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 استراتيجيات تدريس حديثة لتدريس مادة الرياضيات
 في ألمانيا 

 عبداهلل شقالل د/ 
 

 

 المستخمص:
الية إلى عرض استراتيجيات حديثة لتدريس مادة ىدفت الدراسة الح

الرياضيات في المدارس األلمانية، ومنيا استراتيجيات مقترحة قائمة عمى التعمم 
المعكوس، واستراتيجيات قائمة عمى التعمم التعاوني والتشاركي. وذلك لرفع جودة 

عطاء دور محوري لمطالب في التعمم لتحمل مسؤولية تعممو بنفس و، الحصة، وا 
واقتصار دور المعمم في التوجيو واإلرشاد والدعم عند الحاجة الضرورية فقط 

 من أجل تحقيق تعمم نشط. 
 وخرجت الدراسة الحالية بعدة توصيات منيا: 

 .ي تدريس الرياضياتالتوسع في تطبيق االستراتيجيات الحديثة ف -
عطاء دور االستثمار األمثل لوقت الحصة باألنشطة والتدريبات والمشاري - ع، وا 

محوري لمطالب عوض التمقين المباشر لممحتوى، من خالل استخدام 
 استراتيجيات حديثة في التدريس. 

 
  استراتيجيات التدريس الحديثة الرياضيات. -االستراتيجية - :الكممات المفتاحية
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Modern Teaching Strategies to Teach 

Mathematics in Germany 
Abstruct: 

The study aimed to present modern strategies for teaching 

Mathematics in German Schools, including proposed strategies 

based on Flipped Learning, and strategies based on Cooperative 

Learning and Collaborative Learning. To increase the quality of 

the share, to give the student a central role in learning to take 

responsibility for his own learning, and to limit the role of the 

teacher in guidance and support when necessary only in order to 

achieve active learning. 

The study suggests, 

1- Adopting Modern Strategies for Teaching Mathematics. 

2- Activities, exercises and projects are the optimal investment of 

the class of direct indoctrination of the content and this occurs 

by using modern Strategies for Teaching.  

Keywords: Strategy - Modern Teaching Strategies- Mathematics 
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  هقدهخ:

يتسم العصر الذي نعيش فيو بالتطورات العممية السريعة في شتى مجاالت  
المعرفة، وبصفة خاصة مجال التكنولوجيا والذي شيد ظيور العديد من الثورات 
العممية، وتعمل الول العربية جاىدة لمواكبة تمك التطورات. ولقد شيدت السنوات 

 ستحدثات التكنولوجية المرتبطة بالتعميم. القميمة الماضية طفرة كبيرة في ظيور الم
وتعد أساليب التعمم من المتغيرات الرئيسية في عممية التعمم لكونيا تساىم  

في تحسين وتطوير عممية التعميم والتعمم حيث تساعد المعممين عمى توفير بيئة 
 تعميمية مناسبة لممتعممين. 

الرياضيات بما تتناسب  كما إن اعتماد استراتيجيات حديثة في تدريس مادة 
 مع الفرورق الفردية لمطالب واىتماماتيم وتطمعاتيم.

ولقد تأثر الموقف التعميمي بيذه المستجدات، فتغير دور المعمم من ناقل  
لممعرفة إلى مسيل لعممية التعمم، فيو يصمم بيئة التعمم ويشخص مستويات طالبو 

بع تقدميم، ويرشدىم، ويوجييم ويصف ليم ما سناسبيم من المواد التعميمية ويتا
حتى تحقق األىداف المطموبة، كما تغير دور المتعمم نتيجة ىذه المستجدات، فمم 
يعد متمقيا سمبيا، بل أصبح نشطا إيجابيا، وأصبح التعمم متمركزا حول المتعمم ال 

 حول المعمم. كما أصبح المتعمم ىو من يتحمل مسؤولية تعممو.
عصر تتسارع فيو وتيرة إنتاج التقنية الحديثة  إن العصر الذي نعيشو ىو 

يوما بعد يوم، بنفس الوتيرة التي تتسارع بيا األجيال الجديدة إلى امتالك تمك 
التقنيات حتى صاروا اليتخيمون الحياة بدونيا. فأصبح تطويعيا ودمجيا في العممية 

لتعمم، كونيا التعميمية ضرورة عصرية، مما يعين عمى زيادة الدافعية نحو عممية ا
تحاكي واقعيم وتنسجم مع متطمباتيم. وبذلك ظيرت عدة استراتيجيات وأساليب 
تعميمية مبتكرة قائمة عمى توظيف تمك التقنية المتنوعة في العممية التعميمية، ومن 
أبرزىا مفيوم انتشر مؤخرا في التعميم وىو "التعمم المكوس " وىو وجو من أوجو 

التقنية الحديثة بذكاء لتقديم تعميم يتناسب مع متطمبات  التعمم المدمج الذي يوظف
وحاجات الطالب في العصر الحالي، حيث يجمع بين التعمم االلكتروني خارج 

 الفصل والتعمم المباشر بوجود المعمم داخل الفصل. 
يعتبر التعمم التعاوني تعمما نشطا، وذلك في جعل المتعمم محور العممية  

تقسيم الطالب إلى مجموعات متجانسة وغير متجانسة لمعمل التعميمية. حيث يتم 
مع بعض لتنمية العديد من الميارات وبيدف تطوير الخبرة التعميمية لكل عضو 

 فييا إلى أقصى حد ممكن وتحقيق ىدف تعميمي مشترك. 
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إن استخدام استراتيجيات حديثة قائمة عمى التعمم التعاوني والتعمم التشاركي  
يد من المواد كمادة الرياضيات في المدارس األلمانية تعد مؤشر في تدريس العد

أساسي لمحصول عمى شيادة الجودة، ومن بين ىذه االستراتيجيات: استراتيجية 
التعمم المتمايز التي تراعي الفروق الفردية لمطالب وذلك من خالل تقسيم التالميذ 

إمكانيات المتعممين  إلى مجموعات متجانسة لالشتغال عمى أنشطة مختمفة تراعي
التي تعطي الفرصة لكل ( Placematمن أجل تحقيق نفس اليدف. واستراتيجية )

طالب االشتغال والتفكير في حل المشكمة وتدوين اقتراحاتو في المرحمة األولى، 
ومناقشة جميع االقتراحات مع بعض لموصول عمى حل موحد في المرحمة الثانية 

ث ممكن االطالع عمى جميع اقتراحات الطالب وعرضو أمام باقي الطالب، حي
ومدى مشاركتيم في العمل الجماعي. إلى جانب ىاتين االستراتيجيتين توجد 

(، وىي استراتيجية يحدد المعمم Wochenplanاستراتيجية المراجعة األسبوعية )
فييا نمط التعمم: فردي، زوجي أو جماعي حسب األنشطة و كذلك كيفية التقويم: 

التقويم من طرف الطالب نفسو او من زميمو أو من المعمم، ويتحمل ىل يتم 
( تم تطويرىا خصيصا Thayerالطالب فييا مسؤولية تعممو. وأخيرا استراتيجية )

  لتدريس مادة الرياضيات، بيدف تنمية ميارات التحميل والتقويم لمطالب.
 نظريات التعمم:

ي تفسيرىا لعممية التعمم، يوجد العديد من نظريات التعمم والتي تختمف ف 
يات التعمم ىي: النظرية ويرجع ذلك إلى طبيعة عممية التعمم المعقدة، وأىم نظر 

، والنظرية االتصالية، وفي ما يمي رية المعرفية، والنظرية السموكية، والنظالبنائية
عرض عن كل نظرية من ىذه النظريات، لمتعرف عمى األسس والمبادئ التي 

من التعمم المعكوس والتعمم التعاوني والتشاركي، وكذلك التطبيقات يعتمد عمييا كل 
 والممارسات التعميمية التي يمكن أن تتم في ضوء ىذه النظريات وىي كاآلتي:

 النظرية البنائية: -0
في نمو المعرفة  (Jean Piaget)تعتبر البحوث التي أجراىا عالم النفس  

لمفمسفة البنائية، ويرجع الفضل وتطورىا عند اإلنسان ىي التي وضعت األساس 
إلى أبحاثو التي وضعت األساس لمفمسفة البنائية فيو يعتبر مؤسس الفكر البنائي 
ونظرياتو وتطبيقاتو، حيث وجو اىتمام الباحثين إلى أىمية ما يجري في العقل 
حينما يستقبل البيانات والمعمومات عن العالم المحيط بو من خالل الحواس، كما 

المعنى يتشكل داخل عقل المتعمم كنتيجة لتفاعل حواسو مع العالم يؤكد أن 
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الخارجي، وال يمكن أن يتشكل ىذا المعنى أو الفيم عنده إذ قام المعمم بسرد 
المعمومات لو، وتتأثر البنى المعرفية التي يشكميا المتعمم في عقمو بخبراتو السابقة، 

يدة، ولذى يجب تزويد المتعمم وبعوامل السياق الذي تُقدم فيو المعمومات الجد
بالخبرات التي تمكنو من ربط المعمومات الجديدة بما لديو من معرفة سابقة وتمكنو 
من إعادة تشكل المعاني السابقة لديو بما يتفق مع المعاني العممية السميمة حتى 

 1(Crottyيحث التعمم.)
دى المتعمم، فقد وضع بياجيو نظرية متكاممة ومنفردة حول النمو المعرفي ل

وليذه النظرية شقان أساسيان مترابطان يطمق عمى أوليما الحتمية المنطقية 
(Logical determinism( ويطمق عمى ثانييما البنائية )Constructivism .)

والبنائية في أبسط توصيفاتيا ىي أن يبني المتعمم معرفتو من خالل تفاعمو 
حداث تغيرات بيا عمى أساس المباشر مع مادة التعمم وربطيا بمفيومات  سابقة وا 

المعاني الجديدة بما يتحول إلى عممية توليد لمعرفة متجددة، وعمى أن يدعم المتعمم 
وعميو تكمن أىمية العممية لمفمسفة التربوية  2ما بناه بحوارات مع المعممين والقرناء.

حمول لممشكالت، البنائية في أن المتعمم حتمًا يقوم بنفسو ببناء المعرفة وامتالك ال
فتصبح ىذه المعرفة جزءًا أصياًل تكون لديو، وبذلك يحدث التعمم ذو المعنى. 
فالمعرفة يتم بناءىا في عقل المتعمم بواسطة المتعمم ذاتو، والمخ نظام مفتوح وقابل 
لمتعديل الذاتي في تفاعمو مع البيئة الثرية، وأساليب التعمم تعمل بطريقة متشابكة 

ارجو، وتعتمد في األساس عمى الخبرة المباشرة وجميع الحواس داخل الفصل وخ
 والعمميات العاطفية واإلدراكية في نسيج مترابط.

وتقوم النظرية البنائية عمى األفكار المسبقة التي يمكن أن يستخدميا المتعمم 
في فيم الخبرات، والمعمومات الجديدة، وذلك عن طريق تزويد المتعمم بمعمومات 

إعادة تنظيم ما يعرفو بالفعل، أي إعادة تشكيل بناءه المعرفي، وبذلك  جديدة، أو
 4(.حسن) 3(،أحمد، منى وعمي) يحدث التعمم ذو المعنى.

                                                           
1

، انطثؼح األٔنٗ، ػانى النظرٌخ الجنبئٍخ: هدخل هعبصر لزدىٌد ثٍئخ الزعلن(: 6116َمال ػٍ: غادج انُٕتٙ ) 

 (.66-61انماْشج، يصش، ص ص) نكرة،ا
6

انطثؼح األٔنٗ، داس  ،الشبهل فً الونبهح وطالق الزعلٍن والزعلن الحدٌثخ(: 6116) فؤاد شادٚح ذًاو ٔصالذ 

 (.656ص) دٚثَٕٕ نهرفكٛش، ػًاٌ، األسدٌ،
6

وٍخ الزفكٍر اردبهبد حدٌثخ فً رعلٍن العلىم فً ضىء الوعبٌٍر العلوٍخ ورن(: 6115أحًذ انُدذ٘ ٔآخشٌٔ ) 

 (.616يصش، ص) ، داس انفكش انؼشتٙ، انماْشج،والنظرٌخ الجنبئٍخ
4

، ػانى انكرة، انماْشج، الزعلٍن والزدرٌص هن هنظىر النظرٌخ الجنبئٍخ(: 6116حغٍ صٚرٌٕ ٔكًال صٚرٌٕ ) 

 (.66يصش، ص )
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عممية تفاعل نشط بين ثالثة عناصر في الموقف التعميمي: الخبرات  ىيو 
ممية السابقة، والمواقف التعميمية المقدمة لممتعمم، والمناخ البيئي الذي تحدث فيو ع

التعمم، وذلك من اجل بناء وتطوير تراكيب معرفية جديدة، تتميز بالشمولية 
والعمومية مقارنة بالمعرفة السابقة، واستخدام ىذه التراكيب المعرفية الجديدة في 

ومن ىنا يتضح أن النظرية البنائية ترتكز عمى بناء  5معالجة مواقف بيئية جديدة.
، والمعارف السابقة التي تكون موجودة لدى المعرفة الجديدة في ضوء الخبرات

 المتعمم، مع األخذ بعين االعتبار البيئة التي تحدث فييا عممية التعميم والتعمم.
ترتكز النظرية البنائية عمى مجموعة من األسس والمبادئ التعميمية، والتي  

، 8 (Chung)9(،Lesgold، )7(،مصون) 6(،جابرينبغي مراعاتيا وىي كالتالي: )
(Wheatley.)14 
إن البناء المعرفي لممتعمم ناتج عن ابتكاره ومواءمتو لمعالم الخارجي، فيو  -

يستخدم جيدا عقميا من خالل النشاط التعميمي الذي يبني من خاللو المعرفة 
بنفسو، وىو بذلك يحقق مجموعة من األغراض التي قد تسيم في حل مشكمة 

 تقابمو.
 سي لبناء التعمم ذي المعنى.المعرفة القبمية لممتعمم شرط أسا -
إعادة تشكيل البناء المعرفي: يقوم المتعمم بإعادة بناء لمعرفتو من خالل  -

 مناقشة وحوار مع اآلخرين مما يساعد عمى تعديل بعض المعاني لديو.
اليدف الجوىري من عممية التعمم، ىو إحداث تكيفات تتواءم مع الضغوط  -

 المعرفية الممارسة عمى خبرة الفرد.

                                                           
5

انثُائٛح فٙ ذًُٛح انرفكٛش " أثش اعرخذاو تؼط اعرشاذٛدٛاخ انُظشٚح  (:6116أتٕ انًهٕذ ) ػضٔ ػفاَح ٔيحًذ 

انًُظٕيٙ فٙ انُٓذعح نذٖ غالب انصف انراعغ األعاط تغضج"، كهٛح انرشتٛح، اندايؼح اإلعاليٛح.، غضج، 

 فهغطٍٛ.
6

 (.669، ػانى انكرة، انماْشج، يصش، ص )حدرح الدراضخ الفبرقخ والجنبئٍخ(: 6116خاتش ػثذانحًٛذ ) 
7

ركٙ يٍ أخم انرؼهٛى ػهٗ انشثكح انؼُكثٕذٛح"، سعانح دكرٕسِ، كهٛح (: " َظاو ذفاػهٙ 6111خثشُٚٙ ) يصٌٕ 

 انؼهٕو، خايؼح حهة، عٕسٚا.
8
 Lesgold A. (2004): “ Contextual requirements for constructivist learning ”, 

International Journal of Educational Research, 41, 499. 
9
 Chung Tsai C. (2001): "The Interpretation construction design model for teaching 

science and its applications to internet-based instruction in Taiwan", International 

Journal of Education Development, 21. 404. 
10

 Wheatley G. H. (1993): "Constructivism Perspectives on science and Mathematics 

”, Science Education, 75, 9-13. 
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مواجية المتعمم بمشكمة أو ميمة تييء أفضل ظروف لمتعمم، فالمتعممون عندما  -
يواجيون مشكمة حقيقية فيم يعتمدون عمى أنفسيم لحميا، وبالتالي يشعرون أن 

 التعمم ىو صناعة المعنى، وليس حفظا لممعمومات دون أىمية.
فيي شرط أساسي يتم بناء المعرفة الجديدة انطالقا من المعرفة السابقة لممتعمم،  -

 لبناء التعمم ذي المعنى.
ترتكز النظرية البنائية عمى التعمم التعاوني، حيث ينمي المتعمم معارفو من  -

 خالل تفاعمو مع اآلخرين، من خالل عممية التفاوض والحوار والمناقشة.
 النظر لعممية التعمم عمى كونيا عممية مستمرة، وغير محدودة. -
يقة نشطة من خالل الفرد الواعي، وليس عن طريق أن المعرفة يتم بنائيا بطر  -

نقميا بطريقة سمبية عن اآلخرين، حيث يتحمل المتعمم دور المسؤولية في 
 عممية التعمم، واكتساب معارفو بما يتفق وينسجم مع إمكانياتو وخبراتو.

 النظرية المعرفية: -8
رية ومنيا: نظ تتعدد مداخل تصميم التعمم في ضوء النظريات المعرفية، 

، فيي ترتكز عمى ظمات المتقدمة، ونظرية الجشطالت، ونظرية المنالترميز الثنائي
العمميات العقمية التي تحدث أثناء التعمم والتي تيدف إلى كيفية استقبال المعرفة 
 من المدخالت الحسية، مثل: االحساس، واإلدراك، والتذكر، واالستدعاء، والتفكير،

من العمميات األخرى التي تشير إلى المراحل التي وغيرىا من النظريات وغيرىا 
 11يمر بيا األداء العقمي، أو تشير إلى المستويات العقمية ليذا األداء.

ترتكز النظرية المعرفية عمى مجموعة من األسس والمبادئ التعميمية، والتي  
  13(.حسن) 12(،أحمدينبغي مراعاتيا، وىي كالتالي: )

انتباه، وتسييل االستقبال، مثل أخبار المتعمم استخدام استراتيجيات تركيز  -
برازىا  بأسباب دراستو ليذا الموضوع كي ينتبو إليو، تمييز المعمومة الميمة، وا 
لتركيز االنتباه عمييا، التوافق بين مستوى صعوبة المادة المقدمة، وبين 

 المستوى المعرفي لممتعمم.
ديدة بالقديمة، مثل استخدام استراتيجيات وأساليب ربط المعمومات الج -

 المنظمات المتقدمة، األسئمة القبمية.
                                                           

11
(: " يثادئ ذصًٛى انًمشساخ االنكرشَٔٛح انًشرمح يٍ َظشٚاخ انرؼهى ٔذطثٛماذٓا 6111انغٛذ أتٕ خطٕج ) 

، خايؼح انثحشٍٚ تؼُٕاٌ دٔس انرؼهى االنكرشَٔٙ فٙ انًؤذًش انًُؼمذ تًشكض صٍٚ نهرؼهى اإلنكرشَٔٙانرؼهًٛٛح"، 

 .11أتشٚم، ص  8 – 6ذؼضٚض يدرًؼاخ انًؼشفح، 
16

 (.71ػًاٌ، األسدٌ، ص ) ، داس انششٔق،رصوٍن الزدرٌص رؤٌخ رطجٍقٍخ(: 6119أحًذ انمشاسػح ) 
16

 .)117(، ػًاٌ، داس انفكش انؼشتٙ، انماْشج، يصش، ص رصوٍن الزعلٍن(: 6111حغٍ خايغ ) 
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استخدام استراتيجيات المعالجة العميقة لممعمومات لتحسين مستويات التفكير  -
 العميا.

 مراعاة الفروق الفردية في أساليب التعمم المعرفية. -
 عرض المعمومات بصيغ وأشكال مختمفة. -
 استثارة دافعية المتعممين لمتعمم. -
 الميارات الفوق المعرفية. استخدام -
 تطبيق التعمم في مواقف مختمفة من الحياة الحقيقية.  -

 النظرية السموكية: -3
تعتمد نظرية التعمم السموكية عمى أن التعمم يحدث نتيجة مثير ما دون أن  

يكون لمتفكير أثر كبير في حدوث التعمم، أي أنيا ترى المتعمم عمى أنو عبارة عن 
تعرض إلى مثير، وأسس ىذه النظرية ثورونديك، وبالفموف، آلة تستجيب عندما ت

 14وسكنر، وجيمبرت.
وىذه النظرية تتعامل مع السموك الظاىري لممتعمم، الذي يخضع لممالحظة،  

والقياس دون النظر لمعمميات العقمية وراء حدوث ذلك السموك، حيث أنيا تركز 
خالل تقديم كل المثيرات  عمى التوجو باألىداف نحو تحقيق سموك محدد، وذلك من

التعميمية التي تساعد عمى تحقيق ىذا السموك، ثم تقويم التعمم في ضوء مدى 
 15تحقيق المتعمم لمسموك المحدد سمفا.

ترتكز النظرية السموكية عمى مجموعة من األسس والمبادئ التعميمية، والتي  
 17(.هناء) 16(،محمدينبغي مراعاتيا، وىي كالتالي: )

ر المحتوى بطريقة محددة، وواضحة، وصياغتيا بطريقة تنظيم عناص -
متدرجة من السيل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المعقد، ومساعدة 

 المتعمم عمى إدراكيا، واكتسابيا.
تحديد خصائص المتعممين المرتبط بالجوانب المعرفية واألدائية والوجدانية  -

 دخمي.لممحتوى، وكذلك تحديد خبراتيم السابقة، وسموكيم الم
                                                           

14
شٚدٙ نهُشش ٔانرٕصٚغ، ، داس انخرصوٍن الزدرٌص، ضلطلخ رقنٍبد الزعلٍن(: 6116ػثذانحافظ عاليّ ) 

 (. 16انشٚاض، انغؼٕدٚح، ص )
15

، داس االنزبج -الزصوٍن  –الزعلن اإللكزرونً الرقوً: النظرٌخ (: 6119حغٍ انثاذغ ٔانغٛذ ػثذانًٕنٗ ) 

 . )66(اندايؼح اندذٚذج ، االعكُذسٚح، ، يصش، ص 
16

 (.69ماْشج، يصش، ص)ان ، داس انكهًح،عولٍبد ركنىلىخٍب الزعلٍن (:6116يحًذ ػطٛح خًٛظ ) 
17

 .) 611(، انذاس انًصشٚح انهثُاَٛح، انماْشج، يصش، ص الونبهح والزعلٍن االلكزرونً(: 6117ُْاء ػٕدج ) 



 العموم التربوية/ عدد خاص لممؤتمر الدولى األول لقسم المناهج وطرق التدريس:
8108ديسمبر  6-5ائق التعميم والتعمم" " المتغيرات العالمية ودورها في تشكيل المناهج وطر   

443 

تقديم كل التعميمات واالجراءات والتوجييات التي يتبعيا المتعمم الكتساب  -
 ىذه المعمومات.

اعطاء الفرصة لممتعمم لمتدرب عمى السموك المطموب، وممارستو، وتكراره،  -
 وحفظو، وبقاء أثره، من خالل تقديم أنشطة وتدريبات مناسبة.

شباع - الحاجة لمحصول عمى  االىتمام بالدافعية داخمية أو خارجية، وا 
 الرضا، وتحقيق التعمم المطموب.

 اختيار االستراتيجية المناسبة لتغيير السموك. -
تقويم التعمم في ضوء المحكات المحددة باألىداف، لمتأكد من تحقيقيا،  -

وتزويد المتعمم بالتغذية الراجعة المناسبة، لمساعدتو، وتوجييو نحو تحسن 
صدار االستجابات الس  موكية المطموبة.األداء، وا 

استخدام أساليب مختمفة في تقديم التغذية الراجعة، وعدم االقتصار عمى  -
 أسموب واحد )لفظية، غير لفظية، الكترونية(. 

 النظرية االتصالية:  -4
( إلى نظرية التعمم ااالتصالية بأنيا نظرية Downles( و)Siemensيشير ) 

االلكترونية المركبة، وكيفية تأثره تسعى إلى توضيح كيفية حدوث التعمم في البيئات 
عبر الديناميكيات االجتماعية الجديدة، وكيفية تدعيمو بواسطة التكنولوجيات 

( حيث تتميز Networkالجديدة، وتشير ىذه النظرية لمفيوم التعمم الشبكي )
( بين ىذه العقد، فتمكن من connection( واتصال )nodesالشبكة بوجود عقد )

  18الممثمة في )المعمومات، البيانات، الصور، الفيديو(.تبادل المعرفة 
وتناقش النظرية االتصالية التعمم بوصفو مجموعة من المعارف الشخصية  

التي يتم إنشاؤىا بيدف التفاعل والتواصل عبر الويب، وىي تسعى لمتغمب عمى 
يق القيود المفروضة عمى نظريات التعمم البنائية والمعرفية والسموكية، عن طر 

تجميع العناصر البارزة من األطر الثالثة: التعميمية، واالجتماعية، والتكنولوجية، 
بيدف استحداث نظريات جديدة، وديناميكية لبناء نظرية التعمم في العصر 

  19الرقمي.
                                                           

18
 Siemens, G. (2005): “ Connectivism A Learning Theory for the Digital Age”. 

International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, Volume 

(2), 5-8. 
19

(: " انثشيدٛاخ االخرًاػٛح فٙ يُظٕيح انرؼهى ػثش انٕٚة: انشثكاخ االخرًاػٛح 6119انؼًٕد٘ ) غادج 

، تؼُٕاٌ صُاػح انرؼهى نهًغرمثم، انشٚاض، انًؤذًش انذٔنٙ األٔل نهرؼهى االنكرشَٔٙ ٔانرؼهى ػٍ تؼذًَٕرخا "، 

 .4ياسط، ص  18 – 16
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ترتكز النظرية االتصالية عمى مجموعة من األسس والمبادئ التعميمية،  
 21)محمد(. 24)حنان(، والتي ينبغي مراعاتيا، وىي كالتالي:

عمى تنوع اآلراء، ووجيات النظر المختمفة التي تعمل  يعتمد التعمم والمعرفة -
 عمى تكوين كل متكامل.

شبكة تعمل عمى الربط بين مجموعة من نقاط  يتضمن التعمم عممية تكوين -
 االلتقاء أو مصادر المعمومات.

ات والتطبيقات يمكن أن يحدث جزء من التعمم خارج المتعمم في بعض األدو  -
غير البشرية مثل: الحاسوب أو قاعدة البيانات، أو مجتمع أو شبكة، وذلك 

  عمى العكس من االفتراض بأن عممية التعمم تحدث بالكامل داخل المتعمم.
 لتيسير عممية التعمم المستمر توجد حاجة لبناء اتصاالت والحفاظ عمييا. -
ت بين المجال واألفكار والمفاىيم تعد القدرة عمى فيم االتصاالت أو االرتباطا -

المختمفة بمثابة ميارة محورية لمتعمم، نظرا ألن المتعمم الفرد من وجية نظر 
 االتصالية يشارك كنقطة التقاء عمى شبكة يحدث ليا التعمم ككل.

تعد الحداثة أي حصول الفرد عمى معرفة دقيقة ومحدثة باستمرار بمثابة  -
 االتصالية.اليدف الرئيسي ألنشطة التعمم 

تعد القدرة عمى اتخاذ القرار في حد ذاتيا عممية تعمم، فاختيار ما يجب أن  -
تعممو يتحدد في ضوء متطمبات الواقع المتغيرة، ويحدث نفس األمر عمى 
معنى المعمومات المستقبمة، فما يعد إجابة صحيحة في الوقت الراىن ربما 

طبيعة المعمومات التي  يكون خاطئا غذا، نظرا لمتعديالت التي تطرأ عمى
 .تؤثر عمى القرار الذي يتخذه المتعمم

                                                           
61

(: " أعانٛة انرؼهى انًفعهح نذٖ غهثح تػء انرؼهى فٙ انًذاسط انًرٕعطح تذٔنح 6111٘ )انغايذ حُاٌ 

 ، انثحشٍٚ.يدهح انؼهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛحانكٕٚد: دساعح ٔصفٛح يماسَح فٙ تؼط انًرغٛشاخ انذًٚشغشافٛح"، 
61

عكُذسٚح، يصش، ص ، انًكرثح انرشتٕٚح، االرىظٍف ركنىلىخٍب الىٌت فً الزعلٍن(: 6115انًؼطٙ ) يحًذ 

(61.) 
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 التعمم المعكوس:
 مفهوم االستراتيجية:
لفظ استخدم في الحياة العسكرية من أصل يوناني، : "االستراتيجية في المغة

وتطورت داللتيا فامتد استعماليا إلى مجاالت أخرى، فأصبحت تعني مجموعة من 
بصورة شاممة، لتحقيق تتناول أحد ميادين النشاط اإلنساني  األفكار والمبادئ، التي

 22".أىداف معينة
مجموعة االجراءات والنشاطات التي يمارسيا ( بأنيا: "عميبينما عرفيا ) 

ألىداف التعميمية المتعمم في أثناء الموقف التعميمي التعممي، بقصد تحقيق ا
 23".المحددة مسبقاً 

عمى أن  25(،أحمد وعميو) 24(،عبدالرحمن وطهوقد اتفق كل من ) 
االستراتيجية ىي: "مجموعة األفكار والمبادئ التي تتناول مجاال من المجاالت 
المعرفية اإلنسانية بنحٍو شامٍل ومتكامٍل، تنطمق نحو تحقيق أىداف، ثم تضع 

تي حددتيا من أساليب التقويم المالئمة لتعرف مدى نجاحيا وتحقيقيا لألىداف ال
 ".قبل

ي يمكن القول أن استراتيجيات التدريس الحديثة لتدريس الرياضيات ىي وبالتال 
مجموعة من الخطوات واالجراءات والنشاطات الحديثة المالئمة لمعصر الحالي 

 التي يتم اتباعيا من أجل تحقيق أىداف محددة مسبقُا. 
 مفهوم التعمم المعكوس:

عمم ما يحدث في القاعة بيئة تعمم يقمب فييا الم" يعرف التعمم المعكوس بأنو 
الدراسية، مع ما يطمب من المتعممين من ميام وتكميفات في المنزل، من خالل 
إعداد مسبق لموضوع الدرس عن طريق مقاطع فيديو يتم نشرىا عمى إحدى 
شبكات التعمم االجتماعية، ليطمع عمييا التالميذ في منازليم باستعمال حواسيبيم، 

                                                           
66

، انًؤعغح انحذٚثح نهكراب، تٛشٔخ، الرافد هعدن النبشئخ اللغىي(: 6115أحًذ انحًصٙ، عؼٛذ ظُأ٘ ) 

 (. 61نثُاٌ، ص )
66

، يؤعغح حٕسط انذٔنٛح، االعكُذسٚح، هصطلحبد فً الونبهح وطرق الزدرٌص(: 6111انكغثاَٙ ) يحًذ 

 .)115(يصش، ص
64

، ػًاٌ، داس انششٔق، اضزرارٍدٍبد حدٌثخ فً فن الزدرٌص(: 6118انذنًٛٙ ) ػثذانشحًٍ انٓاشًٙ، غّ 

 .19ص
65

، هعدن الوصطلحبد الزرثىٌخ الُوعرفخ فً الونبهح وطرق الزدرٌص(: 6116انهماَٙ، ػهٙ اندًم ) أحًذ 

 (.66انطثؼح انثانثح، ػانى انكرة، انماْشج، يصش، ص )
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ور الدرس في حين يخصص وقت الصف لممناقشات، أو ىواتفيم الذكية، قبل حض
 26. “ وورش العمل والمشاريع التعاونية، والتدريبات

ويعرف كذلك عمى أنو " ما يتم عممو في البيت ضمن التعمم التقميدي يتم  
عممو خالل الحصة / المحاضرة الصفية وأن ما يتم عممو خالل الحصة / 

م عممو في البيت. فيكون تعرض الطالب المحاضرة الصفية في التعمم التقميدي يت
لممادة الدراسية خارج الحصة الصفية سواء من خالل فيديو تعميمي يقوم المعمم 

 & Lutz.)“ بتسجيمو لشرح درس معين أو قراءات تتعمق بموضوع الدرس
Jenny،)27 (Aliain & Claire)،28 (Brame) .29  
تعمم ذاتي فعال، بحيث بأنو: " تعمم ُيَمكن الطمبة من  (Benno)كما عرفو 

يستطيعون من خاللو أن يعمموا أنفَسيم بأنُفِسيم في البيت. إلفساح المجال لمقيام 
بنشاطات أخرى داخل الحصة، مثل حل المشكالت والنقاشات والقيام بأنشطة 

  34. “ تفاعمية وكذلك لتعميم الطمبة عدة ميارات
ليذه االستراتيجية ىي ( أيضا " بأن الفكرة األساسية Alexander وعرفو ) 

بقمب وجية التدريس، ما كان يحدث من تدريس في الفصل الدراسي اآلن يحدث 
في المنزل ولمزيد من الدعم يوفر المعمم مقاطع فيديو لشرح الدروس واألنشطة 
المرتبطة بمستويات التفكير الدنيا والوسطى بينما يقتصر وقت الحصة في تنمية 

وىو "شكل من أشكال  31.“ المشكالت أكثر تعقيداً الميارات والتركيز عمى حل 
التعميم المدمج الذي يوظف التقنية الحديثة بذكاء لتقديم تعميم يتناسب مع متطمبات 
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 (.61ح األٔنٗ، داس انغحاب، انماْشج، يصش، ص )، انطثؼالزعلٍن الوعكىش(: 6117ْٛثى حغٍ ) 
27

 Lutz & Jenny (2016) : Flipped Classrooms for Legal Education ,Springer, Hong 

Kong, China, p (9). 
28

 Aliain T., Claire H .(2015): Pedagogie de l’ activite’ : pour une nouvelle classe 

inverse’e, Theorie et pratique du trvai d’apprendre , esf Editeur, Que’bec, 

Canada, p(8). 
29

 Brame C. (2013) : " Flipping the Classroom". Retrieved 2 September, 2013, from: 

-the-http://cft,vanderbilt.edu/teaching_guides/ teaching_activities/flipping

classroom 
30

 Benno V. (2017) : Flipped Classroom: Neue Formen von Blended Learning an 

Hochschulen, Erste Ausgabe, Utb., Stuttgart, Germany, S.(13) 
31

 Alexander Sch. (2017): Die Effekte von Selbsterklärungsaufforderungen im 

Flipped Learning, Ertste Ausgabe, Akademiker Verlag , Saarbrücken, Germany, 

S(9).  
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وحاجات الطالب في عصرنا الحالي. وفكرتو تقوم عمى قمب ميام التعميم بين 
 32.“ الصف والمنزل

ب يرتكز عمى عدة من خالل العرض السابق يتضح أن مفيوم التعمم المقمو  
 خصائص من أىميا:

استخدام التكنولوجيا الحديثة، استخدام االنترنيت، االطالع عمى المحتوى في 
البيت، تعمم غير متزامن خارج الفصل، تعمم مزامن داخل الفصل، تعمم نشط،: 
عطاء دور أكبر لممتعمم، تحويل  تخصيص وقت الحصة لألنشطة والتدريبات وا 

عمل، االشتغال عمى حل المشكالت وعمى األسئمة  وقت الحصة إلى ورشة
 الصعبة.
ويرى الباحث عمى أن معظم ىذه التعاريف لمتعمم المعكوس تتفق كميا عمى  

أنو شكل من أشكال التعمم الذي يعتمد عمى التقنيات الحديثة وشبكة االنترنت، 
وتية بطريقة تسمح لممدرس بإعداد المحاضرة عن طريق مقاطع فيديو أو ممفات ص

أو نصية أو غيرىا من الوسائط، ووضعيا عمى االنترنت ليطمع عمييا الطالب في 
منازليم أو في مكان آخر باستخدام حواسيبيم أو ىواتفيم الذكية أو أجيزتيم 
الموحية قبل حضور المحاضرة في أحد مواقع الويب أو شبكات التواصل 

لمشاريع والتدريبات االجتماعي. في حين يخصص وقت المحاضرة لممناقشات وا
ولحل المشكالت وطرح األسئمة وربط الدروس بالحياة الواقعية وتحويل المحاضرة 
إلى ورشة عمل حيث يتمكن الطالب من االستفسار عن محتوى المحاضرة، 

 واختبار مياراتيم في تطبيق المعرفة والتفاعل في أنشطة التدريب. 
لك تغيير استراتيجيات ومفاىيم ولكن إلنجاح ىذه االستراتيجية فإنو يجب كذ 

التعميم والتعمم المصاحبة، وال يكفي تسجيل المحاضرات وعرضيا عمى الطالب 
نما يتم امداد الطالب أيضا بأنشطة قبل حضورىم إلى  قبل وقت المحاضرة فقط، وا 

 33الصف لتأكد مدى استيعابيم لممعمومات.

 فمسفة التعمم المعكوس:
نظرية البنائية حيث إن التعمم عممية نشطة، إن يعتمد التعمم المعكوس عمى ال

ن المتعممون ناشطون وليسوا سمبيون يبنون  المعرفة ال يمكن تالقييا من الخارج، وا 
                                                           

66
 .666، انؼذد يدهح انًؼشفح( : " انصف انًمهٕب "، 6114َٕسج ) انزٔٚخ 

http://almarefh.net/show_content_sub.php/12/11/18 
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 Abeysekera, L., & Dawson, P. (2014): “ Motivation and cognitive load in the 

flipped classroom: Definition, rationale and a call for research ”, Higher 

Education Research & Development, 34(1), 1-14. 
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  34معارفيم الشخصية من خالل خبرة التعمم ذاتيا.
ويتمحور التعمم المعكوس حول المتعمم فيو مركز التعمم، حيث يوفر  

سة، وربط المعرفة الجديدة بالمعرفة القبمية لممتعمم، لممتعممين فرصة لمتعمم بالممار 
حيث إن التفاعل بين المعرفة الجديدة والمعرفة القبمية لدى المتعمم ُيعد من أىم 
مكونات التعمم ذي معنى. وجعل عممية التعمم عممية نشطة، حيث يبدل المتعمم 

مم كونيا مسؤولية جيدا عقميًا في عممية التعمم. وتنطمق تمك العممية النشطة لمتع
المتعمم عن تعممو وليست مسؤولية المعمم وجعل المتعمم ىو محور العممية التعميمية 
خارج وداخل الفصل. كما أن المتعمم ال يبني معرفتو فقط من خالل التعمم الفردي 
خراج الفصل ولكن كذلك من خالل التفاوض الجماعي مع اآلخرين في بيئة 

يشترك المتعممون في بناء المعنى من خالل تعاونية داخل الفصل، حيث 
المناقشات والمفاوضات، وأثناء ىذه المناقشات يحاول األفراد تعديل وتطوير بنياتيم 

  35المعرفية لكي يعمموا عمى انسجاميم مع أفكار أفراد اآلخرين.
كما يرتبط التعمم المعكوس كذلك بالنظرية التواصمية لمتعمم والتي تعتبر  

مالئمة لمعصر الرقمي، فتمكن من تبادل المعرفة، وتركز عمى أن نظرية تعمم 
التعمم عممية اتصال تعتمد عمى تنوع اآلراء، وأن تنميتو أكثر أىمية وتعقيدًا، 
وينبغي الحفاظ عمى االتصال لتيسير التعمم المستمر، وتغير دور المعمم والمتعمم 

ز عمى توفير بيئة المعرفة في عممية التعميم والتعمم ويقتصر دور العمم بالتركي
وتزويد المتعممين بمنظومة ثرية من األدوات ومصادر التعمم الستخداميا في إنتاج 

  36أفكار جديدة.
ويعتمد التعمم المعكوس عمى النظرية المعرفية لمتعمم وذلك من خالل  

استخدام استراتيجيات مختمفة: استراتيجيات تركيز انتباه، واستراتيجيات ربط 
مات الجديدة بالقديمة، واستراتيجيات لالشتغال عمى التفكير بمستوياتو المعمو 

المختمفة: الدنيا والوسطى والعميا وذلك من خالل معالجة المعمومات بمستويات 
مختمفة من الصعوبة. وخمق توافق بين مستوى صعوبة المادة المقدمة، وبين 

                                                           
34

 Bishop, j., & Verleger, M. (2013): “ The Flipped Classroom: A Survey of the 

Research“, Paper presented at the 120 ASEE Conference & Exposition. June 23-26, 

Atlanta, Georgia, USA, p(125). 
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، ػانى انكرة، انماْشج، يصش، ص النظرٌخ الجنبئٍخ هدخل هعبصر لزدىٌد ثٍئخ الزعلن(: 6116غادج انُٕتٗ ) 

(66.) 
 (.27 - 27(: مرجع سابق، ص ص )7102هيثم حسن ) 36
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ية سواء في طرح المحتوى المستوى المعرفي لممتعمم من خالل مراعاة الفروق الفرد
من خالل استخدام أمثمة متنوعة من الحياة اليومية وعرض المعمومات بصيغ 
وأشكال مختمفة الستثارة دافعية المتعممين أو في تصميم األنشطة التي تراعي 

 مستويات الطالب المختمفة.
 37الخطوات المتبعة في التعمم المعكوس: 

الخطوات المتسمسمة والمرتبطة  يسير التعمم المعكوس في مجموعة من 
 ببعضيا البعض وتتمثل في: 

 :خطوات تنفيد التعمم المعكوس الخاصة بالمعمم 
 التخطيط: -0

 تحديد األىداف بدقة. -
 تحديد الميارات التي يتم تنميتيا. -
 تقسيم الطالب إلى مجموعات إما متجانسة او غير متجانسة. -
 اختيار المحتوى المناسب. -
 لمناسبة التكنولوجي المناسب.اختيار التكنولوجيا ا -
 تحديد الميام واألنشطة داخل وخارج الصف. -
 اختيار أسموب التقويم المناسب. -

 إعداد المحتوى قبل الصف: -8
إعداد وتقديم محتوى في قالب إلكتروني متاح لمطالب قبل  -

  الصف الدراسي.
                                                           

67
 ًٚكٍ انشخٕع نكم يٍ: 

 (.96 -111(: يشخغ عاتك، ص ص) 6117ْٛثى حغٍ ) -

، انطثؼح األٔنٗ، داس انًغٛشج، ػًاٌ، علن الوعكىشالزعلن الودهح والز(: 6115ػاغف انششياٌ ) -

 (. 198 –611األسدٌ، ص ص) 

، يكرة انرشتٛح انؼشتٙ نذٔل انخهٛح، انشٚاض، انغؼٕدٚح ، الصف الوقلىة(: 6114صكشٚا انماظٙ ) -

 (.6ص )

- Hockstader, B. (2013): “ flipping learning: personalize teaching and 

improve student learning ”, Pearson, (New York: NY), p(10). 
http://researchnetwork.pearson.com/wp.content/uploads/flipped_learning.pdf 

- Strayer, F. (2007): “ The Effects of the classroom flip on the learning 

environment: a comparison of learning activity in an traditional classroom 

and a flip classroom that used and intelligent tutoring system ”, for the 

Degree of Doctor of Education, Educational Theory and Practice, School of 

the Ohio state university, Columbus ,Ohio, USA, p(26).  
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 تحديد انشطة التعمم قبل الصف: -3
 سيؤدييا الطالب قبلتحديد نوع الميام واألنشطة الفردية التي  -

 حضورىم لمصف الدراسي.
 تحديد أنشطة التعمم أثناء الصف: -4

 حل المشكالت المرتبطة بالحياة اليومية والمواد األخرى.  -
 ممارسة األنشطة ما بعد الصف: -5

 اعطاء تكميفات جديدة لالستعداد لمدرس الجديد. -
 التقويم التكويني والنهائي: -6

 فحص مدى تحقيق األىداف. -
 غذية الراجعة.تقديم الت -
 تقويم الدرس. -

  :خطوات تنفيذ التعمم المعكوس الخاصة بالمتعمم 
 في المنزل: -0

 يقوم الطالب بمشاىدة الفيديو التعميمي.  -
 يدون الطالب المالحظات واألسئمة خالل مشاىدة الفيمم. -

  في المدرسة: -8
 يحضر الطالب إلى الحصة بفيم اساسي ليتم اإلجابة عن األسئمة. -
بمناقشة المعمم في المالحظات واألسئمة التي دونيا أثناء  يقوم المتعمم -

 المشاىدة. 
استراتيجيات حديثة مقترحة قائمة عمى التعمم المعكوس لتدريس 

 بألمانيا: مادة الرياضيات
تحقيق األىداف المحددة في المنيج وتنمية الخبرات  أهداف االستراتيجية:

وزارات محافظات جميورية ألمانيا المتعمقة بالرياضيات المتفق عمييا من جميع 
 .(KMK Bildungsstandard) المتحدة

جراءات تنفيذها:  شرح مراحل وا 
وىذه الخطوة تتضمن استشعار مشكمة أو مشاكل معينة يعاني  :تقييم الحاجيات
 منيا المتعممين.

 :التخطيط المبدئي
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تعمم الكتروني من خالل محتوى مقصود عمى شكل فيديو  خارج الفصل: - أ
 حو المعمم عمى الويب.يطر 

 تدريبات خاصة بالدرس. :تدريبات
يحصل التمميذ عمى تدريبات يقوم بحميا بيدف تنمية ميارات التفكير الدنيا  -

 المتمثمة في مستويات التذكر والفيم لدى تالميذ المدارس المتوسطة.
يحصل التمميذ عمى تدريبات يقوم بحميا بيدف تنمية ميارات التفكير   -

ميارات التفكير الدنيا والوسطى: المتمثمة في مستويات التذكر األساسية: 
 والفيم والتطبيق لدى تالميذ المدارس الممتازة.

 محدد في المنيج. محتوى:
 تعمم صفي مباشر. داخل الفصل: . ب

يقوم المعمم في أول حصة بطرح أنشطة خاصة بمستوى التطبيق لتالميذ تدريبات: 
شتغال عمى ميارات التفكير العميا أما بالنسبة المدرسة المتوسطة وبعدىا يتم اال

لتالميذ المدرسة الممتازة فيتم االشتغال في الحصة عمى مشكمة أو مسألة 
رياضياتية تشتمل عمى أسئمة خاصة بميارات التفكير العميا، حيث يقوم المعمم في 

 البداية بشرح األنشطة وتحديد أىداف الحصة والميارات التي سيتم تنميتيا.
استراتيجيات قائمة عمى التعمم التعاوني  ستراتيجيات المتبعة في الحصة:اال

  والتشاركي.
 الوسائط التعميمية: يمكن االستعانة بالوسائط التعميمية التالية:

السبورة التفاعمية، السبورة البيضاء، األقالم الفموماستر، الورق الشفاف 
(Transparency جياز عرض الشفافات ،)(Over Head Projektor،)  أجيزة

 (.Smart Board)  الحاسوب،
يتم عرض الحمول المقترحة من طرف التالميذ بشكل : عرض حمول التدريبات

  جماعي أو من طرف المعمم.
يتم إمداد التالميذ بحمول تدريبات ميارات التفكير الوسطى والعميا تغذية راجعة: 

تالميذ عمى شكل ممف التي تم عرضيا في الفصل سواء من طرف المعمم أو ال
 نصي لالطالع عمييا في البيت عند التحضير لالمتحانات.

يحصل التالميذ عمى تكاليف منزلية من المعمم كإعداد لمدرس  تكميفات منزلية:
 التالي يتم من خالليا االطالع عمى الدرس الجديد وحل األنشطة المرافقة.

يس مادة استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمم المعكوس لتدر  -0
 الرياضيات خاصة بالمدارس المتوسطة األلمانية:
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تعتبر المدارس المتوسطة بالجميورية األلمانية االتحادية مدارس خاصة  
بالطالب متوسطة التحصيل، حيث يمتحق بيا التالميذ ابتداًء بعد حصوليم عمى 

ة، ( التي تستغرق أربع سنوات بدرجات متوسطGrundschuleالشيادة االبتدائية )
(: وىي مدرسة تستغرق فييا Hauptschuleوىي صنفين من المدارس: مدرسة )

الدراسة خمسة سنوات ومعظم طالبيا يمتحقون بالمدارس المينية لمقيام بتكوين 
حرفي يستغرق ثالثة سنوات يسمح لمطالب االلتحاق بسوق العمل، ومدرسة 

(Realschuleوىي مدرسة تستغرق فييا الدراسة ستة سنوات :)  ومعظم طالبيا
يمتحقون بالمدارس المينية لمحصول عمى شيادة مينية تسمح ليم االلتحاق 

 بالمدارس العميا لتكوين الميندسين في تخصصيم.
نمط 
 التعمم

مكان 
 التعمم

 األهداف األنشطة المحتوى

 
 
تعمم 
 الكتروني

 
خارج 
 الفصل

محتوى مقصود عمى 
شكل فيديو لالطالع 
 عميو كواجب منزلي

 
ة متعمقة أنشط

بمستويات 
 التذكر والفيم 

 أهداف عامة:
Sachkompetenz: 

 المحتوى العممي الذ ي سيتعممه الطالب
Methodenkompetenz: 
 الطريقة التي يستعممها التمميذ عند التعمم

Personalkompetenz: 
التمميذ له القدرة عمى متابعة تعممه وتحديد 
أوجه الضعف لديه واالشتغال عميها وماذا 

 ريد أن يتعممه ي
Sozialkompetenz: 

الخبرة التي يكتسبها التمميذ من خالل 
التعمم التعاوني في مجموعات والقدرة عمى 

 مناقشة اآلراء والحمول المقترحة. 
  من أهداف خاصة بالرياضيات محددة

(KMK Bildungsstandard): 
Argumentieren إعطاء الحجج:    
Problemlösen: حل المشكالت  
Modellieren: 

 إعطاء نموذج وتمثيل المشكمة
Darsellungen verwenden: 
استخدام رسوم توضيحية والقدرة عمى 

 العرض.
Mit Mathematik symbolisch, 
formal und technisch umgehen: 

استخدام رموز رياضياتية والتمكن من 
 استعمالها.

 
 
 
 
 
تعمم 
 مباشر

ل داخ
 الفصل
الحصة 
 األولى

 
 

 مناقشة المحتوى

 
أنشطة متعمقة 
بمستوى 
 التطبيق

داخل 
 الفصل
الحصة 
 الثانية
 
 

طرح أمثمة من الحياة 
اليومية مرتبطة 
 بالمحتوى ومناقشتيا

أنشطة مرتبطة 
بمستويات 
 التفكير العميا
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Kommenizieren:  
 القدرة عمى الحوار.

استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمم المعكوس لتدريس مادة  -8
 :اصة بالمدارس الممتازة األلمانيةالرياضيات خ

تعتبر المدارس الممتازة بالجميورية األلمانية االتحادية مدارس خاصة  
بالطالب مرتفعة التحصيل، حيث يمتحق بيا التالميذ ابتداًء بعد حصوليم عمى 
الشيادة االبتدائية بدرجات مرتفعة، وىي ما تعرف عندنا باسم التعميم االعدادي 

(Sekundarstufe I)  والتعميم الثانوي( Sekundarstufe II)  وتستغرق الدراسة
( وىي شيادة تعادل شيادة Abiturبيا ثمانية سنوات لمحصول عمى شيادة )

 السنوية العامة، تسمح لحاممييا االلتحاق بالجامعات. 
مكان  نمط التعمم

 التعمم
 األهداف األنشطة المحتوى

 
تعمم 
 الكتروني

 
 خارج 
 الفصل

 
 محتوى

مقصود عمى 
شكل فيديو 

لالطالع عميو 
 كواجب منزلي

 

 
أنشطة 
متعمقة 

بمستويات 
التذكر والفيم 

 والتطبيق
 
 
 

 

 أهداف عامة: 
Sachkompetenz: 
 المحتوى العممي الذ ي سيتعممه الطالب

Methodenkompetenz: 
 الطريقة التي يستعممها التمميذ عند التعمم
Personalkompetenz: 
التمميذ لو القدرة عمى متابعة تعممو وتحديد 
أوجو الضعف لديو واالشتغال عمييا وماذا 

 يريد أن يتعممو 
Sozialkompetenz: 

الخبرة التي يكتسبها التمميذ من خالل 
التعمم التعاوني في مجموعات والقدرة 

 عمى مناقشة اآلراء والحمول المقترحة. 
  من أهداف خاصة بالرياضيات محددة

(KMK Bildungsstandard): 
Argumentieren :إعطاء الحجج 

Problemlösen المشكالت  حل  :   
Modellieren: 

 إعطاء نموذج وتمثيل المشكمة
Darsellungen verwenden: 
استخدام رسوم توضيحية والقدرة عمى 

 العرض.
Mit Mathematik symbolisch, 
formal und technisch 
umgehen: 

اتية والتمكن من استخدام رموز رياضي
 استعمالها.

Kommenizieren:  
 القدرة عمى الحوار.

 
 تعمم مباشر

 
 داخل

 الفصل 
 

 
مناقشة 

المحتوى وطرح 
أمثمة من 

الحياة اليومية 
مرتبطة 
بالمحتوى 
 لمناقشتيا

أنشطة 
مرتبطة 
بمستويات 
 التفكير العميا
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 التعمم التعاوني:

 مفهوم التعمم التعاوني والتعمم التشاركي:
باإلضافة إلى االستراتيجيات السابقة يمكن كذلك استخدام استراتيجيات  

حديثة قائمة عمى التعمم التعاوني والتعمم التشاركي في تدريس مادة الرياضيات 
 وذلك في حل المشكمة أو المسألة الرياضياتية من خالل مجموعات غير متجانسة.

يو تقسيم التالميذ إلى أسموب تعمم يتم فنو "أويعرف التعمم التعاوني ب 
، يتراوح عدد نسة )تضم مستويات معرفية مختمفة(مجموعات صغيرة غير متجا

أفراد كل مجموعة ثالثة أفراد، ويتعاون فييا طالب كل مجموعة مع بعضيم 
بعضًا، بأن يتبادلون األفكار واآلراء والمعمومات التي تساعدىم في تنفيذ الميام 

لمعروضة عمييم، كما أنو يؤدي إلى زيادة االعتماد المطموبة، أو حل المشكالت ا
اإليجابي المتبادل بين أعضاء المجموعة وتنمية العديد من الميارات االجتماعية 

رشاد المعمم".   38وذلك تحت توجيو وا 
تعتبر استراتيجيات التعمم التشاركي تطويرًا الستراتيجيات التعمم التعاوني.  

مميذ وىو من أنماط التعمم الذي يتمركز حول وىو نمط تعمم نشط قائم عمى الت
المعمم والمتعمم معًا، فالمعمم ىو الذي يوجو عممية التعمم، في حين يمارس 
المتعممين التعمم بأنفسيم من خالل مشاركة فعالة بالعمل في مجموعات. وُعرِّف 

بأنو استراتيجية تنطوي عمى العمل في مجموعة من التالميذ "التعمم التشاركي 
 39".جو ذاتيًا نحو نشاط تعميمي مشتركتتميز بالعمل الجماعي المو و 

ويتميز التعمم التشاركي عن التعمم التعاوني من خالل دور ومشاركة التمميذ  
في األنشطة أثناء عممية التعمم، فإذا كان التعمم التعاوني يتم من خالل تقسيم 

من حل المشكمة فإن العمل بين المتعممين حيث كل متعمم ىو المسؤول عن جزء 
في التعمم التشاركي يناقشون كل جزء من حل المشكمة، ويساىمون باألفكار 

 44والمناقشة حتى يصموا إلى توافق في حل المشكمة بأكمميا.
 فمسفة التعمم التعاوني:

                                                           
68

 (.641) (: يشخغ عاتك، ص6116شادٚح ذًاو ٔ صالذ فؤاد ) 
69

الزعلن الزشبركً القبئن على ثرنبهح هبٌكروضىفذ للرٌبضٍبد نحى رنوٍخ ههبراد (: 6117ٚاعش ػثذانًُؼى ) 

 (.51ص) داس انغحاب، انماْشج، يصش، ، انطثؼح األٔنٗ،حل هشكالد الرٌبضٍبد
41

 (.56(: يشخغ عاتك، ص)6117ٚاعش ػثذانًُؼى ) 
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يعتمد التعمم التعاوني عمى النظرية البنائية حيث إن التعمم عممية نشطة يبدل  
ميا. ويتمحور التعمم التعاوني عمى المتعمم، فإن المتعمم يتعمم فييا المتعمم جيدا عق

مع زمالئو في الفصل عن طريق التعاون مع بعضيم البعض ومع المعمم 
 ويشتركون في مسؤولية التعمم. ويتحمل المتعمم مسؤولية تعممو.

وتتشابو النظرية االتصالية مع النظرية البنائية في التأكيد عمى التعمم  
تاحة الفرصة لممتعممين لمتواصل، والتفاعل فيما بينيم أثناء التعممالتعاوني  .، وا 

وتركز عمى أن التعمم عممية اتصال تعتمد عمى تنوع اآلراء، وتغير دور المعمم 
والمتعمم في عممية التعميم والتعمم ويقتصر دور المعمم بالتركيز عمى توفير بيئة 

ن األدوات ومصادر التعمم الستخداميا المعرفة وتزويد المتعممين بمنظومة ثرية م
 في إنتاج أفكار جديدة.

ويعتمد التعمم التعاوني كذلك عمى النظرية المعرفية، بحيث يتم استخدام  
استراتيجيات لالشتغال عمى التفكير بأشكال مختمفة، وىو أسموب تعمم يتم تشكيل 

عمومات مجموعات تضم مستويات معرفية مختمفة، وذلك من خالل معالجة الم
بمستويات مختمفة الصعوبة حتى يتم توافق بين المادة والمستوى المعرفي لمطالب 
وتصميم أنشطة مختمفة الصعوبة تراعي الفروق الفردية ومستويات الطالب 

 المختمفة.
استراتيجيات حديثة قائمة عمى التعمم التعاوني والتعمم التشاركي 

 لتدريس مادة الرياضيات بألمانيا:
 ية التعمم المتمايز:استراتيج  

كما يمكن االستفادة من استراتيجية التعمم المتمايز من خالل مجموعات متجانسة  
 بإجراءات وأنشطة وعمميات متنوعة لنفس اليدف. 

ويقصد بيا ابتكار طرق متعددة توفر لمطمبة عمى اختالف قدراتيم وخبراتيم  
متكافئة لفيم واستيعاب المفاىيم وميوليم واىتماماتيم واحتياجاتيم التعميمية فرصًا 

 41واستخداميا في مواقف الحياة اليومية.
 48خطوات التدريس وفق التعمم المتمايز: 

يحدد المدرس الميارات والقدرات الخاصة بكل طالب محاواًل اإلجابة عن  
 السؤالين:

                                                           
41

، انطثؼح األٔنٗ، ػانى انكرة، انماْشج، يصش، ص والزدرٌص الوزوبٌس الزعلن النشط(: 6117إًٚاٌ نطفٙ ) 

 (65 -64ص )
42 http://teaching - strategies.blogspot.com.eg/2015/04/blog-post_14.html/09/10/2018 

http://teaching/
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       كل طالب؟ف ماذا يعر    -1
 ماذا يحتاج كل طالب؟   -6
  التدريس المالئمة لكل طالب أو مجموعات يختار المعمم استراتيجيات

 من الطمبة والتعديالت التي يضعيا لجعل االستراتيجيات تالئم ىذا النوع
 .يحدد الميام التي يقوم بيا الطمبة لتحقيق أىداف التعمم 

 استراتيجية (Placemat:) 43 

التي يمكن  أحد االستراتيجيات الحديثة (Placematتعد استراتيجية ) 
تدريس الرياضيات وىي استراتيجية تطبق في مجموعات وتمر  تطبيقيا في

 بخمسة خطوات، وىي كالتالي:
يقوم المعمم بطرح المشكمة أو المسألة الرياضياتية عمى  طرح المشكمة: -1

 الطالب.
في ىذه الخطوة يطمب المعمم من المتعممين أن ينقسموا  تكوين مجموعات: -2

 إلى مجموعات.
 التفكير: -3

 ه في حل الميام.كل طالب يفكر لوحد 
 .تبادل األفكار خالل المجموعة 

ىنا يطمب المعمم من المجموعات عرض الحمول ومشاركة األفكار  المشاركة: -4
 التي توصموا إلييا مع زمالئيم في الصف.

في ىذه المرحمة يقوم المعمم بتقويم المتعممين باستخدام  التقويم: -5
فيم المتعممين من  االختبارات القصيرة أو المناقشة في تحديد مستوى

 خالل تقييم إجاباتيم، ويشارك المتعممين في تقييم أنفسيم.
( Placematويوضح الشكل التالي من اقتراح الباحث خطوات استراتيجية )

 في التعمم المعكوس:
 

                                                           
43

 Wolfgang, M. (2011): Methoden für den Unterricht: Kompakte Übersichten 

für Lehrende und Lernende, Schöningh, Darmstadt, Germany, p p (245-250).  
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 ( في التعمم المعكوسPlacemat(: خطوات استراتيجية )6شكل )

 وينقسم تطبيقيا إلى ثالثة مراحل:
 لمرحمة األولى:ا

 .تحديد الوقت  .كل طالب يشتغل بمفرده 
 .ممنوع الكالم  .المجموعة تجمس عمى شكل دائرة 

 المرحمة الثانية:
 .مسموح الكالم 
  كل فرد من المجموعة يعرض أفكاره وحمو المقترح في المكان

 المخصص.
 .جمع األفكار كميا من المشاركين األربعة وعرضيا كحل جماعي 

 لثة:المرحمة الثا
 .كل المجموعات تعرض حموليا 
 .الكل يسمع لمحل المعروض من المجموعة 

 :يوضح كيفية مشاركة أفراد المجموعة مع بعضيم والشكل التالي

 (Placematأفراد المجموعة في استراتيجية ) (: أدوار7شكل )

 1مشارك 
 الحل المقترح األول

  2مشارك 
 الحل المقترح الثاني 

 3مشارك 
 الحل المقترح الثالث

4مشارك    
 الحل المقترح الرابع 

 التقويم

 طرح المشكمة  

 تكوين المجموعات 

 المشاركة 
  

1 

2 3 

4 

5 

 التفكير 

 الحل الدوبعً
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 المراجعة األسبوعية استراتيجية ( Wochenplan:) 44  

 من االستراتيجيات (Wochenplan) تعد استراتيجية المراجعة األسبوعية

الحديثة التي يتم استخداميا حاليا في المدارس األلمانية، بيدف جعل المتعمم ىو 
ل مسؤولية تعممو بنفسو، وأن يتعمم كيف يتعمم، محور العممية التعميمية وتحم

وأن ُيقوم نفسو بنفسو. ويمكن تطبيقيا في تمط التعمم المعكوس بفعالية في 
  الحصة الصفية.

يحصل الطالب في بداية الحصة عمى أنشطة خاصة بميارات التفكير  
 العميا التي يتم إنجازىا إما بشكل فردي أو ثنائي أو جماعي. 

م كما يحصل ا  لطالب عمى ورقة الحل، حيث يستطيع من خالليا أن ُيقوِّ
م ورقة طالب آخر.  نفسو بنفسو أو ُيقوِّ

ويتمثل دور المعمم في التصميم الجيد لألنشطة وتحضير األدوات الالزمة، 
 ودعم عمميات التعمم الذاتية، وتحديد كيفية االشتغال عمى األنشطة إما بشكل

نو يمكن تقويم الواجبات من حين إلى آخر. فردي أو زوجي أو جماعي، كما أ
باإلضافة إلى تقديم المساعدة عند الضرورة القصوى إلى جانب التوجيو واإلرشاد 

 والمراقبة. 
أحد االستراتيجيات  (Wochenplanوتعد استراتيجية المراجعة األسبوعية )

ي خطوات، وى وتمر بثالثة التي يمكن تطبيقيا في تدريس الرياضيات الحديثة
 :كالتالي

( وىي عبارة عن أداة خاصة 1)المراجعة األسبوعية رقم توزيع األنشطة:  -0
باالستراتيجية يتم من خالليا تحديد موضوع الحصة واألسئمة المتفاوتة 
الصعوبة والخاصة بميارات التفكير العميا والزمن المخصص لكل سؤال 

  ويم.باإلضافة إلى األشكال التي تحدد نمط التعمم وكيفية التق
 فردي، زوجي أو جماعي.تحديد نمط التعمم:   -8
تقويم ذاتي أو من طرف اآلخر)األقران أو تحديد طريقة التقويم:   -3

  المدرس(.
ويوضح الشكل التالي من اقتراح الباحث خطوات استراتيجية المراجعة 

 :في تدريس الرياضيات Wochenplan)األسبوعية )
                                                           

44 https://www.ostseeraeuberbande.de/wochenplan-mit-5-punkte-strategie/15/11/18 
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  (Wochenplanالمراجعة األسبوعية ) خطوات استراتيجية (:8شكل )
 45ويوضح الشكل التالي أداة استراتيجية المراجعة األسبوعية:

 1المراجعة األسبوعية رقم 
Aufgaben:  

  أنشطة 
      

 
 

 

Mathematik 

 

Thema der Woche:   موضوع هذا  األسبوع 

 

1 

 
                             

                            

Level 1        اضئلخ

     أقل رعقٍدا
 

 

Zeitvorgabe: 

 انٕلد انًحذد

15 Min. 

Ich benötigte: 

 أحراج إنٗ

___ Min. 

 

 

2 

Level 2     
 اسئلة متوسطة التعقيد

    

Zeitvorgabe: 

15Min. 

Ich benötigte: 

___ Min. 

 

 

3 

                    
Level 3         

    سئلة أكثر تعقيداا     
 

 

Zeitvorgabe: 

15 Min. 

Ich benötigte: 

___ Min. 
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 https://www.gymolching.de/index.php/kontakt.html/04/11/2018 

 طرح المشكمة   التقويم

 تحديد نمط التعمم

1 

2 

3 
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 يتم اختيار الشكل المناسب من طرف المعمم الذي يناسب نمط التعمم ، وىو إما فردي أو زوجي أو جماعي.و 

 

EA عول فردي 

 

PA ًعول زوخ 

 

 

GA ًعول خوبع 

 

 انرمٕٚى، ْٕٔ إيا ذمٕٚى راذٙ أٔ يٍ غشف اٜخش.  ُْا ٚرى اخرٛاس انشكم انًُاعة نؼًهٛح

 

Wird vom  Schüler  selbst 
Korregier 

 ذمٕٚى راذٙ

 (ٚمٕو انطانة َفغّ تُفغّ)

 

Wird vom  Mitschüler   
Korregiert 

 

 ذمٕٚى انُشاغ يٍ غشف غانة آخش

 

Wird vom Lehrer Korregiert ذمٕٚى انُشاغ يٍ غشف انًؼهى 

 

 (Wochenplan: أداة استراتيجية المراجعة األسبوعية )(9شكل )
 استراتيجية (Thayer:) 46 
من االستراتيجيات الحديثة الممكن  (Thayerكما تعد كذلك استراتيجية ) 

تطبيقيا في تدريس الرياضيات. وتعتبر ىذه االستراتيجية نسخة قديمة لمفيوم 
مى المحتوى في البيت من التعمم المقموب حيث كان يطمب من الطالب االطالع ع

خالل الكتاب وتدوين اسئمتيم لطرحيا في الفصل لإلجابة عمييا سواء من طرف 
 األقران أو المعمم.

 Thayer" وسماىا (Bob Anderson)وقد تم تطويرىا من طرف  
Classroom،"  حيث طبقيا في مادة الرياضيات لتنمية ميارات التحميل والتقويم

 ناقد لمطمبة. بيدف تنمية التفكير ال
  (Thayer (Colonel Sylvanus)تنسب ىذه االستراتيجية إلى الكولونيل  

 Point"بمنطقة  0888 – 0807الذي كان معمما باألكاديمية العسكرية من سنة 

                                                           
46

 Jeffrey, L., & Merrill, B. (2010): “ The Thayer Method: A Novel Approach to 

Teaching Biochemistry Biochemical ”, Biochemical Education Journal, 22(1), 

15-15. 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1879-1468
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"West متمركزا حول  وتحث عمى التعمم الذاتي وتجعل التعمم .في مدينة نيويورك
عممية التعميمية ومسئوال عن تعممو ويعمِّم المتعمم. بحيث يكون الطالب ىو محور ال

  .نفسو بنفسو
كان يطمب من الطالب تحضير الدرس في البيت وتدوين األسئمة لطرحيا  

في الفصل من أجل االجابة عنيا من طرف األقران والمعمم. وبعدىا يبدأ المعمم 
ب بطرح األسئمة بطريقة تدريجية ومناقشتيا مع الطالب لمتأكد مدى فيم الطال

  لممادة.
تتميز ىذه االستراتيجية بعدة مميزات ومن بينيا: جعل التعمم تعمما نشطا، و 

كما إنيا تشجع عمى الحوار والنقاش والتعبير الشفوي حيث يعبِّر الطالب عن 
  أفكارىم ويمخصون ما تم تعممو في البيت

يتمثل ىدف االستراتيجية في خمق نقاش في الحصة الصفية لفحص مدى  
  .ما تعمموه الطالب لممادةفيم 

 Thayerوسماىا "  (Bob Anderson)وقد تم تطويرىا من طرف  

Classroom،"  حيث طبقيا في مادة الرياضيات لتنمية ميارات التحميل والتقويم
 . بيدف تنمية التفكير الناقد لمطمبة

ال ينحصر فقط في فيم وتطبيق ما تعمموه في  (Thayer) استراتيجيةىدف  
أو في عرض الحل الذي توصموا إليو في الحصة الصفية أمام الطالب بل  البيت

عمى طالب المجموعة شرح المشكمة الرياضياتية وتحديد المعطيات المتوفرة فييا 
وتحديد العالقات الرياضياتية المسخدمة وشرحيا وكيف توصموا إلى الحل وعرض 

وأوسع أفقا من خالل صف  طريقة الحل، وىكذا يمكننا التوجو إلى تعمم أكثر عمقا
 محوره الطالب، والعمل عمى تكوين العالقات بين الطالب.

بعد تقسيم الطالب إلى مجموعات متجانسة أو غير متجانسة يتم توزيع  
الميام في بداية الحصة عمى المجموعات في شكل مسائل أو مشكالت رياضياتية 

 .عمى الطالب لحميا
الستراتيجيات الحديثة التي يمكن تطبيقيا ( أحد اThayerوتعد استراتيجية ) 

 :في تدريس الرياضيات وتمر بأربع خطوات، وىي كالتالي
يقوم المعمم بطرح المشكمة أو المسألة الرياضياتية عمى  طرح المشكمة:  -1

 الطالب التي تشتمل عمى أسئمة خاصة بميارات التحميل والتقويم.
من المتعممين أن ينقسموا في ىذه الخطوة يطمب المعمم  تكوين مجموعات:  -2

 إلى مجموعات.
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ىنا يطمب المعمم من أحد المجموعات عرض الحمول ومشاركة  المشاركة:  -3
 األفكار التي توصموا إلييا مع زمالئيم في الصف.

في ىذه المرحمة يقوم المعمم بتقويم المتعممين باستخدام االختبارات  التقويم:  -4
يم المتعممين من خالل تقييم القصيرة أو المناقشة في تحديد مستوى ف
 إجاباتيم، ويشارك المتعممين في تقييم أنفسيم.

في  (Thayer) ويوضح الشكل التالي من اقتراح الباحث خطوات استراتيجية 
 :الرياضيات تدريس

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 ( Thayerخطوات استراتيجية ) (:10شكل )

 طرح المشكمة   التقويم

 المشاركة

1 

2 

4 

 تكوين مجموعات

3 
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