاػ  والتي تحتاجها ٤ل ٛئة من املتٔ

اٟة.  ونْو إلٓا

  تُ٘ي  في  ُيل اػيتذسامها ضوح التظياٛؽ بيل  ؤٛيطاز املجموٓية، أل  الٔميل ٗالبييا

 ما ًتم ٛطزًا.وبل  مٔلم ومتٔلم ٓن بٔس.

 .ت٠لل من الت٥ُٝ الاجتماع  والاحت٦ا٢ بل  املتٔلمل  ُٛما بُنهم 

 ُياب ٟس تؼاىم ف  التؼطب والان٠ٌاْ ٓن ا لتٔلُم نتُجة ُيطوٚ املتٔلميل ، ٗو

 بجطاءا  املتابٔة.
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   وبة مطاٟبيية لاولُيياء ألبظيياألاهم املتٔلمييل   ٓنيييو ؿييب٦ا  لانبونيي  ومييا ً يي  فييي كئي

 . ٛواثُاتها من ٗ  وػمل 

  ًتٔامل املتٔلم مٕ مٔسا  ووػاثل جامسة ٌُ٘  ف  ُلها ٗالبيا الحيواٛع الٜظُية

 مالحِت  املباؿطة لؼلو٢ املتٔلم. والتوجُ  من املٔلم وجها لوج  من دال٨

  وبة اػيييتذسامها باللؼيييبة ملظيييا١ً الِييل ؤو اليييصًن ب تم٥ييينهم ُيييطوٛهم مييين كئي

لوىا.   اٟتظاألاها، و٣صا ف  حا٨ ان٠ٌآها لخلل ت٠ني ؤو ُطوٚ مظادُة ٗو

 معيقاث اظخخذام الوظائط اإلاخعذدة:. 9.7

لوػياثٍ املتٔيسزة نيص٣ط ًواجي  املٔليم جملية مين امل٠ُٔيا  التيي تحيو٨ زو  اػيتذسام  ل 

 منها:

 :ت،جل كٔوبا  ف  توٛلو امللزانُة ال٦اُٛة لتحوٍل الت٠ظُة من  معيقاث مادًت

ل  ؤ  ًسض٤وا ميا ًتٌلبي  الٔميل مين ت٦لٜية مازًية   ٥ٛطة بلى بنتاج لصا ٓ ى املـٛط

 لئلنٜاٞ ف  مجا٨ الت٥ظولوجُا الحسًثة، وما ًوٛط من وػاثٍ إلنجاح الٔملُة.

 :ب ُٟمة للت٠ظُة ب  لم تؼتذسا في  الوٟي  املظاػي  وجيسواىا   معيقاث صمىيت

 ب تتح١٠.

 :نهم حاجيا  ٠ًلس بهيا املٔلميو  واملتٔلميو ، حُي  ؤ  ل٦يل مي معوقاث بششيت

ييييا   ييٕي الت٠ظُييية الجسًييييسة، ٛييياملتٔلم ًتٔامييييل مذتلٜييية، وىميييا الٌٛط املت٦يييامال  مي

ة، وحل ؤي مـ٦لة بؼهولة مٕ ال٦ومبُوتط، واملٔلم ٓلُ  بٓساز لاجهعة املتوٛط 

 ٛظُة. 

 :مئظييا  9111،910ًوييُٝ كياله) معيقـاث عمليـت (. ؤنهيا تتوييمن هيطوضة الًا

ٓ ى ػالمة لاجهعة وكُان،ها ، ووجوز ؤ٣ثو من جهة ٌٔتمس ٓليها في  تيوٛلو ىيصو  

 املتٌلبا .

 :يييا   معيقـــاث إحشائيــــت ًوييييُٝ كيييياله: ؤ  ادتُيييياض املييييازة ؤو املـيييي٦لة املييييطاز حلهي

ملُييا. )ال٠ُٜييي ،وإلام٦انييا   املٌلوبيي  2092ة لهييصا الحييل ًتٌليي  جهييسا ٓلمُييا ٓو

،،0 .) 
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 اجمتخ

ب  ميا ًم٥يين ٟوليي  ؤ  ٛئيية شوي الاحتُاجييا  الخاكية جييعء ب ًتجييعؤ ميين ىييصا  

املجتمٕ، ٛ  تؼتح١ ٤ل اىتماا  وضٓاًة، بٓسازا لها للحُاة، ٟلس الاػتٜازة مما تمل٥  

حة  من مواى  ومهاضا ، دسمية للمجتمٕي  بآتباضىيا ال٠ُمية املوياٛة لجهيوز ىصو الـٍط

لاػيوٍاء ولاصيحاء، ومؼيياىمة منهيا  في  بظيياء املجتمٕي والانيسماج فيي  مذتليٝ ماػؼييات ، 

، ٣ميا ٓليهييا مين الواجبيا  مييا  وبيصل٧ ٛية  لهيا ميين الح٠يوٞ ميا ل٘لوىيا ميين ؤٛيطاز املجتمٕي

ٔا .   ٓليهم، بب ما ؤٜٓ،هم مظ  لظلوق والتـَط

ييي تٜازتهم ميييين الت٥ظولوجُيييا الحسًثيييية حيييي١، وبيييصل٧ ٛيييية  تٔلييييُمهم واجييي ، واػي

ًيياىلهم شليي٧  لتظمُييية ٟييسضاتهم  وتٌيييوٍط مهيياضتهم، ومييا جييياء  الت٥ظولوجُييا الحسًثييية بب 

لتٌيييوٍط ال٠يييسضا  وتحؼيييل  واٟييٕي التٔليييُم باػيييتذساا ؤًيييوض وؤحيييسث ت٠ظُيييا  التٜآيييل، 

ملجا٨ واػتثماض الوػاثٍ املتٔسزة وت٥ُُٜها و١ٛ متٌلبا  شوي الاحتُاجا  الخاكة ف  ا

ييييطاز  يييي تُٜييييس لاٛي التٔلُمييييي والبوبييييوي وامل.ييييي ولت٠ييييسا الخسميييية فيييي  مذتلييييٝ املجيييياب  التي

يييا  ي ييٍي الييييصي ٌٔتمييييس ٓ ييييى اػييييتثماض الت٥ظولوجُي ي يييا ًتواٛيييي١ والتٔلييييُم اللـي والجمآييييا ، بمي

الجسًسة وحؼن اػتذسامها وتطؿُسىا  ف  ٤ل ما ىيو بًجيابي لتٌيوٍط ؤؿي٦ا٨ التٔليُم في  

 .91التي ٛطه،ها جاثحة ٤وُٛس ف  ىصو الِطوٚ ٤ل مطاحل  ومؼتوٍات  وبذاكة

ولٔييل ىيييصا الجهييس اليييصي تٜوييل بييي  الباحثييا  ًويييُٝ ُٟميية فييي  مجييا٨ البحييي  

اًة  ت الٔلمي إلٛازة ال٠اض  سا من الٓط بما لصوي الاحتُاجا  الخاكة من ؤىمُة تتٌل  مٍع

، جتماع وحط٤اتها وتٜآلها الا ف  ُل ما تٜطه  الِطوٚ الاػتثظاثُة التي ت١ُٔ شـاًاتها 

ة ما ت٠سم  وػاثل الت٥ظولوجُة الحسًثة دسمية للظميو املٔطفي  ب   ومن جهة ؤدط  مٔٛط

 :وعلى هزا ألاظاط هقترح اػتٔمالها ف  الاتجاو إلاًجابي تم اػت٘اللها وحؼن

  يييس مييين البحيييي  فييي  مجييييا٨ الت٥ظولوجُيييا الحسًثييية واػييييتذساماتها فييي  مجييييا٨ املٍع

طا٣ييييع البُساٗوجُييية املتذللييية بييييصوي التٔليييُم بمذتليييٝ ؤًييييواضو، بميييا ٛيهيييا امل

 الاحتُاجا  الخاكة.

  الٔميل ٓ ييى تييوٛلو الوػيياثل والوػيياثٍ املتٔيسزة فيي  مذتلييٝ املاػؼييا  بال٠ييسض

ييم مييا تتٌلبيي  مييين  ال٦يياف  الييصي ٌؼييمح بتٔمُمهييا وجٔلهييا بييل  ًييسي املتٔلمييل  ٗض

 ت٦لٜة.
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   ل  واملٔلميل  ت٦وٍظيا ٛٔلُيا، ب٣تؼياب مهياضا تم٥يينهم الؼيهط ٓ يى ت٦يوٍن املـيٛط

ميين تطؿييُسىا وحؼييين اػييت٘اللها اػييت٘الب ٠ٓالنُيييا، ومؼييآسة املتٔلمييل  ٓ يييى 

اكة م، وبذاكة ٛئة شوي الاحتُاجا  الختُٜٔلها واػتذسامها ف  تظمُة ٟسضاته

اًة ال٦اُٛة التي تح١٠ ًموحاتها وتلبي اح   تُاجاتها.التي لم تل١ الٓط

 التيس١ٛ، لٔواميل ٟيس الٔمل ٓ ى تحؼل  ؿب٦ا  لانبون  التي ت،يجل ن٠ليا في  

الا والاتلا٨، والتي تٔٚط تصبصبا واهٌطابا  ًسض٣ها املتذللو  ف  مجا٨ إلٓا

ظُا وزولُا، ناى٧ُ ٓين  وان٠ٌآا مت٥طضا، ١ٌُٔ زو  تح١ُ٠ التواكل ٓنوىا ًو

 مظا١ً الِل. 

   تٔميُم اػيتذساا النيوام  الٔطبُية املوجهية ليصوي الاحتُاجيا  الخاكية ٣نونيام

 طنام  وػٍُ.الها٨ الٔطبي، ب

 .الاػتٜازة من الاػهاما  الٔاملُة املوجهة لهصو الٜئة 
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ييوشي بو  - اػيٌة لاٟميياض الليظآُة والت٥ظولوجُييا الجسًييسة، ؿيٌاح محمييس، البي  التلٜلًز

الا والاتلا٨، الٔسز  ة لالتلا٨، مٔهس ٓلوا إلٓا  (.9111،جوا  ) 92املجلة الجعاثٍط

يان، م٥تبية الطؿيس،  - كنوي ماىط، من الوػياثل التٔلُمُية بليى ت٥ظولوجُيا التٔليُم، الٍط

 2090ز.ي، 

جيييي  ٓبيييس الحييياّٛ ػيييالمة، تليييمُم الوػييياثٍ املتٔيييسزة وبنت - يييان، زاض الخٍط اجهيييا، الٍط

 ،200لللـط والتوظَٕ ،ز.ي، 
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