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 جلخيص:

س أؿبذ ً الوالب غىد الخفىير جوٍى
 
ًُ  اومولبً  اهدف  وأؿبذ ،الدزاطُت اإلاساخل حمُؼ في الخػلُم في اأطاط

ً بىم ً ميزًخ شمان في الخػلُمُت الػملُت جىاحه التي الخددًاث أهم مً الخفىير مهازاث حػلُم  مػلىماحي 

 . والاجـاالث اإلاػلىماث جلىُت في مدظازغت هجاشاثوبئ ،هابلين ومػسفيً 

 هره جدبنى التي اإلاظاكاث غدد في واضحا جصاًدا ألاخيرة الظىىاث في ٌؼهد الري ،1الاهترهتي الخػلم إن

لت ًٌ لِع واليلُاث، الجامػاث في الوٍس  جوىزا ًخولب مما الخوىزاث، وهره ؤلاهجاشاث هره غً بمػص

ر، الخوىًز دابمت اإلاػلىماث جلىُت هاخُت هي ألاولى. ازيخين هاخُخين في مالبما  هسًق هاخُت هي والثاهُت والخؿي 

ع  .والبداحىحُا الخدَز

 الاهخفاء غدم ،اليلُاث في أو اإلادازض في واهىا طىاء ،واإلاسبين اإلاػلمين غلى جفسق الخفىير مهازاث حػلُم إن

خوىًز ًخػدي أن مً بد ال، بل ؤلاهترهتي الخػلم مظاكاث وفي الىحاهُت الدزوض في الخللُدي اإلاػلم بدوًز  ٍو

ل أحل مً الدوًز هرا  كمان حلأ مً تواكػ خلُلت الى" الخفىير هُفُت الوالب حػلُم" ػػاز جدٍى

 لخؿيراثا ظل في الخىُف غلى وكادزة هاكدة شخـُت بىاء أحل ومً ،للوالب وشاهس واغد لمظخلب

 .باإلاجخمؼ جدُى التي اإلادظازغت

 ملدمت حٌى الخفىير ومهازاجه

 حعسيف الخفىير 

ين مً الىثير ٌػس ف  بىاء الدماؽ بها ًلىم التي الػللُت  اليؼاهاث مً طلظلت هأهب الخفىير التربٍى

 الىفع غلم في الباخثين هظس وحهاث جباًيذ فلد وغلُه،. جماما مفهىمت وؾير مػلدة غملُت غلى

ًٌ  غملُت به ًسون وآخسون خازحُت طلىهُت غملُت ههبأ ٌػسفه مً منهم .للخفىير الػام الخػٍسف خى

 التي الػللُت اليؼاهاث مً طلظلت أههب الخفىير (Barell, 1991) باٍزل غسف لدف.  داخلُت مػسفُت

 وىطخا  غسفه هما. الخمع الحىاض خالٌ مً اطخلباله جم كد ما إلاثير حػسكه غىد الدماؽ بها ًلىم

                                                           
لـد به الخػلم غً بػد  1115الخػلم الاهترهتي: مـولح اطخخدم ألٌو مسة طىت  1 في أوادًمُت اللاطمي، ٍو

ًبىىغُه اإلاتزامً وؾير اإلاتزامً باغخماد ػبىت ؤلاهترهذ.
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(Costa, 1985) بهدف الحىاض مً جأحي التي للمدخالث الػلل مػالجت ههأ غلى ً  مً ،ألافياز جيٍى

 جمثُل ههأ غلى فُػسفه (Ossgood, 1991)  وشؾىدأ أما. غليها والحىم اإلاثيراث ومالخظت إدزان حلأ

لظىًن ًسًي خين في. البِئت في اإلاىحىدة الخازحُت واإلاثيراث لألخدار داخلي  أهه  (Wilson, 2002) ٍو

لها غً ًخم غللُت غملُت ًمثل  .وجلبلها وفهمها جرهسها إلى باإلكافت ألامىًز مً الىثير مػسفت هٍس

 الخفىير أهىاع

 اإلاساد اإلاهمت في وجخػلم مسجبوت وهي ومسهب، أطاس ي :هىغين إلى الخفىير أهىاع جـيُف مىًاإلا مً

 آلُت بـىزة الوالب فُجُب غمسن؟ هى هم :الوالب اإلاػلم ٌأط إذا ،اإلاثاٌ طبُل غلى .مػالجتها

 فُلىم أشزق؟ الظماء لىًن ًيىًن إلااذا ،طأله إذا أما مػلدة، ذهىُت غملُاث دوًن مً غمسه غً

 ؿىف وكد .الظؤاٌ هرا غلى لإلحابت وحػلُدا اجسهُبً  أهثر غللُت وغملُاث بيؼان الوالب

 الخفىير مظخىًي كمً والخـيُف اإلالازهت  غلى اإلالدزةًو اإلاػسفت اهدظاب مهازاث الباخثىًن

 ًيمظخًى إلى الاهخلاٌ غلى كادزا ًـبذ ييل وإجلانها منها الخمىً فسد يلل اإلاهم مً التيًو ألاطاس ي،

ًٌ غلى ٌؼخمل غللي مجهىد إلى ًدخاج الري اإلاسهب الخفىير ًٌ لِظذ مخػددة أو مسهبت خلى  بمػص

 مىًز فهغسً  الري الىاكد الخفىير ،اإلاسهب الخفىير أهىاع ومً. والخلُُم والترهُب الخدلُل مهازة غً

(Moore, 1985) فدف غلى اللدزة ههأ غلى ًٌ  بسوهفُلد  فهغسً  هما. وجلُُمها اإلاػسوكت الحلى

(Brookfield, 1987) وفدف اإلاىولي، الاطخدالٌ :مثل مػسفُت أوؼوت ٌؼمل ههأ غلى 

 (Turner, 1994) جيرهس غسفه الري ،ؤلابداعي الخفىير وهىان. الافتراكاث إلى والخػسف اإلاىاكؼاث،

خولب ما، مؼيلت لحل مألىفت ؾير هسًق غً البدث مداوالث بأهه  في وهالكت مسوهت ألامس ذلً ٍو

 وحػدًل جىلُد فيها ًخم ذهىُت غملُت بأهه ؤلابداعي الخفىير (Olson, 1999) اولظىًن ٌػسف. الفىس

ً غلى اللدزة مؼ طابلا، مىحىدة خبرة مً أفياز  غللُت غملُاث باطخخدام حدًدة أفياز جيٍى

ً.والخخُل الخـىًز أهمها
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 الخفىير مهازاث

ًٌ ًمىً ،الخفىير ومهازاث الخفىير  بين الخلى غدمًو الخمُيز حلأ مً  غً غبازة الخفىير  أن اللى

ً الحىاض ظخلبلهح ما مػالجتًو لالطخدالٌ غللُت غملُت  مهازاث بِىما غليها، والحىم ألافياز لخيٍى

لظىًن غسف. (1111 ،حسوان) الراجُت بئزادجه ملـىد بؼيل الفسد ًمازطها  مدددة هي الخفىير  ٍو

(Wilson, 2002) حمؼ حلأ مً الفسد بها ًلىم التي الػللُت الػملُاث أنها غلى الخفىير مهازاث 

  .اللسازاث واجخاذ والاطخيخاج والخلُُم الخدلُل إحساءاث خالٌ مً وذلً وخفظها اإلاػلىماث

س إلى الحاحت إن ين لدي هبير باهخمام ًدظى الخفىير مهازاث حػلُم حػلذ الخػلُم جوٍى  التربٍى

ًٌ حلأ مً الخػلُم غلى واللابمين   أكص ى باطخخدام للوالب ٌظمذ اٌفػً  مػسفي جوىًز إلى الىؿى

 . (Dewey,1982) الىجاح جدلُم  طبُل في الػللُت هاكاجه

ًوؼاه الػلماء مً الػدًد زأي في الخفىير ٌػخبر
 
 ،الدزاحت زوىب أو والظباخت ،خسآ وؼان أي مثل ا

ًٌ خُث مازطه اليؼان ًخػلم أن فسد  ول غلى ،بداًت ،ًجب لرا إجلاهه، ألافساد ًداو  ًخلىه، ختى ٍو

مازض ًخػلم أن الفسد فػلى لخفىيرل باليظبت ألامس وهرلً  الخفىير مً ًخمىً ختى مهازاجه ٍو

 مً غللُت مهازة الخفىير أن اغخبر خُث (De bono, 1994) بىهى دي ذلً إلى أػاز هما. بفاغلُت

ً خالٌ مً جخدظً أن مىًاإلا
 
لت إن . واإلامازطت الخدزبًو مالخػل  الخفىير مهازاث الوالب حػلُم هٍس

 خالٌ مً أي ،الدزاطُت اإلاىاد مدخىًي غً الىظس بؿم مباػسة، ألاولى :ؿىزجين ئخديب جيىًن كد

 غلى .مباػسة وأطظه الخفىير مهازاث الوالب فُه ًخػلم اإلادزطُت والىخب للمىاهج مىمل بسهامج

 مهازاث لخػلُم  ومظخلل خاؾ بسهامج وهى. 2بىهى لدي (CoRT) وىزث بسهامج ،ثاٌاإلا طبُل

 ول وجخألف الخفىير، إلاهازاث غدًدة حىاهب حؿوي حػلُمُت وخداث طذ مً ًخيىًن خُث الخفىير

ؿوى بدُث مذُؿم ً دزوض غؼسة مً وخدة  دكُلت 33 الى جمخد ؿفُت خـت خالٌ منها ول ٌُ

با  .جلٍس
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  Cognitive Research Trust (CoRT)بسهامج   
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لت  دمج ًمىً أهه يأ ،ةمباػًس ؾير ـىزةبلخػلُم الوالب مهازاث الخفىير جيىن  الثاهُت الوٍس

 التي الدزاطُت اإلاىادًو الدزوض خوى مً هجصءًو اإلانهاج مدخىًي كمً الخفىير مهازاث حػلُم

: خوىاث طذ في جلخُـها ًمىً والتي 3(Beyer)بُير بسامج طلظلت ذلً غلى مثاٌ .اإلاػلم ًدلسها

 مً ُمفـل اطخػساق الثاهُت الخدَزع، مىكىع طُاق كمً اإلالسزة الخفىير مهازة جلدًم ألاولى

 في الوالب ومظاغدة جىحُه الثالثت اإلاهازة، جوبُم في جدبؼ التي السبِظُت للخوىاث اإلاػلم كبل

 إلاساحػت الخوبُم مً الاهتهاء بػد الولبت مؼ هلاغ إحساء السابػت الخوىة في ليهاً زم اإلاهازة، جوبُم

 جمٍسً بدل الولبت مُاك الخامظت الخوىة في اإلاهازة، جىفُر في اجبػذ التي واللىاغد الخوىاث

 بهدف غامً  هلاغ إحساء الاخيرة والخوىة للمهازة، اجلانهم مً للخأهد اإلاػلم باػساف آخس جوبُلي

ًٌ للولبت الصخـُت الخبراث هؼف  حسوان،) اطخخدامها ومجاالث للمهازة جىفُرهم هُفُت خى

2002.) 

 الاهترهتي الخعلم

لت غً غبازة هى  الاهترهتي الخػلم في. ؤلاهترهذ ػبىت جلىُاث غلى حػخمدًو بػد غًجخم  خدَزعلل هٍس

. هره أغدث خـُـا لهرا الىىع مً الخػلُم الاهترهذ ػبىت في مخياملت بمىظىماث الاطخػاهت ًخم

ً مخػددة أدواث جىفساإلاىظىماث 
 
 اإلاهام واطخلباٌ اإلاظاق، مادة غسقججهيز ًو مً اإلاػلم جمى

هره  جىفس لرلً باإلكافت. غليها والسد الوالب أغماٌ جلُُم فسؿت له جدُذ هما. والىظابف

 هاخُت مً أهفظهم وبين الوالب وبين هاخُت، مً والوالب اإلاػلم بين خىاؿللل أدواثاإلاىظىماث 

د اإلاىخدًاث، في الحاٌ هى هما زاهُت،  الخػلم مىظىماث ومً. وؾيرها واإلادوهاث ؤلالىترووي، والبًر

 والهاًليرًن ،(Moodle) اإلاىدٌ: مثل اإلاىظىماثرهس ه والجامػاث اليلُاث في اإلاىدؼسة ؤلاهترهتي

(HighLearn)، هذ-واإلاىفُذ (MofetNet) .وؾيرها 

  

                                                           
3
 لخػلُم مهازاث الخفىير كمً ومً خالٌ اإلاىاهج الدزاطُت . (Beyer) بُيربسهامج   
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 :هىعان الاهترهتي الخعلم

 فُه ًيىًن ،(حي) مباػس بػد غً حػلم هى(: Synchronous E-Learning) متزامنعن بعد  حعلم

مؼ  ؤلاهترهذ غبر افتراض ي ؿف بِئت في الىكذ هفع في . أي ًلخلىًنمتزامىين والوالب اإلاداكس

 .مخخلفت حؿسافُت اماهً ياخخماٌ جىاحدهم ف

 ًخاح ،مباػس ؾير بػد غً حػلُم هى(: Asynchronous E-Learning) متزامن غيرعن بعد  حعلم

ًٌ للوالب فُه دت أوكاث في اإلاىظىمت الى الدخى  .مدددة وؾير مٍس

 للخعليم إلاهترهتي مىدٌ منظىمت

 خدازت بػد غً الخػلم مىظىماث أهثر مً نها( ألMoodle) مىدٌ مىظىمت اخخُاز جمفي هرا اإلالاٌ 

ؿت بدغمهاًو لوالبلًو للمػلم جلدمها التي دواثباأًل بؿىاها جخميز، ًواهدؼازاًو
 
 لؿاثًو الػسبُت لل

ًالتي جىفسها هره اإلاىظىمت: دواثأخسي. ووظخػسق فُما ًلي أهم ألًا غدًدة

 (Assignments)الىظائف( ) املهامأداة  .1

مً كبل اإلاداكس ليافت الوالب.  الػمل وزاقزفؼ الىظابف وأ حلأ مً الاداة هره حظخخدم

ًددد اإلاػلم بىاطوتها اإلادة الصمىُت لُخىً الوالب مً الاهالع غلى هره اإلاهام وحظلُم خلها 

ًفي هفع اإلاىظىمت. ًلىم اإلاداكس بدوزه بخلُُم خلٌى الوالب ووكؼ الػالماث واإلاالخظاث.

 (Mindmaps ) الرهنيت طائالخس  .2

لت أفيازهم غً للخػبير الوالب أمام الفسؿت الاداة هرهجدُذ  ومدظلظلت، وذلً  فاغلت بوٍس

ت مترابوت  اإلاداكس ٌظخوُؼ. بىخابت ما ٌػـف في ذهً الوالب مً أفياز في خازهت فىٍس

 اإلاىولُت الػالكاث وجوىًز طيروزة الوالب، أفياز غلى مػين جخوُى خالٌ مً الاهالع مثال

ًٌغىده  واإلاػسفُت  . مػين مىكىع خى

 (Forums) املنخدياث .3

 مادةوجداٌو آلازاء خٌى  ىلاغلل طىاء خد غلى والوالب اإلاداكس كبل مً الاداة هره حظخخدم

 باالحابت الوالب ُلىمف مػين طؤاٌ بوسح اإلاػلم ًلىمغلى طبُل اإلاثاٌ كد . مػُىتأو كلُت 
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ًآلًا حاباثالبػم غلى إًسد   ، وجداٌو ؤلاحابت بُنهم بأنغلُه  البػد اإلاؼازهت في اإلاىخدي  .خٍس

ًالسد والخػلُم.في ولىً مً اإلامىً الاطخمساز  هخبىه ما حؿُير لوالبظخوُؼ اٌ

 (Wiki)  الىييي .4

الخػاون اإلاؼترن لخددًد فىسة أو مىكىع ًخػلم بملامين  حلأ مً الاداة هره حظخخدم

فهي حظهل غملُت البىاء اإلاؼترن  .الحرفوالخػدًل ًو ؤلاكافت مياهُتإ اجاخت مؼظاق مثال، اإلا

ًبين أفساد اإلاجمىغت في اجخاذ مىكف حماعي أو الىؿٌى إلى ؿُؿت مػلىماجُت مخفم غليها.

 (Personal Blog) الشخصيت املدوهت .5

 هظس وحهت غلى بدوزها جدخىًي والتي، الصخـُتالوالب  مدوهاث وؼاءإل داةألًا هره حظخخدم

مىكف مػين. ٌظخوُؼ اإلاداكس مخابػت ما ًىخبه الوالب مدظلظال  او لفىسة باليظبت الوالب

ًوان ٌػلم غليها. اإلاظاق،في خلدم لل وفلافي مدوهاتهم مً هاخُت شمىُت 

 الاهترهتي الخعلم مساق في الخفىير مهازاث جحليم

أؿبذ مولبا ن دمج وجدلُم مهازاث الخفىير في اإلاىاكُؼ الخػلُمُت واإلاظاكاث ا ،هما ذهس آهفا

 ؤلاهترهتي الخػلم مظاكاث في هازاثهره اإلا جدلُم أهمُت ئنأطاطُا في الػملُت الخػلُمُت. لرا ف

الوالب  فُه ًيىًن خُث مباػس ؾير حػلُم هى اإلاظاكاث هره في الخػلُم أن وىًن مً جأحيخاؿت، 

 الوالب هرا لجرب هثيرة جددًاث أمام اإلاداكس ًترن ألامس هرا. اإلاداكس غً غصلت وػبه بػد في

ً لُيىًن
 
 في يؼىدةاإلا الخفىير مهازاثبراجه  دلممً أحل أن ًوذلً ، الخػلُمُت الػملُت في فػاال

ت "مىدٌ" الطخخدام أداوث مىظىم هسًق كتراحمً هىا حاءث فىسة هرا اإلالاٌ ال. ؤلاهترهتي اإلاظاق

سجبهدف خػلم ؤلاهترهتي لل  البدء لبلوغلُه، ف .ظاكاثهره اإلا في الوالب لدي الخفىير مهازاث وٍى

اث هي وما ه،مى الخػلُمُت ألاهداف جددًد ًجب اإلاظاق بخػلُم ت اإلاظخٍى  غلى ًجب التي الخفىيًر

اث مدزوا اإلاداكس ًيىًن أن ًجب لرا. اإلاظاق هرا خالٌ مً وإحادتها حػلمها الوالب  إلاظخٍى

 الػلُا الخفىير مهازاث إخدي الوالب حػلُم ئنف .بُنها الخمُيز مًله  بد وال ،اإلاخخلفت الخفىير

 مهازةه مظبلت أطاطُت مهازة الوالب حػلُم الاغخباز بػين  ألاخر دوًن مً مثال،" اإلاؼىالث خل"هـ

اث لباقي اكسًز ٌظبب وكد مألىف ؾير ألامس هرا فئن ،"الخدلُل"  ومً .الخػلُمُت وألاهداف اإلاظخٍى
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 اإلاجاٌ ؿىف خُث (Bloom, 1956) بلىم جـيُف هى خفىيروال ػسفتاإلا إلاهازاث الخـيُفاث ػهسأ

اث تطخ إلى اإلاػسفي الفهم، الخوبُم، الخدلُل، الترهُب  ،: مظخىي اإلاػسفتحظلظلي بؼيلًو مظخٍى

 :(1 الؼيل اهظس) فالخلُُم

اث بلىم هسم: 1 ػيل  الخفىير إلاظخٍى

 مػسفت مً أوال ًخمىً أن الوالب غلى أن لبلىم الدظلظلي الخـيُف هرا خالٌمً  ًدبين

ًٌ فاإلاظخىًي بخوبُلها، ًلىم أن كبل وفهمها اإلاػلىماث اث ناأطاطُ هما والثاوي ألاو  التي للمظخٍى

 مظخىًي مً الاهخلاٌ غىد الدظلظلي الخـيُف هرا أو الترجِب هرا ساعىًًُ أن ًخولب واإلاىوم ،اجليهم

  .خسآ إلى

، غلى طبُل في أي مىظىمت حػلم غً بػد ليل مظاق إهترهتي ألاهداف هره جدلُم أحل ومً

 خُث مىفسد بؼيل مظخىًي ول مػالجت مً البد ،(Moodle) مىدٌ مىظىمت في اهترهتي مظاقاإلاثاٌ 

 هما مظخىي،لل طلىهُت ؿىًز غً حػبر التي ألافػاٌ مً الػدًد غلى جددًدا مظخىًي ول ٌؼخمل

ًٌ ًىضح مً أحل أن  مظخىًي ول في ألافػاٌ لهره مدزوا ًيىًن أن اإلاداكس غلى. أدهاه 1 الجدو

 .  ؤلاهترهتي الخػلم مىظىمت في اإلاخىفسة دواثألًا باطخخدام اإلاظاق وجـمُم إوؼاء غىد ٌظخدلسها



 أسعد خالدو  محسن جميل سيف، أمجد

 51 ؿفدت ،(1155) 55 ، الػددحامػت

ًٌ اث وأمثلت وؿف: 1 حدو  (1591 بلىم،) اإلاػسفي اإلاجاٌ إلاظخٍى

 الخعبير ألفعاٌ أمثلت أمثلت ألهداف حعليميت عامت السئيسيتاملسخىياث وصف 

 سلىهيت صىز  عن

 املعسفت

 املادة اسخدعاء أو جرهس على اللدزة يوه

 أن هنا يطلب ما وول ، حعلمها سبم التي

  .املناسبت املعلىماث املخعلم يسترجع

 ،الػامت اإلاـولحاث ٌػسف 

 .مػُىت وكىاهين خلابم

 .وإحساءاث هسًق إلى باإلكافت

 ًرهس، ًـف، ًددد، 

 ٌظمي، ًىخب، ف،ػسً ًٌُ

 .ًدفظ ًخخاز،

 الفهم

 جرهس  مجسد من أبعد يمثل املسخىي  هرا

 التي املادة فهم على اللدزة هىف .املعلىماث

 طسيم عن هرا ويظهس املخعلم، يدزسها

 أو أخسي  إلى صىزة من املادة صياغت إعادة

  .املسخلبليت الاججاهاث وجلديس جلخيصها

 ،مػُىت لفظُت غبازاث ًفظس

ًٌ بُاهُت زطىم  . وحداو

ًٌ  ؿىًز إلى الىالمُت اإلاادة ًدى

اض ي بؼيل  ؿُاؾتها ٌػُد أو  .ٍز

 ٌؼسح، ز،ًميً  ٌ،ًدىً 

س،  ًًفظ 
 
 ٌػُد ل،ًمث

 ،رٌػبً  ؿُاؾت،

ً
 
 .ًخيبأ ف،ًلخ

 الخطبيم

 حعلمه ما اسخخدام على املخعلم كدزة وهى

 اسخخدام ذلً ويشمل ، جديدة مىاكف في

 واملفاهيم والطسائم واللىاهين اللىاعد

  .والنظسياث

 وكىاهين مفاهُم جوبُم

اث جم اهدظابها  مػُىت وهظٍس

 .حدًدة غملُت مىاكف غلى

اكُت مؼىالث خل مثل  ٍز

  .بُاهُت زطىم إغداد أو مػُىت

 ًدظب، ٌؿير، 

، ًىضح،  ٌػدٌ، ًدىاٌو

 ًبين، ًجهص، ٌؼؿل،

 .ًدل

 .ٌظخخدم 

 الخحليل

 أو املعلىماث جحليل على لدزةال وهى

 ثم ألاساسيت عناصسها إلى املعلدة املعسفت

 فهمها اجل من عالكاث من بينها ما إدزان

  .وجنظيمها

 الػالكاث ومخابػت مػسفت

 .اإلاػلىماث بين اإلاىولُت

 الفسكُاث ،الحلابم بين ًميز

 .والاطخيخاحاث

 مػُىت بُاهاث ازجبان مدي ًميز

 .مػين بمىكىع

 ًميز، ًفسق، ،ًلظم

 ٌظخيخج، ًىضح،

 ،ًفـل ًخخاز، ،ًسبى

 .ًلازًن ًلابل،
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 الترهيب

  ألاجزاء وضع على املخعلم كدزة إلى يشير
 
 معا

 أو مخياملت  وحدة لخىىينبطسيلت أخسي 

  .جديد جسهيب أو همط

ً، ًلؼ خوت.مسجبت ولمت ًللي

 ًىخب، كـيرة كـت ًىخب

 . بسمجت لؿت في بسهامجا

 ًبخىس، ًجمؼ، ًؤلف،

 ،ٌػُد ًىظم،، ًـمم

 ٌؼسح، ًسبى، البىاء،

 .ًىخب ًديي، ًلخف،

 الخلييم

 كيمت جلديس على املخعلم كدزة إلى يشير

ٌ  أحيام وإصداز واملىاكف ألاشياء  حى

  .محددة معايس وفم معين مىضىع

  مػين غمل كُمت ًلدز 

 أو داخلُت مػاًير باطخخدام

 .خازحُت

 ًبرز، ٌؼسح، ًميز،

 ،مًلىً  ًلخف، ًفظس،

 ًىلد، ًلازن، ًلدز،

 .، ًدافؼًـف

 

4  مىدٌ منظىمت أدواث خالٌ من الخفىير مهازاث جطبيم
(Moodle) 

 خدازت بػد غً الخػلم مىظىماث أهثر مً "Moodle" مىدٌ الاهترهتي الخػلُم مىظىمت حػخبر

 حظخجُب أنها هما ،الػسبُت اللؿت كمنها مً غدًدة، للؿاث بدغمها اإلاىظىمت هره جخميز .اهدؼازاًو

 الـخػلُم همىظىمت والجامػاث، يلُاثال في مظخخدمتًو مخخلفت أخسًي مىظىماث مؼ وجخىاؿل

5) اإلاتزامً ؤلاهترهتي
Elluminate )غسق هي ،"مىدٌ" جلدمها التي الخدماث أهم مًًو. وؾيرها 

 وظابف، مىخدًاث، زوابى، ملفاث، غلى جدخىًي حػلُمُت وخداث بىاءًو جللاةي، بؼيل اإلاظاكاث

يي، ؿفداث ،مدوهاث اطخبُاهاث، امخداهاث،  مثل أخسي، إمياهُاث جىفسًو هما. هـُت مدادزتًو ٍو

دوال ،الوالب مؼ للخىاؿل دةمخػد وهسًق اإلاظاق، مىكؼ لخيظُم مخىىغت أدواث  الالىترووي بًر

 . وؾيره

 مً بلىم، جـيُف خظب الخفىير مهازاث جوبُم وظخوُؼ هُف: الخالي الظؤاٌ غلى طىجُب آلان

 إهترهتي؟ مظاق لبىاءمىدٌ  مىظىمت ىفسة فياإلاخ دواثألًا اطخخدام خالٌ

                                                           

Moodle
 4

للاطمي اث الخػلُمُت مً كمنها أوادًمُت ا: مىظىمت مً هىع " اليىد اإلافخىح " حظخخدم في اإلاؤطظ 

ًألهداف بىاء مظاكاث غً ُبػد. 

Elluminate
 5

اإلاتزامً مؼ إمياهُت غسق للمىاد بمخخلف أهىاغها وجىفس : مىظىمت حظخخدم للخػلم غً بػد  

ًإمياهُاث واطػت للؼسح وللحىاز بين اإلاداكس والوالب.
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 "املعسفت" مسخىي  في جفىير مهازاث لخطبيم أدواث

 غلى ًخػسف وأن مظبلا، حػلمها مىاكُػا الوالب ًخرهس أن اإلاداكس ًدسؾ اإلاظخىًي هرا في

 .  وغامت مدددة وخلابم ومـولحاث مبادا

  مىاد غلى جدخىًي ملفاث إدزاج مً جمىىه التي مىدٌ مىظىمت أدواث اطخخدام مثال اإلاػلم ٌظخوُؼ

 ازجباهاث إدزاج أو ؿىجُت ملفاث أو بُاهاث كاغدة في الـىًز أو الىـُت واإلالفاث  حػلُمُت،

اث ؾىُت خازحُت اهترهذ  مىاكؼ لـفداث ادة باإلادخٍى  اهدظاب بدوزه الوالب ٌظخوُؼ. ؤلازساء في ٍش

اإلاػسوكت في الـفدت أو مً اإلالفاث  الىـىؾ كساءة هٍسم غً اإلاظاق ؿفدت مً اإلاػسفت هره

 1زكم  الؼيل .ؿىجُت ملفاث إلى الاطخماع خالٌ مً أو وألافالم، الـىًز مؼاهدة خالٌ مً وأ

 مىدٌ مىظىمتفي  أدواث مً آهفا وزد ما خوبُمهُف جم اطخؿالٌ ؿفدت اإلاظاق ل ًىضح أدهاه

ًٌ للمظخىًي جفىير مهازاث لخوبُم  .وهى أبظوها (اإلاػسفت مظخىًي) ألاو

 

 

اء في "اللىء" إلاىكىع ملفاثفيها  ًظهسؿفدت مظاق :  1 ػيل ًالفيًز
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 "الفهم مسخىي " في جفىير مهازاث لخطبيم أدواث

 ًخػدي بل مػسفتها، أو اإلاادة جرهس مجسد مً أغلى ذهني  وؼان الوالب مً ًخولب اإلاظخىًي هرا

 خالٌ مً الوالب غىد الػللي اليؼان هرا جفػُل ووظخوُؼ. وفهمها إدزاهها  غلى اإلالدزة إلى ذلً

 مظابل ؿُاؾت هئغادة أو الوالب، بيلماث مػُىت إلاادة والؼسح الخلخُفولب ه مخىىغت، مهام

س هالمُت جمىً الوالب  أدواثفي هره الحالت ًدخاج اإلاػلم إلى . اإلاخبػت ؤلاحساءاث مً اغدد وجبًر

 مىظىمت في اطخخدامها اإلامىً مً التي ألادواث ًبي ن( 3 ػيل) أدهاه الؼيل مً جلدًم مداخالجه.

ً. اإلاظخىًي هرا في جفىير مهازاث جوبُم أحل مً مىدٌ

 

 الفهم"" مً اإلامىً اطخؿاللها لخدلُم مظخىًي مىدٌ في مىظىمت أدواث:  3 ػيل

اء غلم في" اللىء" إلاىكىع مثاال وظخػسق الخىكُذ، أحل مً  خالٌ مً اإلاػلم ٌظخوُؼ ،الفيًز

دُذف ،(4ػيل  اهظًس) "اإلاباػس الىف" أداةؿالٌ طخبا( الىظابف) "اإلاهام" أداة الخػبير  لوالبل ُُ

اكُت كىاهين ؿُاؾت إغادةفهمه ًوما ًلىم بؼسح بأن بيلماجه  وذلً خُىما  ،تالخاؿ بيلماجه ٍز

ًأدزحه اإلاػلم ليافت الوالب.  طؤاٌ غلى الوالب ًجُب

ً:الظؤاٌ الخالي في مىكىع "اللىء" ذلً، غلى مثاٌ

 الفهم

 املهام

 اخخباز

 املنخدي

الغسفت 

 الافتراضيت



 أسعد خالدو  محسن جميل سيف، أمجد

 54 ؿفدت ،(1155) 55 ، الػددحامػت

 الظالم؟ في هسًي ال إلااذاغلل واػسح،  -

، وكد ًيىن اإلاظاق ؿفدت"الىف اإلاباػس" في  مهمت السد غلى خالٌ مً إحابخه الوالب يرطلف

ىهغ مددد شمني مجاٌ في ذلً ً اإلاػلم ُ 
 
ػلم غلى مظخىي مظبلا م اإلاػلم بدوزه زدود الوالب َو  ُ . ًل

ً.سدودهره ال خالٌ مًفي الفهم  أخوابه غلى الخػسفالوالب  ٌظخوُؼفهمهم للمادة، برلً 

ً

ًاإلاهام مً خالٌ أداة "اإلاباػس الىف": خدمت 4ػيل 

اخخُاز  لوالبظخوُؼ اٌ خُث الفهم، مظخىًي فيأًلا  مفُداطخؿاللها  فئن "الاخخباز" أداةأما 

ؤلاحابت ًخللى غىد  للمادة. هفهممػسوكت بىاء غلى ة إحاباث غدالصحُدت مً بين  ؤلاحابت

 . غلى إحابخهغالمت جلُُم  تآلُبـىزة الوالب 

الـف مً خالٌ اطخخدام  ؾسفت في وحاهي دزض مً اإلامىً مداواة دواثألًا هره الى باإلكافت

ظماة "الافتراكُت الؿسفت" أداة
ُ
مثل والتي اإلاتزامً للخػلُم( Elluminate) اإلا

ُ
 مىاطبت بِئت أًلا ج

 مؼ ومخىاؿلت مسجدة حؿرًت الخػلُمُت. هما وجىفس اإلاادة إلى ػسح بإلكافت آلازاء وجبادٌ الحي للحىاز

ص ٌظاهم مما ودافئ، إًجابي حى في الوالب  .والخػلُم الخػلم حىدة بخػٍص

يي"و "مىخدًاثـ"وال أخسًي دواثأ اطخخدام مً اإلامىً ول ذلً، الى إكافت التي لم هخػسق  ،"الٍى

وطُأحي  .ألن الحاحت لها في هرا اإلاظخىي مددودة وظبُاهىا في مظخىي الفهم، لؼسخها اإلافـل 

الػلُا، والخدلُل، والترهُب خفىير غىد جدلُم مهازاث الجفـُل اطخخدامها الىاطؼ الخلا 

ًوالخلُُم.
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 "الخطبيم" مسخىي  في جفىير مهازاث لخطبيم أدواث

 ٌظخوُؼ .(5 الؼيل اهظس) ،أدواث غدة خالٌ مً ًيىًن أن ًمىً اهترهتي مظاق في ذلً جدلُم إن

 مىاطبت اطئلت وسحمثال ل "اإلاهام" أداة اطخخداموهرلً  ،"الاخخباز" أداة اطخخدام اإلاداكس

 في اإلاػلم له أجاخه ما اطخخدام بدوزه الوالب ٌظخوُؼ. الخػلُمُت اإلاادة خوبُمل الوالب لخدفيز

ً.اإلاظاق خالٌ غلمُت ومبادا خلابم مً حػلمه ما بخوبُم لللُام اإلاظاق

 

ً"الخوبُم" مظخىًي في اإلاظخخدمت مىدٌ مىظىمت أدواث:  5 ػيل

ً

بما  طؤالا أن ًوسح (، ٌظخوُؼ اإلاػلم6ػيل  اهظًسمثال ) مثاٌ غلى ذلً، في أداة "الاخخباز"

ً)الخوبُم(. والظؤاٌ الخالي مثال:  هرا اإلاظخىًي ًىاطب

 هم اخظب ألازق، وىهب إلى ًـل وهـف ختى دكابم 8 ٌظخؿسًق الؼمع كىء أن غلمذ "لى

ًغىا" الؼمع جبػد

ً

ً

 الخطبيم

 اخخباز

 املنخدي املهام
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ً

 "الاخخباز" في مظخىي "الخوبُم" مثاٌ الطخخدام أداة:  6 ػيل

 "والترهيب الخحليل"مسخىياث  في جفىير مهازاث لخطبيم أدواث

اطخؿالٌ  اإلاداكسوُؼ ٌظخ مىدٌ مىظىمت خالٌ مً "والترهُب الخدلُلمهازحي الخفىير " لخوبُم

ييمثل ( 7 الؼيل اهظس) مخىىغت أدواث للخػلم  مىاطبت بِئت في إًجاد ألنها حظاغد واإلاىخدي الٍى

ؼير آلازاء وجبادٌ غلى الحىاز الخػاووي وحصجؼ ٌُ   لُبمان الباخث مً أحل إهخاج اإلاػسفت. 

(Lipman, 1991) حظاهم والؼسح، وؤلاؿؿاء للحىاز وكىاغد فسؾ فيها ًخىاحد التي البِئت أن إلى 

ص  في دع . أهبر بـىزة ألافساد غىد الخػلُم أهداف جدلُم حػٍص باالغخماد ( 1991 ,ריץ)هما ٌؼير ٍز

 الـؿيرة، الخػلم مجمىغاث داخل الاحخماعي الخفاغل ان( Vygotzky,1978)غلى فُجىحظيي 

 والري الوالب، لدي الػلُا الخفىير مهازاث ومنها الخفىير مهازاث وشٍادة الفهم حػمُم الى ًؤدي

 .الخػلُمُت جدـُالتهم في جدظين الى بدوزه ًؤدي

 أهه مػلىمًو. ؤلاهترهدُت اإلاظاكاث في أطاطُا حصاء حؼيل أؿبدذ اإلاثاٌ، طبُل غلى فاإلاىخدًاث،

 حماعي، إهاز كمً وغمال وؼاها ألامس ًخولب الوالب، لدي والفهم الخػلُم حىدة زفؼ أحل ومً

 وأػاز احخماعي، غلل بوبُػخه الػلل أن( Chain & Chain, 1997) وهين هين أػاز كدًو
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دؽ  فالىلاغ. آلاخٍسً مؼ بالػالكاث ؾالبِخه في مسجبى الوالب حػلُم أن (Scottish, 1996) طيٍى

ً الـفُت، اإلاجمىغاث في
 
مى  حهت مً الصمالء مؼ الخاؿت وآزاءه أفيازه مؼازهت مً الوالب ًُ

 خين "وجسهُب جدلُلمً " حدًدة بأفياز الرهً شحر في ٌظاغد مما أخسي، حهت مً واإلاداكس

ً.هظسهم ووحهاث الؿير أفياز غلى الخػسف

 

اث في اإلاظخخدمت مىدٌ مىظىمت أدواث:  7 ػيل  والترهُب" "الخدلُل مظخٍى

التي جم  (Mindmaps) الرهىُت ىابالخًس هي والترهُب الخدلُل إلاظخىًي ومميزة مهمت أخسًي أداة

لت أفيازه غً الخػبيرالب ذهسها أغاله والتي جدُذ للو فاغلت ومدظلظلت غىد جدلُل مىكىع  بوٍس

جسهُب َظخوُؼ اطؿاللها في ًومػين إلى أحصاء وجددًد الػالكاث والسوابى اإلاىولُت بُنها. هما 

ً ًو ت مترابوتمً خالٌ  ت مخيامل تمػسفُوخدة جيٍى ً.خازهت فىٍس

 خالٌ مً اإلاػلم ٌظخوُؼالري ذهس طابلا، " اللىء" في مىكىع دواثمثاٌ الطخخدام هره ألًا

يي" مً هسح أطئلت جدفص مهازاث الخدلُل والترهُب غىد الو" ىخدي"اإلا أداة ب. فمثال لى اًلأو "الٍى

ًوهسح غلى الوالب أطئلت جدلُلُت واآلجُت: دواثاطخؿل اإلاػلم هره ألًا

 اشزق؟ الظماء لىًن إلااذا -

ًالؼمع؟ للىء حػسكه غىد الحدًد ٌسخً إلااذا -

الخحليل 

 والترهيب

الخسائط 

 الرهنيت

 املنخدي وييي
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الىلاغ وجبادٌ آلازاء لخدلُل هره الظاهسة مػخمدًً ًبدأ الوالب مً خالٌ هره ألادواث في 

ًغلى ما حػلمىه في مىكىع اللىء.

ًوالخالي:اإلاوسوح أما لى وان الظؤاٌ 

لت ؿف - ًٌ هٍس  الػالُت؟ اللىبُت الواكت غلى للحـى

لت ألامثل مً أحل الفِؼسع ول منهم بئبداء السأي وجخير الحل ألاحىد وألاؿىب الخخُاز  وٍس

ًت اللىبُت الػالُت. الحـٌى غلى الواك

 ،التي جدُذ اإلاجاٌ الىاطؼ للخػلم الخػاووي والىلاغ الجماعي اإلافخىح دواثإن اطخخدام هره ألًا

ًلخػلُم الىحاهي.وملاهُا ليىن بدًال غملُا كد ً

 "الخلييم" مسخىي  في جفىير مهازاث لخطبيم أدواث

 الصخـُت، واإلادوهاثؤلاهترهدُت اإلاىظىمت  أدواثاطخؿالٌ  داكساإلاٌظخوُؼ  اإلاظخىًي هرا في

يي  أو هخابخه جم ما ساحػتإلا هالبه أمام الفسؿت ُدُذف( 8 ػيل اهظس) اإلاىخدًاث وهرلً والٍى

دُذ دواثفئن هره ألًا. اإلاظاق مساخل خالٌمىاكؼخه 
ُ
 بين  ًلازًن أن للوالب الفسؿت بوبُػتها ج

ًٌ البدابل ً.ذلً حػلُل إمياهُت مؼ الافلل الحل أحل إجخاذ اللساز واخخُاز مً والحلى

 

 "الخلُُم" مظخىًي في اإلاظخخدمت مىدٌ مىظىمت أدواث:  8 ػيل

 

 الخلييم

 املنخدياث

 املدوهاث الىييي
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والـ"مدوهاث"  هىا مىدٌ أدواثوػىد إلى أطلىب هسح ألاطئلت مً خالٌ مثاٌ غلى ذلً، 

يي" مً أحل جدفيز الوالب إلامازطت مهازة الخلُُم.  ٌظخوُؼ اإلاػلم هسح الظؤاٌ فمثال و"الٍى

ًغلى الوالب: الخالي 

ًوإلااذا؟ ،جفلل هىذ أيهما اللىء، طسغت للُاض مخخلفخين ججسبخين بين كازًن -

بملازهت الحلٌى والبدابل واخخُاز الخجسبت ألافلل وحػلُل هرا الاخخُاز مً والب فُلىم ال

ييخالٌ  ً.مدوهخه الصخـُت أو مؼازهخه الصخـُت في الٍى

مهازاث الخفىير في مظاق وفي النهاًت، هلخف أهم ألامىز التي ال بد مً مساغاتها غىد إزادة جوبُم 

اث الوالب جدلُم مً الخأهد أحل مً. فحػلم إهترهتي ت للمظخٍى  بلىم خددها التي الظذ الخفىيًر

اٌ دوًز مً بد ال إهترهتي، مظاق خالٌ مً اث مبنى حؼىُل في للمداكس فػ   اثاإلاظاك ومدخٍى

 الىـُت اإلالفاث اطخخدام ٌؼيل طابلا، ذهس هما اإلاػسفت، مظخىًي في اإلاثاٌ، طبُل غلى. الخػلُمُت

ظاغدهم الولبت خىاض جفػُل في اطاطُا غامال والظمػُت  فئن. واإلافاهُم الحلابم جرهس غلى َو

 إلى ذلً ؤديًًُ وحراب، واضح بؼيل الاهترهتي اإلاظاق في الخػلُمُت اإلاادة غسق في اإلاداكس التزم

ادة  واإلاػسفت ؤلادزان مظخىًي غلى إًجابُا ًىػىع والري الوالب، لدي والدكت اإلاالخظت كىة ٍش

ً .لديهم

 خالٌ مً الفػالُاث واغواء ألاطئلت هسح اطلىب ٌظخخدم أن اإلاداكس ٌظخوُؼ ذلً، إلى إكافت

اث الوالب جدلُم مدي لفدف خىىغتمىظىمت مىدٌ اإلا أدواث  1حدٌو  اهظًس) الظذ للمظخٍى

ً. أدهاه(

ً  
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ًٌ اث اإلاػسفت  أدواثا جم ذهسه في اإلالاٌ مً إلالخف م:  2 حدو  بلىملوأمثلت وفم مظخٍى

ً

 الاداة املسخخدمت في مىدٌ اسلىب طسح اسئلت املسخىي 

 املعسفت

 اللىء؟ هبُػت غسف

 اللىء؟ طسغت هي ما

 ما هي مـادز اللىء

 إكافت ملفاث

 اإلاهام

 خخبازالًا

 الفهم

 الظالم؟ في هسًي ال إلااذا

 .الظاهسة هره بيلمخً وفظس اػسح

 هاماإلا

 خخبازالًا

 الؿسفت الافتراكُت

 الخطبيم

با ٌظخؿسًق الؼمع كىء أن غلمذ لى  8 جلٍس

 هم اخظب ألازق، إلى ًـل ختىوهـف  دكابم

 .غىا الؼمع جبػد

 هاماإلا

 الاخخباز

 ىخدياإلا

 الخحليل

 اشزق؟ الظماء لىًن إلااذا

 للىء حػسكه غىد الحدًد ٌسخً إلااذا

 الؼمع؟

 ىخدي اإلا

يي  ًالٍى

ًالخسابى الرهىُت

 الترهيب

لت ؿف ًٌ هٍس   اللىبُت الواكت غلى للحـى

 الػالُت؟

 ىخدي اإلا

ييال  ٍى

 الخسابى الرهىُت

 الخلييم

 طسغت للُاض مخخلفخين ججسبخين بين كازًن

 وإلااذا؟ جفلل هىذ أيهما اللىء،

 اإلاىخدي 

 دوهت شخـُتاإلا

يي ال  ٍى
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 خالصت

س  أن بما ا ومولبا هدفا أؿبذ الوالب غىد الخفىير مهازاث جوٍى بما أن ًو ،الخػلُم في حىهٍس

لت هره جدبنى التي اإلاظاكاث غدد في واضحا جصاًدا ٌؼهد ألاخيرة الظىىاث في ؤلاهترهتي الخػلُم  الوٍس

 هرا ؤلاهترهتي الخػلم إلاظاكاث واإلاوىزًٍ اإلاداكٍسً أًدي بين هلؼ أن زأًىا واليلُاث، الجامػاث في

 .مػا الىاخُخين هاجين ًسبى الري اإلالاٌ

اث لخوبُم غٍسلت خوىها وكؼ خاولىا اإلالاٌ هرا في  اإلاػسفي للظلم وفلا الخفىير مهازاث مظخٍى

 أوادًمُت في اإلاظخخدمت مىدٌ مىظىمت أدواث اطخؿالٌ خالٌ مً اهترهتي حػلم مظاق في لبلىم

 ٌظخخدمها أن اإلامىً مً التي دواثلأًل غملُت وأمثلت هماذج اإلالاٌ هرا في اإلاداكس ًجد. اللاطمي

 . ؤلاهترهتي الخػلم مظاكاث في اإلاؼترهين الوالب لدي الخفىير مهازاث وجوبُم لخدلُم

اث ؤلاهترهتي اإلاظاق مػلم اإلاداكس ادزان إن  الخػلُم مىظىمت أدواثًو هاخُت مً الخفىير إلاظخٍى

لت اجباع مً ًمىىه أخسي، هاخُت مً ؤلاهترهتي س مهازاث  هٍس ب وجوٍى إلغواء مهام جؤدي إلى جدٍز

اث الخفىير لدي الوالب  جفىير مخىىغت ومخدزحت مما ًدُذ اإلاجاٌ أمامه لخلُُم حمُؼ مظخٍى

 مظاكاث في الوالب جدـُالث جلُُم هسًق إلى الخوسًق ًخم لم اإلالاٌ هرا فيخظب طلم بلىم. 

ًٌ اإلاجاٌفسح ً مما ؤلاهترهتي، الخػلم  .الخم ملاٌ في اإلاظألت هره لخىاو
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 :תקציר

פיתוח החשיבה אצל התלמידים הפך למטרה בסיסית בהוראה על כל שלביה השונים. על כן, 

הקניית מיומנויות חשיבה מהווה אתגר אדיר בעידן התעצמותן של טכנולוגיות התקשורת 

 והמידע. 

המתבטאת כיום במספר הקורסים ההולך וגדל באופן מהיר  המקוונת, הלמידה

חלק בלתי נפרד ממגמה זו, המחייבת התפתחות בשני באוניברסיטאות ובמכללות, הינה 

מישורים: המישור של הטכנולוגיות המתפתחות כל הזמן והמישור הפדגוגי לשמו היא נבנתה. 

דוגמה להתפתחות מאתגרת זו של הלמידה המקוונת הינה הדוגמה של הטמעת מערכת מודול 

(Moodle .במכללת אלקאסמי ) 

רכת זו, מחייבת את המורים ואנשי החינוך במכללות ובבתי הקניית מיומנויות הוראה דרך מע

הספר לשדרג את גישות ההוראה שלהם, במטרה להקנות ללומדים מיומנויות החשיבה 

למידה מקוונות מסורתיות. משימה זו, של שדרוג -הדרושות ולא להסתפק בגישות הוראה

הסתגלות מתאימה עם תפקידו של המורה להשגת מטרה זו, אינה משימה קלה, היא מצריכה 

 הטכנולוגיות המתפתחות כל הזמן ומצריכה הבנה עמוקה לפדגוגיה של הוראה לחשיבה.
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