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 اشحراجٕسٕاة
اهحكوٕى االهكحرهٍي  



ياشحراجٕسٕاة اهحكوٕى اإلهكحرهٍ
جحَٓع ةَٕاة اهحكوى االهكحرهٍي هححَاشب يف جَٓع املحكوًٌٕ ه جَٓع امللرراة ه 
األّداف ، غٕر أٍِ ال َٔتغي اهضًاس هوحكاين يف اهحكوى اإلهكحرهٍي دهن جضدٔد 
االشحراجٕسٕاة املصحخدية يف اهحدرٔس يٌ خالل اهحكوى اإلهكحرهٍي هٔلطد ةْا 

حكوًٌٕ ، صٕخ ٔحغًٌ ٍـام اهحكوى | اهكٕفٕة اهحي ٔحى ةْا جلدٔى اهحكوٕى هوً
اإلهكحرهٍي جطًٕى اشحراجٕسٕاة جكوى يخحوفة ةًا ٔحغًَِ اهَـام يٌ خدياة اهسٕن 
اهذاٍي هوٓٔب ه أدهاة إهكحرهٍٕة يف ٍلن املضحٓى ه اصدات قًوٕة اهحكوى ، ه جحغًٌ 
 اشحراجٕسٕاة اهحكوى قددا يٌ اإلزراءاة اهحلدٔى املضحٓى اهحكوًٕي ةشكن ٔصاقد

املحكوًٌٕ ىلع جضلٕق األّداف اهحكوًٕٕة ه جحَٓع جوم االشحراجٕسٕاة ةحَٓع 
ّٓ اشحراجٕسٕةاألّداف فًٕكٌ اشحخدام  اهحدرٔب ه املران قَديا ٔكٓن اهْدف

Eاكحصاب يْاراة كًا ًٔكٌ هحلدٔى اهضلائق هاملكوٓياة ه اهحي ًٔكٌ جلدًْٔا 

- Lecture  رهٍٕة املضاعرة اإلهكح اشحراجٕسٕةاشحخدام-E  ، يٌ خالل يوفاة اهطٓة
اهحكوى اهحكاهٍي اإلهكحرهٍي قَديا  اشحراجٕسٕةأه يوفاة اهفٕدٔٓ أه يوفاة اهَطٓص أه 

 Cooperativeٔحكاهن اهؽالب يكا هحضلٕق ّدف جكوًٕي يضدد ككحاةة هركة ةضذٕة 

Learning ، إذا E – Brainstorming  أه اهتضخ قٌ يفْٓم يا ىلع اهشتكة أه
اهكطف اهذَّي اإلهكحرهٍي كان اهْدف إدارة اهحفكٕر ه كدج اهذٌّ  ٕسٕةاشحراج

يٌ  اٖراء E-هجشسٕف اهؽالب هكي ٔتَٓا ىلع أفكار األخرٌٔ ه اشحخراث األفكار ه 
االكحشاف اإلهكحرهٍي هسكن  اشحراجٕسٕةاألقغاء اهطايحٌٕ ه إقؽائْى جكزٔزا إٔساةٕا أه 

املٓاكف اهحكوًٕٕة جضحٓو ىلع يشكالة جذٕر هدى املحكوى شكٓرا ةاهضٕرة ه اهحصاؤل 
جدفكِ إهى اهتضخ هاالشحلطاء قٌ املكوٓياة ه اهضلائق ه املفإّى  Discovery، ه 

اهحي جًكَِ يٌ جكٌٓٔ اهصوٓك اهذو ٔصاّى اهدراشة املكوٓياة ه املٓاكف اهحي 
املضاكاة  اشحراجٕسٕةيف فْى ّذُ املشكالة هصوْا أه  simulationٔطكب 

دراشحْا ٍـرا هطكٓةحْا أه ٍدرجْا أه خؽٓرجْا فٕحى دراشحْا دهن اهحكرض هألخؽار 
يٌ  اشحراجٕسٕةاملرجتؽة ةاملٓكف اهحكوًٕي هيٌ املًكٌ اهسًف ةٌٕ أكذر يٌ 

اؼاة جكوًٕٕة هدقى ٍش اةحكاراالشحراجٕسٕاة اهصاةلة هحضلٕق اهحكوى املؽوٓب ه 
 قًوٕة اهحكوى هجضلٕق يخرزاة اهحكوى



:     Instructional Strategies  جكرٔف اشحراجٕسٕاة اهحكوى
ةأٍْا اإلزراءاة اهحدرٔصٕة اهحي ٔخؽؽْا اهلائى ةاهحدرٔس يصتلا  ُجكرف   

ةضٕخ جكَِٕ ، ىلع جَفٕذ اهحدرٔس يف عٓء اإليكاٍاة املحاصة ه جكرفْا 
ْا املٓاضفاة املحكولة ةاخحٕار أصدات ه أٍشؽة ٍةا هُجكرف أغاى ةارةارا شٕوز ، 

 . اهدرس ه جصوصوْا
 :   E - Instructional Strategies  اشحراجٕسٕاة اهحكوى االهكحرهٍي

  -ًٔكٌ جوخٕص اشحراجٕسٕاة اهحكوى االهكحرهٍي فًٕا ٔوى :
: أهال : املضاعرة اإلهكحرهٍٕة

جكحتر املضاعرة ؼرٔلة هحلدٔى اهضلائق ه املكوٓياة ًٔكٌ جلدًْٔا يٌ خالل 
أه  Power Pointيوفاة اهطٓة ، أه يوفاة اهفٕدٔٓ أه يوفاة ه إجاصحْا هوًحكوى 

Flash  قرهض اهٓشائػ املحكددة يذن  جأهٕفاهَطٓص أه يٌ خالل أصد ٍـى
خالل امللرر ةضٕخ ًٔكٌ جضًٕوْا ه شًاقْا ه يشاّدجْا يف أو هكث ، كًا 

: اهرهاةػ املرجتؽة ةًٓعٓع اهدرس ه -ًٔكٌ أن جضحٓو املضاعرة ىلع ةكظ 
 : هحفكٕن املضاعرة داخن امللرر ٔحى 

اهحخؽٕػ اهسٕد هوًضاعرة يٌ خالل اشحخدام يدخن ةصٕػ -1
اهؽالب ٔكوًٓن زٕدا يصئٓهٕاجْى يٌ خالل جكوٕفْى ةلراءة ةكظ -2

لاؼف ضٓجٕة أه يشاّدة املجطفش ةكظ املٓاكف أه االشحًاع اهكحب أه 
 يلاؼف فٕدٔٓ 

اخحٕار ةكظ اهرشٓم املحضركة أه اهطٓر اهحٓعٕش ةكظ اهَلاط يف -3
املضاعرة 

اهضًاس ٍضٓ املٓعٓع صٕخ اكحصب اهؽالب ّذا اهضًاس ه ٔـْر إؿْار  -4
ّذا اهضًاس يٌ خالل جغٕٕر صسى اهكوًاة أه هٍْٓا أه يٌ خالل إعافة 

اهرشٓم املحضركة .
إٍْاء املضاعرة ةصؤال ٔرجتػ ةاملٓعٓع ه ًْٔد هوًٓعٓع اهلادم -5



 :دإٍا : األهكاب اهحكوًٕٕة 
اهدراشة يٌ خالل األهكاب املصوٕة ةغرض جٓهٕد جْدف إهى جكوٕى يٓعٓقاة 

اإلدارة ه اهحشٓٔق اهحي جضتب املحكوًٌٕ يف جكوى ّذُ املٓعٓقاة كًا جًَي 
هدْٔى اهلدرة ىلع صن املشكالة ه اجخاذ اهلرار ، ه املرهٍة ه املتادرة ه 
املذاةرة ه اهطتر ، ه جضحٓو كن هكتة ىلع قدد يٌ املكٍٓاة يَْا يغًٓن 

ه دهر اهالقتٌٕ  ه األّداف اهحكوًٕٕة هوكتة ، ه كٓاقد اهوكتة هاهوكتة ، 
اهحكوًٕاة اهخاضة ةاهوكتة ه كٕفٕة صصاب املكصب هاهخصارة ، ه ّذُ 

.  املكٍٓاة ٔسب أن جكٓن يكرهفة اكن يًارشة اهوكتة 
 :داهذا : اهحكوٕى املترير اإلهكحرهٍي 

ةكغْا ةشكن جضدد  جسزئة املضحٓى إهى هصداة جكوًٕٕة ضغٕرة يرجتؽة يف
فِٕ يصاراة يحكددة ٔحفاقن يكْا قوى ه يكحًد اٍحلال املحكوى ةٌٕ أززاء 

 . ذاجٕة اهحطضٕش االخحتاراةامللرر ىلع إزاةحِ قٌ األشئوة املخحوفة يٌ خالل 
  :راةكا : اهحكوى اهحكاهٍي اإلهكحرهٍي 

ٔحكاهن اهؽالب يكا هحضلٕق ّدف جكوًٕي يضدد ككحاةة هركة ةضذٕة أه 
 االٍحرٍث .  اهشتكة يٌ خاللاهتضخ قٌ يفْٓم يا 

 :خايصا : املَاكشة اهسًاقٕة 
املَاكشة يٌ أّى أدهاة االجطال ه اهحفاقن يف ةٕئة اهحكوى  اشحراجٕسٕةجكد 

ٓٔة ه ًٔكٌ جكرٔفْا االهكحرهٍي صٕخ يٌ خالهْا جضلٕق اهكدٔد األّداف اهحرة
جصًش هوًصحخديٌٕ ةاهحٓاضن يٌ خالل إرشال يٓعٓقاة  اشحراجٕسٕةةأٍْا 

 ألرهّا  كى Linear، أه ةؽرٔلة خؽٕة يحداخوة  Threadedهالقة ، ه ٔشًن 
ه ٔكولٓن قوْٕا إيا ةؽرٔلة خؽٕة يحكاكتة املَحدى اهٓاصد أصٕاٍا ىلع أةٓاب 
يخحوفة ٔحخطص كن يَْا يف يٓعٓع ةكَِٕ ، ه جحلصى املَحدٔاة إهى 
يَحدٔاة ٍلاش قوًة جصًش هوزهار ةاملشاركة يف اهحكوٕق ، ه يَحدٔاة ٍلاش 

ٌ خالل اشى خاضة ال ًٔكٌ املشاركة فْٕا إال قٌ ؼرٔق اهصسٌ ه هوكغٓٔة ي
 املصحخدم ه كوًة املرهر



خوق اهكدٔد يٌ األّداف اهحرةٓٔة اهحي جصكى كذٕر يٌ املؤشصاة اهحكوًٕٕة 
هحضلٕلْا ، صدت قَديا شارك اهؽالب يف األفكار فإن اهحكوى ٔطن إهى أىلع 
املصحٓٔاة املكرفٕة خطٓضا اهحضوٕن ، اهحركٕب ، اهحلٓٔى ، كًا أن ، اهؽالب 

 اهشخطٕة هتكغْى اهتكظٔغٕفٓن ختراجْى 
 : شادشا : اهكطف اهذَّي اإلهكحرهٍي

ّٓ أشوٓب ْٔدف إهى إدارة اهحفكٕر ه كدج اهذٌّ ه ٔحتف فْٕا اهلٓاقد اهحاهٕة 
ٔتَٓا ىلع كتٓل زًٕف األفكار . ال ٔصًش ةحٓزِٕ أو ٍلد . جشسٕف اهؽالب هكي 

يٌ األقغاء اهطايحٌٕ ه إقؽائْى جكزٔزا  اٖراءاشحخراث األفكار ه أفكار األخرٌٔ 
  اهرئٕصيه إلزراء زوصة اهكطف اهذَّي ؼرج اهصؤال ، إٔساةٕا 

يٌ زاٍب اهؽالب االشحفصاراةجضدٔد األشئوة ه   -1
إةداء اهرأو يٌ زاٍب اهؽالب ، يف جضدٔد هكث زيَي َٔتغي أال ٔحساهزُ  -3

املحكوًٓن إلةداء اشحساةاجْى
ةاهفحٓر هدى اهؽالب ٔحى إدارجْى ةاكحراج قوْٕى أفكارا أه قَد اهشكٓر  4. 

 :  كاهحاهي اجساّاة يخحوفة دى جطَف األفكار يف فئاة
األفكار األكذر اصحًاال هوَساج . أفغن األفكار ىلع املدى اهلطٕر . . أفغن األفكار 

 ىلع املدى اهؽٓٔن . . األفكار اهحي ًٔكٌ اهحضلق يَْا كتن اشحخدايْا .
ه اهضوٓل اهحي جى اهحٓضن إهْٕا ةكد جلًْٕٕا ىلع  اهحكًًٕاةٔحى جوخٕص 

هٓصة املَاكشاة هٕراّا كن اهؽالب أه ٔحى .. إرشاهْا ىلع اهترٔد اإلهكحرهٍي 
اهخاص ةكن يَْى

:  شاةكا : االكحشاف اإلهكحرهٍي
جسكن املٓاكف اهحكوًٕٕة جضحٓو ىلع يشكالة جذٕر هدى املحكوى  اشحراجٕسٕة

ا ةاهضٕرة ه اهحصاؤل ، ه جدفكِ إهى اهتضخ ه االشحلطاء قٌ املكوٓياة ه شكٓر
اهضلائق ه املفإّى اهحي جًكَِ يٌ جكٌٓٔ اهصوٓك اهذو ٔصاّى يف فْى 

ه ًٔكٌ جلصٕى أًٍاط االكحشاف إهى :  ّذُ املشكالة ه صوْا ،



:االكحشاف املٓزِ  -1
قَديا ال ٔكٓن هدى اهؽالب خترة يف اهحكوى قٌ ؼرٔق االكحشاف ٔصحخدم 

هذهم فاهؽالب ٔضحازٓن إهى درهس اههٕة ه ير ةصٕؽة جٓعش هْى خؽٓاة 
اهصٕر يف ّذا اهَٓع يٌ اهحكوى هذا ٔسب ىلع املكوى ؼرج يشكوة اهدراشة 

لصًْٕا إهى يشكالة فرقٕة ه جتصٕؽْا إهى أشئوة فرقٕة ٔسٕب جةَفصِ ه 
ؽالب ه ٔلدم هْى اهحٓزِٕ قَد اصحٕازْى إهِٕ ه كد ٔكٓن ذهم يف قَْا اه

ضٓرة إقؽاء ٍطائش قٌ اهخؽٓاة اهحي َٔتغي أن ٔحتكْا اهؽالب هإلزاةة قٌ 
 ّذُ األشئوة 

:االكحشاف االشحلرائي  -2
ٔضدت قَديا ٔلٓم املحكوى ةدراشة اهسزئٕاة ه إدراك اهكالكاة هوٓضٓل يَْا  

 إهى اهكوٕاة ه اهحكًًٕاة
: االكحشاف االشحَتاؼى  -3

ه ّٓ قكس االكحشاف االشحلرائي صٕخ ٔتدأ املحكوى يٌ اهكوٕاة ه اهحكًًٕاة 
االكحشاف  اشحراجٕسٕةهٕفصر يف عٓئْا اهسزئٕاة اه ٔالصؾ قَد اشحخدام 

االهكحرهٍي فإن اهؽاهب ٔكٓن جضث عغٓط يكَٕة جرجتػ ةكدم هزٓد املكوى 
ٔحأدر ةذهم ه َٔككس ّذا ىلع يسْٓداجِ يكِ هزْا هٓزِ ، ه يٌ دى فإٍِ كد 

ه  اهضلٕلةاملكوى ّذُ  ٔكياهخاضة ةاهتضخ ه االكحشاف ه يٌ َّا الةد أن 
ٔكؽى اهؽاهب اإلصصاس ةأٍِ كرٔب يَِ ه ذهم قٌ ؼرٔق جضدٔد يٓاقٕد 
هالجطال ةِ قٌ ؼرٔق اهترٔد اإلهكحرهٍي أه صحى جوٕفٍٕٓا ه يٓاقٕد جٓازدُ 
ىلع اهشتكة إلصدات جفاقن يحزايٌ يكِ ه ّذا شٓف ٔدفف املحكوى ملزٔد يٌ 

. االكحشاف 
 : دايَا : صن املشكالة إهكحرهٍٕة

جْدف ؼرٔلة صن املشكالة إهى يصاقدة املحكوى ، هٕحًكٌ يٌ إدراك  
اهحكوًٕٕة اهحي كد جٓازِْ ،  املفإّى املكرفٕة األشاشٕة يف صن املشكالة

كًا جصاقد املحكوى ىلع جٓزِٕ شوٓكِ ه كدراجِ ، ه ًٔكٌ جؽتٕق اشحراجٕسٕة صن 



اهحكوى االهكحرهٍي قٌ ؼرٔق ؼرج  Online Courseاملشكالة يف ةضٕخ 
ٔؽوب يَْى جٓؿٕف يا  يشكوة ةضذٕة ىلع اهؽالب يٌ خالل ضفضة امللرر

كد جكوًُٓ هضن املشكوة ه هكٌ ةشكن فردو ، ه ًٔكٌ هكن ؼاهب يَاكشة 
كًا ًٔكٌ ؼرج يشكوة  ، اإلهكحرهٍي أه اهضٓار املتاشر  املكوى ةٓاشؽة اهترٔد

ه يَاكشة املحكوًٌٕ صٓهْا ه جرك كن يحكوى ةضذٕة ٔلٓم املكوى ةاخحٕارّا 
هزْة ٍـرُ  Discussion Boardsىلع صدُ هكي ٔؽرج ةضٕخ جدهر صٓهْا 

هضوْا ه يٌ دى جسًف اهضوٓل ه جٓعف ىلع هٓصة املَاكشة يَاكشاة زدهٕة 
يٓشكة ةٓاشؽة كافة املحكوًٌٕ ألخذ اٖراء صٓهْا هحضدٔد أٍصب ّذُ اهضوٓل 

اهضن األٍصب ، دى اهٓضٓل هلرار ٍْائي ةْذا  اهحتَية ه هعف املترراة اهكافٕ
يف جًَٕة كدراة  االشحراجٕسٕةاهضن ه جكًًِٕ ىلع كن اهؽالب هجفٕد ّذُ 

املحكوًٌٕ ىلع اهحفكٕر هفق أشوٓب صن املشكوة صٕخ جكحًد ىلع يٓازْة 
، املحكوًٌٕ ةًٓاكف جًذن يشكالة يكَٕة دى ٔلٓم املحكوًٌٕ ةإجتاع أشوٓب 

 وة يف إٔساد صوٓل هْذُ املٓاكفصن املشك
 : جاشكا : دراشة اهضاهة 

ّي قتارة قٌ دراشة ختراة أههٕة ٔلديْا املشاركٓن أه صاالة صلٕلٕة 
ٔكرعْا املكوى ، أه صاالة فرعٕة ٔحى يٌ خالهْا جضدٔد يساالة يضددة هتكظ 
املشكالة أه شًاة اهشخطٕة ه ٔحى جطًٕى دراشة اهضاهة ةغرض يصاقدة 

ة قٌ اهؽالب ىلع فْى أشاهٕب صن املشكالة هاجخاذ اهلرار هجضوٕن اهتٕاٍا
 . ؼرٔق املرازف ، اهكحب اهدراشٕة ، يلاةالة يف اهختراء ، جضوٕن هزْاة اهَـر 

 : قشرة : املضاكاة
املضاكاة ّي جًذٕن املٓكف أه يسًٓقة يٌ املٓاكف اهضلٕلٕة اهحي ٔطكب 

قرعْا ه اهحكًق فْٕا  ىلع املحكوى دراشحْا ىلع اهٓاكف ، صحى ٔحٕصر
ٍحائسْا املضحًوة قٌ كرب قَديا ٔطكب  الشحكشاف أشرارّا ، ه اهحكرف ىلع

هحسارب  كا –جسصٕد يٓكف . يكٌٕ يف اهضلٕلة ، ٍـرا هحكوفحِ أه خؽٓرجِ 



اهَٓهٔة ه اهحفاقالة اهكًٕٕائٕة اهخؽٕرة ه يٌ أّى فٓائد املضاكاة يف املسال 
 اهحكوٕى 

إدارة اّحًام اهؽالب ) اهحشٓٔق -1
اهحكرف ىلع اهكذٕر يٌ املشكالة اهضٕاجٕة كًا ّي يف اهٓاكف -2
جحٕش اهفرضة اهكافٕة هوًحكوًٌٕ ملكاهسة يحغٕراة يخحوفة ةتراقة  -3

 هوٓضٓل إهى يكرفة اهكالكاة 
ٔصحخدم اهحدرٔب قٌ ؼرٔق املضاكاة هحٓعٕش ه اشحكشاف املكوٓياة هوؽالب 

كف املحخططة يف جلدٔى ه جٓزْٕى هتكظ جسارب املضاكاة اهكوًٕة أه املٓا
ةراير املضاكاة خطٓضا يف يسال اهفٕزٔاء ه اهكًٕٕاء دى يَاكشة اهؽالب يف 

 هحسارب هوٓضٓل إهى يفإّى يكَٕة ّذُ . ا
 : صادو قشر : اهحكوٕفاة اهحكَٕٕاة

ٔحى فْٕا جضدٔد جكَٕٕاة أه جكوٕفاة هوؽالب ه ٔضدد فْٕا ةدكة املؽوٓب يٌ 
ٔة جلدٔى ّذُ اهحكوٕفاة هوؽالب ، ه ًٔكٌ قرض املحكوى ه يٓقد ةدأة هٍْا

اهحكوٕفاة ىلع ضفضة امللرر ه إرشاهْا أه اشحلتاهْا يٌ خالل اهترٔد 
اإلهكحرهٍي ، ه ًٔكٌ اشحخدام إيكاٍاة اهدردشة ه املَحدٔاة إلصدات جٓاضن 
فًٕا ةٌٕ اهؽالب ملصاقدة ةكغْى اهتكظ يف جكوٕفاجْى اهحي ، كد جكٓن 

 .  ىلع صدة يخحوفة هكن يَْى 


