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امللخص:
ىدددا الب ددث ال ددالد إلدد دراسددة فاعميددة اسددتادام اسددتراتيجية سددوم) (SWOMفددد
تددريس الرياضديات لتنميدة مكوندات البراعدة الرياضددية لدد مجموعدة مكوندة مدن  )84تمميددذا
وتمميددذة مددن تيميدددذ ال ددا الادددامس االبتدددا د ب ددد مددددارس مدينددة أسددديوط سددمت إلددد
مجمددوعتينإ إ ددداىما تجريبيددة درسددت و دددة م المجموعدداتم وفددق اسددتراتيجية سددوم واألاددر
ضابطة درست بالطريقة االعتيادية.
و د تم إعداد دليي لممعمم وكراسة أنشطة فد و ددة مالمجموعداتم كمدا تدم بنداع أربعدة
ااتبددارات فددد مكونددات البراعددة الرياضددية شددممتإ ااتبددار ال يددم الم دداىيمد وااتبددار الطي ددة
االج ار يددة وااتبددار الك دداعة االسددتراتيجية وااتبددار االسددتدالل التكي ددد باإلضددافة إل د مقيدداس
النزعددة الرياضددية المنتجددة .وبعددد تطبيددق ااتبددارات مكونددات البراعددة الرياضددية األربعددة ومقيدداس
النزعة الرياضية المنتجة بميدا وبعدديا كشد ت نتدا ج الب دث فاعميدة اسدتادام اسدتراتيجية سدوم
) (SWOMفد تنمية مكونات البراعة الرياضية.

انكهًبث

انًفتبحُت :استراتيجة سوم) -(SWOMالبراعة الرياضية
Abstract:

The research aimed at investigating the effective of (SWOM) Stratgy in
teaching mathematics for developing starnds of Mathematical Proficiency
)among fifth year primary pupils in Assiut. The research sample comprised (84
pupils, divided into two groups: the control group and the experimental one.
After carrying out the research experiment, the following study instruments
were administered: the strands of Mathematical Proficiency tests (Conceptual
Understanding- Procedural Fluency- Strategic Competence- Adaptive
Reasoning- Productive Disposition). The results revealed that there was a
statistically significant effect for using of (SWOM) Stratgy in developing
strands of Mathematical Proficiency.

Keywords: SWOM Stratgy - Mathematical Proficiency
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مكدمة:
تُعد الرياضيات من أىم المواد الدراسية التد يتعمميا التيميذ فد جميع الم ار ل الدراسية وعم
نظر لدورىا ال يوي فد جميع نوا د ال ياة سواع فيما ياتص بعمميات
ا
كافة المستويات
مرور بتنظيم جداول المباريات الرياضية و ساب نقاط ال ريق ال ا ز .ولذلك ف ن
ا
البيع والشراع
تمكن التيميذ من أساسيات الرياضيات وفيما أ بح أساسا لضمان النجاح فد سوق العمل
واعدادىم لمقدرة عم

ل المشكيت التد تواجيم وتوظيا أساليب الت كير ال عالة.

و د ظيت مناىج الرياضيات وأساليب تدريسيا ومارجات تعمميا أىمية اا ة عم
مستو

تمكن الطيب فد الم اىيم والعمميات

كافة الدول والسيما فيما يتعمق بمستو

الرياضية األساسية مما دفع المؤسسات والمنظمات التربوية العالمية إل

بناع إاتبارات

دولية كالبرنامج الدولد لتقييم الطيب Programme for International Student
”Assessment “PISA

والذي يركز عم مجاالت القراعة والرياضيات والعموم .وكذلك

دراسة التوجيات الدولية فد الرياضيات والعموم

Trends in International

”. Mathematics and Science Study” TIMSS
كما أ بح النجاح فد تعمم الرياضيات أىم الت ديات التد تسع النظم التعميمية إل
ت قيقيا من ايل جعمو وا عا عمميا فد الممارسات واألنشطة التعميمية داال بي ة ال ا
المدرسد .ويؤكد المجمس القومد لمب وث بالواليات المت دة األمريكية National
 Research Councilأن النجاح فد تعمم الرياضيات يعند البراعة  Proficiencyفد
استادام االجراعات ال سابية فد عممية ال ساب بد ة وسرعة و درة الطيب عم

تعمم

اإلجراعات مع فيميا).(NRC,2001,115
ولقد ظير م طمح البراعة الرياضية  Mathematical Proficiencyعام
1333م عم يد من كمباترك وزميؤه ) (Kilpatrick, et al., 2001ليدل عم الميارة
فد تن يذ اإلج ارعات بمرونة ود ة عالية واستيعاب الم اىيم والعمميات الرياضية وذلك أثناع
الت كير المنطقد والتأممد والتبرير و ياغة وتمثيل و ل المشكيت الرياضية

ت

ي ل

المتعمم لرؤية الرياضيات كمادة م يدة وذات يمة ويكتسب الثقة فد استاداميا.
اُستادم م طمح البراعة الرياضية لد

المس ولين التربويين فد الواليات المت دة

كأساس لت سين وتطوير الب وث التربوية فد مجال تعميم وتعمم الرياضيات).(Ball,2003
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كما ير نيس وجنسين ) (Niss & Jensen,2003أن البراعة الرياضية يجب أن ي ُنظر
إلييا من ايل امسة أبعاد ىدإ ال يم الم اىيم

االستدالل التكي

الطي ة اإلج ار ية الك اعة اإلستراتيجية

النزعة الرياضية المنتجة .وأن ىذه األبعاد متداامة ومتشابكة وأن تنمية

ىذه األبعاد المتداامة تشجع عم التذكر وال يم والت ميل والت كير اإلبداعد.
وير فيميب وزميعؤه ) (Philip et.al, 2010,11أن البراعة الرياضية تُعد مداي
معا ار لتطوير تعميم وتعمم الرياضيات تتضمن ثيثة م اور أساسية ىدإ براعة الم تو
العممد فد ترابطو وأىميتو بالنسبة لمطالب وبراعة المعمم فد معالجة الم تو العممد ىذا
باالضافة إل مكونات البراعة الرياضية التد يجب تنميتيا و ياسيا لد

الطالب .و د تبنت

العديد من الدول المتقدمة مكونات البراعة الرياضية كمدال فد تطوير منياج وبرامج
الرياضيات المدرسية كما فعمت وزارة التربية والتعميم بدولة سنغافورة منذ عام  1336يث
امت بمراجعة رياضيات المر مة االبتدا ية وفق مكونات البراعة الرياضية القا م عم
المشكمة)( Ministry of Education, Singapore,2006,6

كما أو

ل
تقرير

ال ريق االستشاري الوطند لمرياضيات بالواليات المت دة االمريكية تبند مكونات البراعة
الرياضية بيدا إعداد الطيب لمقرن ال ادي والعشرون (National Mathematics
) .Advisory panel,2008كما أشارت معايير الرياضيات المدرسية إل أن جميع الطيب
ادرون عم

تعمم الرياضيات وينبغد إعطاؤىم ال ر ة لتطوير البراعة الرياضية عالية

المستو )(Harper, 2012
كما يؤكد  Grothأنو يجب عم معممد الرياضيات تغيير ممارساتيم التدريسية بما
ي قق تعميم أ فضل لمطيب وتنمية مكونات البراعة الرياضية لدييم

يث ير أن طرق

التدريس ال عالة تسيم بشكل كبير فد و ول الطيب إل مستويات عالية فد ٍ
كل منإ ال يم
الم اىيمد الطي ة االج ار ية الك اعة االستراتيجية النزعة المنتجة .)Groth,2017,108
وتشير نتا ج دراسة)  (Buckner,2014إل
معممد الرياضيات من المعرفة والم تو

أنو توجد عي ة طردية بين مستو تمكن

الرياضد وممارستيم التدريسية وبين مستو

البراعة الرياضية لد طيبيم.
واستراتيجية سوم  )SWOMأ د االستراتيجيات ال ديثة التد تقوم عم

دمج

ميارات الت كير والعمميات العقمية المنتجة بالمنيج الدراسد بالم ار ل التعميمية الماتم ة
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يث تقوم عم جعل المتعمم م ور العممية التعميمية وىدفيا وغايتيا وتستند إل ميارات
الت كير العميا وبذلك تقدم ي لمتامص من الدور السمب

الذ

يؤديو المتعمم فد العممية

التعميمية.
و د جاعت تسمية ىذه االستراتيجية  )SWOMاات ا ار من ال روا األول من كل
كممة بالمغة االنجميزية والتد تعرا بد  School Wide Optimum Modelأي النموذج
األمثل الواسع أو الشامل لكل مدرسة .يث تعد أ د االتجاىات ال ديثة فد تدريس الميارات
فوق المعرفية والتد تيدا إل

ت سين التعمم وانتاجو إلعداد جيل واع

ي كر بطريقة

شمولية وبن و نا د ومبدع بدال من أن يتمق المعمومة بطريقة سميبة وال يت اعل معيا.
ومن مميزاتيا السيولة والد ة فد الت ا يل ووضوح الاطوات والتد تمثل مجموعة من األفكار
واألس مة المنظمة واليادفة التد يوظ يا المعمم أثناع تدريسو .)Routman,2012
وترتكز استراتيجية سوم ) (SWOMعم ستة ميارات لمت كير تتمثل فدإ التساؤل
والمقارنة واتااذ القرار و ل المشكيت والتنبؤ وتوليد اال تماالت) كما تكمن أىميتيا فد
تشجيع المتعمم عم عدة ميارات منيا استثمار المعمومات الواردة فد الم تو العممد فد ل
المشكيت الاا ة بالمادة الدراسية إيمان عبداهلل .)390 1332و تساعده عم

تقديم

أكثر من تساؤل وتوليد اال تماالت ل ل ىذه المشكيت والمقارنة بين اال تماالت المقدمة
ل ل السؤال الم روض فضي عن أنيا تنم لد

المتعممين ميارات النقد والتقويم والموازنة

والت ميل عن طريق إتقان ميارة اتااذ القرار.
االستراتيجيات التدريسية ال ديثة التد

كما تُعد إستراتيجية سوم  )swomإ د
تُيسر لممعمم ت قيق األىداا التعميمية وتوظيا العمميات المعرفية والت اعل معيا ب ماس

كما تجعل اىتمام المعمم ين ب عم إي ال المادة الدراسية لمطيب بك اعة وفاعمية وي را

جيوده إل
و ماسة

عمميات إتقان ىؤالع الطيب لممادة الدراسية والت اعل معيا ب يوية ونشاط
وراع ميد .)1332

و د أظيرت نتا ج الدراسات التد استادمت استراتيجية سوم ) (SWOMفد التدريس
فاعميتيا فد تنمية الت
إ سان مزة )1330

يل كما فد دراسةإ )(Gabel,2014) (Cahyadi,2013
ىيام غا ب )1331

اضير عباس و مجيد ميد )1330

وال يم الم اىيمد كما فد دراسةإ ) (Gabel,2014واالتجاه ن و المادة كما فد دراسةإ
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سامية الم مدي وأمل الشاذلد  )1332تنمية بعض عادات العقل كما فد دراسةإ شيماع
عبد السيم )1336

إيمان عبداهلل  )1332والت كير التباعدي كما فد دراسة

وراع

ميد  )1332وتنمية الت كير التوليدي كما فد دراسة شيماع ابراىيم  )1336والت كير
فوق المعرفد كما فد دراسة در سميح  )1334واتااذ القرار كما فد دراسة رضا م مد
.)1331
لذلك جاعت فكرة الدراسة ال الية فد توظيا أ د أستراتيجيات التدريس ال ديثة وىد
استراتيجية سوم ) (SWOMفد تدريس الرياضيات ومعرفة فاعميتيا فد تنمية مكونات
البراعة الرياضية لد تيميذ المر مة اإلبتدا ية.

 مشهلة البحح:عم الرغم من اإلىتمام المتزايد بتعميم الرياضيات فد المجتمع الم ري وتبند وزارة
التربية والتعميم مبادارات لتطوير تدريس الرياضيات مثل مبادرة مال سابيةم بال

وا األول

بمر مة التعميم االبتدا د والمشاركة فد المسابقة الدولية  TIMSSبالمر مة اإلبتدا ية
وتطبيق فكرة مدارس  STEMفد بعض الم افظات إال أن وا ع تعميم وتعمم الرياضيات مازال
يعاند من ضعا فد مستو الممارسات التدريسية ال عالة داال جرة ال

كثير
ل .يث أن ا

من معممد الرياضيات مازلوا متمسكين بممارستيم التقميدية التد تركز عم شرح موضوعات
الرياضيات بما تتضمنو من م اىيم وتعميمات وميارات دون امق فرص قيقية تتيح لمتيميذ
الت كير فد الرياضيات ب عتبارىا مادة إلعمال العقل وتساعدىم عم

الو ول إل

مستو

البراعة فد الرياضيات.
و د نبعت مشكمة الب ث ال الد من ايل ما يمدإ

أوالً :اإلطالع على األدبيات والدزاضات الطابكة:
بمراجعة األدبيات والدراسات التربوية التد أىتمت بتنمية البراعة الرياضية بمكوناتيا
ب عاتبارىا من أىم المارجات التعميمية لتعميم وتعمم الرياضيات .فقد أظيرت نتا ج بعض
الدراسات أن تدريس الرياضيات يركز عم
االىتمام بتنمية أبعاد البراعة الرياضية

ت

يل المعارا المتضمنة فد الم تو دون

يث تو ل كل من Boaler and Greeno

) (2000إل أن العديد من الطيب الذين أنيوا دراسة مقررات عميا من الرياضيات بنجاح
ال يستمتعوا بالرياضيات وال يتمكنوا من البراعة الرياضية وال ياططوا ليستمرار فد دراستيا.
- 064 -

استخدام استراتيجية سوم ( )SWOMفي تدريس الرياضيات لتنمية مكونات البراعة الرياضية ............

كما أكدت دراسة ) (Shoenfeld, 2007تدند مستو الطيب فد أبعاد البراعة
الرياضية وأو ت بضرورة تطوير البرامج التعميمية لمناىج الرياضيات وفق مدال البراعة
الرياضية .وأظيرت نتا ج دراسة ) (Nihan,2012تدند مستويات طيب المر مة الثانوية فد
البراعة الرياضية مما يؤثر عم درجاتيم فد نتا ج ااتبار القبول بالجامعات وفسرت الدراسة
ذلك بسبب أساليب التدريس التقميدية التد يتبعيا المعممون فد تدريس الرياضيات والتد
تُيمل تنمية أبعاد البراعة الرياضية سواع عم
تن يذ وتقويم مارجات التعمم.

مستو تاطيط دروس الرياضيات أو عند

كما أظيرت نتا ج دراسة ىوفمان وزميعه والتد أجريت عم

 )92طالبا بجامعة

مونيستر  Muensterبألمانيا تدند مستو الطيب فد مكونات البراعة الرياضية اا ة فيما
يتعمق بالقدرة عم
اال ت ار عم

ارتباطات ال س العددي والتمثييت العددية وأرجع البا ثون ذلك إل

استادام طريقة التدريس التقميدية فد معالجة موضوعات الرياضيات (

)Hoffmann, et al., 2014

ثاىياً :الدزاضة االضتهشافية:
لتعزيز إ ساس البا ث بوجود مشكمة تتمثل فد تدند مستو البراعة الرياضية لد

تيميذ

المر مة االبتدا ية فقد ام بما يمدإ

 - 0إدساء مكابلة مفتوحة مع جمنوعة مً مودَي ومعلني السياضيات باملسحلة االبتدائية مبديية
أضيوط :وذلك لمو وا عم

مد

تم كن تيميذ المر مة االبتدا ية من مكونات البراعة

الرياضية بمكوناتيا الامسةإ ال يم الم اىيم
االستدالل التكي

الطي ة اإلج ار ية الك اعة اإلستراتيجية

النزعة الرياضية المنتجة .و د أظيرت نتا ج ىذه المقابمة وجود نسبة

إت اق عالية و مت إل

)%82عم ما يمدإ

 عدم معرفة المعممين بمكونات البراعة الرياضية. ضعا مستو التيميذ فد فيم وتوظيا الم اىيم وال قا ق الرياضية. عدم تمكن التيميذ من ال قا ق العددية والرياضية األساسية. -نسبة عالية من تيميذ ال

ول لدييم

عوبة فد ال يدم ال سدابد واالسدتدالل العدددي

والرياضد.
 -وجود

عوبات لد التيميذ فد إجراع ومعالجة العمميات ال سابية والرياضية.
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 وجود اتجاىات سمبية لد نسبة عالية من التيميذ ن و مادة الرياضيات. عدم درة التيميذ عم توظيا الرياضيات فد ال ياة العممية. - 2مالحظة األداء التدزيطي لبعض معلني السياضيات باملسحلة االبتدائية :ال ظ البا ث من ايل
ضوره بعض

ص الرياضيات بالمر مة اإلبتدا ية فد أكثر من مدرسة أن معمم

الرياضيات يستادم طريقة تدريسية تقميدية مع كافة تيميذ ال
واىتماماتيم و دراتيم

يث تعتمد ىذه الطريقة عم الشرح الم ظد دون أن يوجو أس مة

استداللية ت ث التيميذ عم
يطر يا .مما يؤدي إل

الت كير أو بناع اطة ال ل لممشكيت أو المسا ل التد

أن التيميذ د يشعرون بالممل وعدم االستمتاع بدراسة مادة

الرياضيات ومن ثم المجوع إل
التيميذ من

ل عم

ااتيا ميوليم

السمبية وعدم المشاركة أثناع الشرح وشكو كثير من

عوبة مادة الرياضيات مما يؤدي إل

انا اض فد مستو

استيعابيم

لمم تو الرياضد ومكونات البراعة الرياضية لدييم.
 - 3تطبيل اختباز الرباعة السياضية على جمنوعة مً تالمير الصف اخلامظ االبتدائي :لدتأكيد
إ ساس البا ث بوجود مشكمة تتمثل فد تدند مستو البراعة الرياضية تم تطبيق ااتبار
لمبراعة الرياضية بمكوناتو األربعة ومقياس النزعة الرياضية المنتجة عم مجموعة من تيمذ
ال ا الاامس اإلبتدا د بمدرسة مالو دة العربية بمدينة أسيوطم تكونت من  )03تمميذا
وتمميذة .وأظيرت نتا ج التطبيق أن  )%83من التيميذ

موا عم أ ل من ن ا الدرجة

فد مكون ال يم الم اىيمد

 )% 80.0من التيميذ

موا عم أ ل من ن ا الدرجة فد

مكون الطي ة اإلج ار ية

 )%26.2من التيميذ

موا عم أ ل من ن ا الدرجة فد

 )% 82من التيميذ

موا عم أ ل من ن ا الدرجة فد

 )%80.0من التيميذ

موا عم أ ل من ن ا الدرجة فد

مكون الك اعة االستراتيجية
مكون االستدالل التكي د

مقياس النزعة الرياضية المنتجة.
ومما سبق ف ن مشكمة الب ث ال الد تتبمور فد إنا اض مستو البراعة الرياضية
بمكوناتيا الامسةإ ال يم الم اىيم
التكي

النزعة الرياضية المنتجة) لد

الطي ة اإلج ار ية الك اعة اإلستراتيجية االستدالل
تيميذ ال ا الاامس االبتدا د .وأن الوا ع

التدريسد المتبع اليا فد تعميم وتعمم الرياضيات فد ال

ول مازال يعتمد عم إتباع الطريقة

التقميدية فد التدريس دون مراعاة الميول والقدرات العقمية المتباينة ليؤالع التيميذ.
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ولذلك ف ن الب ث ال الد يسع

الستادام استراتيجية سوم )(SWOMكأ د

االستراتيجيات ال ديثة ودراسة مد فاعميتيا فد تنمية مكونات البراعة الرياضية لد تيميذ
ال ا الاامس االبتدا د.

 أضئلة البحح:اول الب ث ال الد اإلجابة عن السؤال الر يس التالدإ
مما فاعمية استادام استراتيجية سوم ) (SWOMفد تنمية مكوندات البراعدة الرياضدية
لد تيميذ المر مة اإلبتدا ية؟ م
ويت رع من ىذا السؤال الر يس األس مة التاليةإ
 -3مدا فاعميددة اسدتادام اسددتراتيجة سددوم ) (SWOMفدد تنميددة ال يددم الم داىيم لددد تيميددذ
ال ا الاامس اإلبتدا د؟
 -1ما فاعميدة اسدتادام اسدتراتيجة سدوم ) (SWOMفدد تنميدة الطي دة اإلج ار يدة لدد تيميدذ
ال ا الاامس اإلبتدا د؟
 -0مددا فاعميددة اسددتادام اسددتراتيجة سددوم ) (SWOMفددد تنميددة الك دداعة االسددتراتيجية لددد
تيميذ ال ا الاامس اإلبتدا د؟
 -4ما فاعمية استادام استراتيجة سوم ) (SWOMفد تنمية االسدتدالل التكي دد لدد تيميدذ
ال ا الاامس اإلبتدا د؟
 -2ما فاعمية استادام استراتيجة سوم ) (SWOMفد تنمية النزعدة الرياضدية المنتجدة لدد
تيميذ ال ا الاامس اإلبتدا د؟

 فسوض البحح:اول الب ث ال الد الت قق من
 -3يوجددددد فددددرق ذو داللددددة إ

ة ال روض التاليةإ
ددددا ية بددددين متوسددددطد درجددددات تيميددددذ المجموعددددة التجريبيددددة

والمجموعددة الضددابطة فددد ااتبددار ال يددم الم دداىيمد فددد التطبيددق البعدددي ل ددالح المجموعددة
التجريبية.
 -1يوجددددد فددددرق ذو داللددددة إ

ددددا ية بددددين متوسددددطد درجددددات تيميددددذ المجموعددددة التجريبيددددة

والمجموعددة الضددابطة فددد ااتبددار الطي ددة اإلج ار يددة فددد التطبيددق البعدددي ل ددالح المجموعددة
التجريبية.
- 062 -

استخدام استراتيجية سوم ( )SWOMفي تدريس الرياضيات لتنمية مكونات البراعة الرياضية ............

 -0يوجددددد فددددرق ذو داللددددة إ

ددددا ية بددددين متوسددددطد درجددددات تيميددددذ المجموعددددة التجريبيددددة

والمجموعة الضابطة فد ااتبار الك اعة االستراتيجية فد التطبيق البعدي ل دالح المجموعدة
التجريبية.
 -4يوجددددد فددددرق ذو داللددددة إ

ددددا ية بددددين متوسددددطد درجددددات تيميددددذ المجموعددددة التجريبيددددة

والمجموعة الضابطة فد ااتبار االستدالل التكي دد فدد التطبيدق البعددي ل دالح المجموعدة
التجريبية.
 -2يوجددددد فددددرق ذو داللددددة إ

ددددا ية بددددين متوسددددطد درجددددات تيميددددذ المجموعددددة التجريبيددددة

والمجموعددة الضددابطة فددد مقيدداس النزعددة الرياضددية المنتجددة فددد التطبيددق البعدددي ل ددالح
المجموعة التجريبية.

 أٍداف البحح:تمثمت أىداا الب ث ال الد فيما يمدإ
 -3تنمية مكونات البراعة الرياضية لد تيميذ ال ا الاامس االبتدا د.
 -1تقدددديم و ددددة م المجموعددداتم لم دددا الادددامس االبتددددا د م ددداغة فدددد ضدددوع اسدددتراتيجية
سوم).(SWOM
 -0ت ديد فاعمية استراتيجية سوم) (SWOMفد تنمية مكونات البراعة الرياضية لدد

تيميدذ

ال ا الاامس االبتدا د.

 أٍنية البحح:يستمد الب ث ال الد أىميتو من إ-
إطار نظريا يتناول أ د استراتيجيات التدريس ال ديثة وىد
ا
أ -األٍنية اليظسيةُ :يقدم الب ث
استراتيجية سوم ) (SWOMوكي ية توظي يا فد تدريس الرياضيات لتيميذ المر مة
االبتدا ية وكذلك البراعة الرياضية ومكوناتيا الامسة التد تناولتيا الدراسة وىدإ ال يم
الم اىيم

الطي ة اإلج ار ية الك اعة اإلستراتيجية االستدالل التكي

النزعة الرياضية

المنتجة)
ب -األٍنية التطبيكية :د ُي يد الب ث ال الد من النا ية التطبيقية إ-
 التالمير :من يث ت ديد مكونات البراعة الرياضية وتنميتيا لدييم من ايل استاداماستراتيجية سوم).(SWOM
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 املعلنوٌُ :يقدم الب ث دليي لممعمم يوضح كي ية إعداد وتدريس دروس و دة مالمجموعاتملتيميذ ال ا الاامس االبتدا د باستادام استراتيجية سوم ).(SWOM
 -خمططي بسامر ومياٍر السياضيات :مساعدة القا مين عم

برامج تطوير إعداد المعمم

وماططد المناىج من ايل إمدادىم بمجموعة من األنشطة واألفكار التد يمكن تضمينيا
بمناىج الرياضيات والتد تسيم فد تنمىة مكونات البراعة الرياضية.
 الباحجوٌ :تقديم مجموعة من المقتر ات والدراسات المستقبمية والتد ت تح آفاق عمميةومجاالت ب ثية لمبا ثين فد مجال تدريس الرياضيات لتنمية مكونات البراعة الرياضية
وتوظيا استراتيجية سوم كأ د االتجاىات ال ديثة فد تعميم وتعمم الرياضيات.

 حدود البحح:ا ت ر الب ث ال الد عم ال دود اآلتيةإ
 -3و دة م المجموعاتم بالكتاب المدرسد لم ا الادامس االبتددا د لمعدام الدراسدد – 1332
1338م .
 -1مجموعة من تيميذ ال ا الاامس االبتدا د بمدرسةم الو دة العربيةم بمدينة أسيوط.
 -0مكونات البراعة الرياضية الامسة وىدإ
 ال يم الم اىيم الطي ة اإلج ار ية الك اعة اإلستراتيجية االستدالل التكي -النزعة الرياضية المنتجة

 ميَر البحح والتصنيه التذسييب:فد ضوع طبيعة الب ث ال الد استادم المنيج التجريبد القا م عمد ياس فاعمية
المتغير المستقل استراتيجية سوم) عمد المتغير التابع مكونات البراعة الرياضية) لدي
مجموعة من تيميذ ال ا الاامس االبتدا د

وتم استادام الت ميم شبو التجريبد القا م

عمد المجموعات المتكاف ة من ايل ااتيار مجموعتين إ داىما تجريبية واألار ضابطة تم
التدريس باستادام استراتيجية سوم لتيميذ المجموعة التجريبية بينما درس تيميذ المجموعة
الضابطة الو دة ن سيا من المقرر بالطريقة المعتادة مع تطبيق ااتبارات مكونات البراعة
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الرياضية األربعة ومقياس النزعة الرياضية المنتجة عمد المجموعتين بميا وبعديا .والشكل
التالد يوضح الت ميم التجريبد لمب ثإ
انًعبنجت

انتطبُك انمبهٍ

•انتذرَش
ببصتزاتُجُت صىو
) (SWOMنتاليُذ
انًجًىعت انتجزَبُت
•انتذرَش ببنطزَمت
انتمهُذَت نتاليُذ
انًجًىعت انضببطت

•اختببر انفهى
انًفبهًٍُ
•اختببر انطاللت
اإلجزائُت
•اختببر انكفبءة
االصتزاتُجُت
•اختببر االصتذالل
انتكُفٍ
•يمُبس انُزعت
انزَبضُت انًُتجت

انتطبُك انبعذٌ
•اختببر انفهى انًفبهًٍُ
•اختببر انطاللت اإلجزائُت
•اختببر انكفبءة
االصتزاتُجُت
•اختببر االصتذالل
انتكُفٍ
•يمُبس انُزعت
انزَبضُت انًُتجت

شكم (  ) 1انتصًُى انتجزَبٍ نهبحث

 مواد البحح وأدوات الكياع :أعد البا ث المواد واألدوات التالية إ-

 مواد البحح وتشنل- :
 دليل المعمم فد تدريس و دة مالمجموعاتم باستادام استراتيجية سوم ).(SWOM -كراسة نشاط التمميذ فد و دة مالمجموعاتم وفقا الستراتيجية سوم ).(SWOM

 أدوات الكياع وتشنل - :
 ااتبار ال يم الم اىيمد فد و دة مالمجموعاتم لتيميذ ال ا الاامس االبتدا د. ااتبار الطي ة اإلج ار ية فد و دة مالمجموعاتم لتيميذ ال ا الاامس االبتدا د. ااتبار الك اعة اإلستراتيجية فد و دة مالمجموعاتم لتيميذ ال ا الاامس االبتدا د. -ااتبار االستدالل التكي

فد و دة مالمجموعاتم لتيميذ ال ا الاامس االبتدا د.

 -مقياس النزعة الرياضية المنتجة فد الرياضيات.

 حتديد مصطلحات البحح:- 023 -
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ألتزم البا ث بالتعري ات االج ار ية التاليةإ

 اضرتاتيذية ضوو ):(SWOMتعرا فد الب ث ال الد إج ار يا بأنياإ مجموعة من الممارسات واإلجراعات المترابطة
والمتناسقة التد تتضمن دمج ميارات الت كير بالم تو الرياضد بما ي قق ت اعل المتعمم
مع الميام والمشكيت الرياضية بيدا الو ول لتنمية مكونات البراعة الرياضية.

 الرباعة السياضيةMathematical Proficiency:تعرا البراعة الرياضية فد الب ث ال الد إج ار يا بأنياإ درة تمميذ ال ا الاامس
االبتدا د عم

فيم الم اىيم الرياضية وتن يذ اإلجراعات بمرونة ود ة

والقدرة عم

ياغة

وتمثيل و ل المشكيت باستادام استراتيجيات الت كير المنطقد والتأممد وتبرير وت سير
ال مول وتق دير يمة الرياضيات فد موا ا ال ياة العممية وتتضمن امسة مكونات ىدإ
ال يم الم اىيمد -الطي ة اإلج ار ية -الك اعة االستراتيجية -االستدالل التكي د -النزعة
الرياضية المنتجة).

 خطوات البحح وإدساءاتُ: -3االطيع عم

الب وث والدراسات واألدبيات التد تناولت استراتيجية سوم)(SWOM

وكي ية تطبيقيا داال ال

ل وكذلك البراعة الرياضية ومكوناتيا وكي ية تنميتيا لد

التيميذ.
 -1ت ميل م تو و دة مالمجموعاتم بمقرر الرياضيات بال ا الاامس االبتدا د وت ديد
جوانب التعمم فييا من م اىيم – تعميمات – ميارات).
 -0إعداد دليل المعمم االإرشاردي فد و دة مالمجموعاتم بمقرر الرياضيات بال ا الاامس
االبتدا د م وفقا إلستراتيجية سوم).(SWOM
 -4إعداد كراسة أنشطة لمتمميذ فد و دة مالمجموعاتم بمقرر الرياضيات بال ا الاامس
االبتدا د متضمنا مجموعة متنوعة من األنشطة والميام التد تشجع التمميذ عم التمكن
من مكونات البراعة الرياضية.
 -2إعداد أربعة ااتبارات لمكونات البراعة الرياضية األربعة األول إ ال يم الم اىيمد-
الطي ة اإلج ار ية -الك اعة االستراتيجية -االستدالل التكي د) وضبطيا عمميا.
 -6إعداد مقياس النزعة الرياضية المنتجة وضبطو عمميا.
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 -2ااتيار مجموعة الب ث وتقسيميا إل مجموعتينإ تجريبية وضابطة.
 -8تطبيق أدوات الب ث والمتمثمة فدإ ااتبارات البراعة الرياضية األبعة ومقياس النزعة
الرياضية المنتجة تطبيقا بميا.
 -9تدريس و دة مالمجموعاتم وفقا استراتيجية سوم) (SWOMلممجموعة التجريبية
وبالطريقة التقميدية لممجموعة الضابطة.
 -33تطبيق أدوات الب ثإ ااتبارات البراعة الرياضية األربعة ومقياس النزعة الرياضية
المنتجة) تطبيقا بعديا.
 -33ر د النتا ج ومعالجتيا إ

ا يا لمعرفة أثر استادام استراتيجة ) (SWOMفد تدريس

الو دة.
 -31ت سير النتا ج وتقديم مجموعة من التو يات والمقتر ات.

االطاز اليظسي والدزاضات الطابكة:
احملوز األول :اضرتاتيذية ضوو ) (SWOMوتدزيظ السياضيات.
ماٍية اضرتاتيذية ضوو ):(SWOM
م طمح) (SWOMاات ار لعبارة  School Wide Optimum Modelوتعند
النموذج األمثل الشامل لممدرسة و د تولد من نتا ج الب وث فد مجال المعرفة والتعميم ويعد
المتعمم الم ور األساسد فد ىذا النموذج يث ت اعمو اإليجابد مع المو ا التعميمد إل
مستو استادام المعرفة فد سياق ذي معن فد ما يتعمق بتنظيم المعمومات وتازينيا ومن
ثم األداع المتقن فد تطبيقيا من ايل أسموب الدمج فد م تو المنيج المدرسد سوارتز و
باركس .)9-2 1332
وسمد النموذج األمثل الشامل لكل مدرسة ألنو يقدم برنامجا تطويريا يشمل كل
جوانب

ناعة اإلنسان المتعمم الناجح وينيض بجميع من فد المدرسة ويشمل كل أركانيا

فممنموذج استراتيجيات وتعميمات و واعد وارشادات تضمن بي ة تعميمية ناج ة واطة
تنظيمية شاممة إلدارة جميع أجزاع النموذج الذي ينتظم بالمدرسة بأسرىا فيو شامل بما
ي ويو وشامل لكل أفراد المؤسسة التعميمية .أ مد عمر .)96 1339
و د تعددت التعري ات التد تناولت م يوم استراتيجية سوم) (SWOMومنيا تعريا
عبد الر من الياشمد طو الدليم

 )341 1338الذي يعرفيا بأنيا أ د االتجاىات
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ال ديثة فد تدريس الميارات فوق المعرفية التد تيدا إل ت سين التعمم وانتاجو إلعداد
جيل واع ي كر بطريقة شمولية وبن و نا د ومبدع بدال من أن يتمق المعمومة وال يت اعل
معيا وال يعرا كيا ي ميا.
كما تعرفيا ىيام سين  )1331بأنيا سمسمة مترابطة ومتناسقة ألنواع متعددة من
ميارات الت كير يستادميا المتعممون بيدا الو ول إل

عدد من األفكار والم ردات

المتناسقة فد المو ا التعميمد الم دد.
كما تعرفيا شيماع عبد السيم  )309 1336عم أنيا مجموعة من اإلجراعات
التد تقوم عم دمج ميارات الت كير وعاداتو بالم تو الدراسد

بيدا الو ول إل عدد

من األفكار العممية والم ردات المتناسقة كاستجابة لمشكمة عممية أو مو ا عممد مثير.
وتعرا فد الب ث ال الد إج ار يا بأنياإ مجموعة من الممارسات واإلجراعات
المترابطة والمتناسقة التد تتضمن دمج ميارات الت كير بالم تو الرياضد بما ي قق ت اعل
المتعمم مع الميام والمشكيت الرياضية بيدا الو ول لتنمية مكونات البراعة الرياضية.

 -مبادئ اضرتاتيذية ضواو ) (SWOMاألضاضية:

ترتكز استراتيجية سوم عم مجموعة من المبادئ التربوية والتد تناسب تدريس الرياضيات
لممر مة اإلعدادية تتمثل فدإ أ مد عمر )92-96 1339
 الت كر والتأمل ركن وأساس لمتعمم. دمج العادات العقمية المنتجة والميارات والعمميات العقمية المعرفية بشكل واضح وم دد فدتدريس المواد التعميمية ىو الييكل األساسد لمنموذج.
 مراعاة النموذج الذىند لممتعمم مثل أنماط الت كير أساليب التعمم الم ضمة أنواع الذكاعاتوالقدرات الماتم ة جوانب التميز والموىبة الميول واالىتمامات.
 -التعمم عممية مستمرة مد

ال ياة تكون فعالة ومؤثرة فد العقل إذا استادمت

االستراتيجيات المناسبة لذلك.
 ا الىتمام بالعواطا واالن عاالت والمشاعر واالتجاىات والمعتقدات والت ورات واإلدراكاتالداامية لممتعمم ُيعد ن ا عممية التعمم.
 -ال عل والتطبيق واألداع والعمل يعد ن ا عممية التعمم اآلار.
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ومما سبق يتضح أن استرتيجية سوم  SWOMترتكز عم

تدريس التيميذ كيا

ي كرون بشكل أفضل فميس الميم ىو اتااذىم القرار ولكن األىم ىو تعميميم كيا ي كرون
بشكل

يح عند اتااذىم القرار وبالتالد فاليدا الر يس الذي ترتكز عميو ىو جعميم

يمارسون الت كير بشكل عممد فد ياتيم بما ينعكس إيجابا عم الق اررات التد يتاذونيا
اا ة تمك التد يكون ليا تأثير كبير عم مجريات ياتيم.

 مَازات التفهري إلضرتاتيذية ضوو ):(SWOMترتكز تمك االستراتيجية عم

ستة ميارات لمت كير وفيما يم

استعراض لميارات

الت كير التد تتألا منيا استراتيجية سوم)(SWOMإ إ سان مزة )136 -134 1330
شيماع عبد السيم (Renzulli,2011) )321-323 1336

 - 0مَازة التطاؤل.
تستند ىذه الميارة عم طرح األس مة بل التعمم وفد أثناعه وبعده وبما ييسر فيم
الطالب وتو و عند العنا ر الميمة فد المادة التعميمية والت كير فد المادة العممية وربط
القديم بالجديد والتنبؤ بأشياع جديدة واثارة الايال.

 - 8مَازة املكازىة.
تتضمن ميارة المقارنة ت ديد أوجو الشبو واالاتيا بين شي ين أو أكثر مثل
المقارنة بين فكرتين أو ادثتين أو شا ين لمو ول إل ىدا أو رار م دد .وت تو ميارة
المقارنة عم الا ا ص التد تتشابو والا ا ص التد تاتما وى من ميارات الت كير
األساسية وتيدا إل
عم

تنظيم المعمومات وتطوير المعرفة .وتتطمب عممية المقارنة التعرا

وجو الشبو واالاتيا أثنين أو أكثر وت ص العي ات بينيما والب ث عن نقاط

االاتيا ونقاط االت اق ومعرفة ما ىو موجود بينيا وم قود فد االار و د تكون المقارنة
مغمقة أو م تو ة اير شواىين .)303 1339
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 - 3مَازة توليد االحتناالت.
تتضمن ىذه الميارة استادام المعرفة السابقة إلضافة معمومات جديدة بطريقة
بنا ية إذ يقوم المتعمم وفق ىذه الميارة بالعمل عم

إ امة العي ات بين األفكار الجديدة

المولدة واألفكار السابقة من ايل إيجاد بناع متماسك من األفكار يربط المعمومات المولدة
واألبنية المعرفية السابقة لد

المتعمم ومن المتو ع وفق ىذه الميارة أن تولد المعمومات

بشكل جديد عما أل و ال رد.

 - 4مَازة التيبؤ.
يق د بيا تمك الميارة التد تستادم من بل شاص ما ي كر فيما سي دث فد
المستقبل فيد تو ع

دوث ما فد المستقبل بناع عم

إليو جودت سعادة  .)263 1333معن

ما يتوافر من معمومات تقود

ذلك أن ثمة افتراض م اده أن عممية جمع

المعمومات تعد اطوة اساسية وسابقة لمتنبؤ.

 - 5مَازة حل املشهالت.
ىد تمك الميارة التد تستادم لت ميل ووضع استراتيجيات تيدا إل

ل سؤال

عب

أو مو ا معقد أو مشكمة تعيق التقدم فد جانب من جوانب ال ياة أما تعري يا بالنسبة
لمطيب فيد عبارة عن أيجاد ل لمشكمة ما أو ضية معينة أو معضمة م ددة أو مسألة
مطرو ة  .جودت سعادة )469 1333

 - 6مَازة اختاذ الكساز.
تعد عممية اتااذ القرار عممية عقينية تتبمور من ثيث عمميات فرعية الب ث
والم اضمة المقارنة بين البدا ل ااتيار أفضل ىذه البدا ل ).(Renzulli ,2011

 خطوات تطبيل اضرتاتيذية ضوو) (SWOMيف تدزيظ موضوعات السياضيات.يمكن تطبيق المبادئ التد ترتكز عمييا استراتيجية سوم وميارات الت كير التد تسع
لتنميتيا فد

ورة اطوات إج ار ية عند تدريس موضوعات الرياضيات بيدا تنمية مكونات

البراعة الرياضية من ايل ما يم :
 -3تقديم األداة أو الميارة أو موضوع الدرس باستادام بطا ة العمل أو مجموعة من
األنشطة التد يعدىا المعمم لمتيميذ سب متطمبات الدرس أو الميارة.
 -1إعطاع أمثمة لتوضيح طبيعة الميارة ومنا شة التيميذ فد معناىا واستاداميا.
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 -0تقسيم التيميذ إل

مجموعات من  )6-4وتكمي يم بالتدرب عم

ميمة م ددة فد

بطا ات العمل لمدة ثيث د ا ق.
 -4االستماع إل ردود فعل المجموعات عم الميمة التد اموا بيا بتقديم ا تراح أو فكرة
وا دة من بل كل مجموعة.
-2

تكرار

العممية

بالتدرب

عم

ميمة

أار

أو

فقرة

ثانية

من

بطا ة

العمل(Mortimore,2011).
ويمثل دور معمم الرياضيات وفق استراتيجية سوم ) (SWOMفد تقسيم موضوع
ميام وأنشطة تعميميمة بما يسيم فد مساعدة التيميذ فد ت سين اريطتيم

الدس إل

العقمية وتدريبيم عم العادات والعمميات والميارات العقمية ال عالة بطريقة عممية سميمة
وكمما زاد تدريبيم عم ذلك زادت ناعاتيم بيذه الطريقة واستطاعوا أن يوظ وىا تمقا يا فد
ياتيم وفد الو ت ن سو يتعممون الم تو فيمارسون الميارات العقمية فد الموا ا ال

ية

التعميمية ويتم ىذا فد جو تعميمد إيجابد م عم بالنقاش وال وار الديمقراطد والتعمم
التعاوند.
دور أكثر أىمية من
كما أن معمم الرياضيات يمكنو من ايل استراتيجية سوم أن يؤدي ا
الدور التقميدي القا م عم التمقين والشرح يتمثل فدإ
 يوجو أس مة استق ا ية لمطيب تساعدىم فد الت كير وربط التعمم ال الد بالتعمم السابق. -يقود الطيب فد أداع األنشطة ويوجييم فد االتجاه ال

يح لمو ول إل

ل المشكيت

الرياضية.
 يطمب من الطيب الت كير فد المشكيت والميام التد تُقدم ليم وشرح أسموب ت كيرىم لبا دزمي يم أ مد عمر .)1339 96
 يقدم أمثمة متنوعة وواض ة ويوجو الطيب لدراسة ىذه ال االت الاا ة واستنتاج القاعدةالرياضية.
و د استادمت العديد من الدراسات استراتيجية سوم ) (SWOMفد تدريس المواد
الدراسية الماتم ة وفد م ار ل تعميمية متنوعة بيدا تنمية مارجات تعميمية متعددة كما فدإ
دراسة سامية الم مدي وأمل الشاذلد  )1332والتد ىدفت إل

معرفة أثر

استادام استراتيجية تدريس مقتر ة ا مة عم استادام نموذج سوم  swomفد تدريس
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مجموعة من تيميذ

التاريخ لتنمية بعض أبعاد التنور التارياد واالتجاه ن و المادة لد

ال ا الثاند االعدادي وعددىم  )03تمميذا وأض ت نتا ج الدراسة فاعمية استراتيجية سوم
 SWOMفد تنمية أبعاد التنور التارياد واالتجاه ن و المادة كما أو ت الدراسة بتوظيا
استراتيجية سوم فد التدريس ألنيا تساعد عم النشاط واإليجابية لممتعمم.
ودراسة شيماع اميس و ار د عباس  )1336والتد ىدفت إل

معرفة تأثير

استراتيجيتد PQ4Rو SWOMفد تنمية الت كير العممد وال د من التموث الن سد لد
امجموعة من طيب المر مة الثانية بكمية التربية البدنية وعموم الرياضة  -جامعة بابل
وعددىم  )331طالبا

وأظيرت نتا ج الدراسة أن استراتيجيتد  PQ4Rو SWOMليما

تأثير فد تنمية الت كير العممد وال د من التموث الن سد لد الرياضين.
شيماع عبد السيم  )1336والتد ىدفت إل

دراسة

معرفة فاعمية استادام

استراتيجية سوم  )SWOMفد تنمية عادات العقل وميارات اتااذ القرار فد العموم لد
تيميذ ال ا األول اإلعدادي وتو مت نتا ج الدراسة إل وجود فرق ذو داللة إ

ا ية بين

متوسطد درجات تيميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا باستادام استراتيجية سوم
 )SWOMوالمجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة المعتادة فد مقياس عادات العقل
المنتج وااتبار اتااذ القرار فد العموم ل الح المجموعة التجريبية.
ودراسة

ض

العزي

 )1336وىدفت إل

سوم) (SWOMفد الت كير االبداعد لد

معرفة أثر استادام استراتيجية

طالبات ال ا الرابع العممد فد مادة الرياضيات

وتكونت مجموعة الدراسة من  ) 21طالبة تم تقسيميم إل
واألار ضابطة وطبقت الدراسة ااتبار الت كير االبداعد عم
نتا ج الدراسة وجود فرق ذو داللة إ

مجموعتين إ داىما تجريبية
كمتا المجموعتين وأظيرت

ا ية ل الح طالبات المجموعة التجريبية التد درست

باستادام استراتيجية سوم SWOMفد ااتبار الت كير االبداعد.
ودراسة بيان
الت

باح  )1332ىدفت إل معرفة أثر استراتيجية سوم ) (SWOMفد

يل البيغد وت سين ميارات الت كير التأممد لد

مجموعة عددىا  )64طالبة بال ا

األول الثانوي باألردن وأظيرت نتا ج الدراسة فاعمية استراتيجية سوم ) (SWOMفد تنمية
ٍ
كل من الت

يل وميارات الت كير البيغد لد

الطالبات مجموعة الدراسة مقارنة بالطريقة

التقميدية.
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دراسة

التعرا عم

وراع ميد  )1332والتد ىدفت إل

أثر استراتيجية سوم

 ) swomفد اكتساب الم اىيم الن سية لمادة عمم ن س النمو وتنمية الت كير التباعدي لد
طيب كميات التربية فكانت عينة الب ث  23طالبا وطالبة موزعين عم شعبتين دراسيتين
مثمت إ د الشعبتين المجموعة التجريبية التد ُدرست وفق استراتيجية سوم  )swomبوا ع
 02طالبا وطالبة ومثمت الشعبة األار المجموعة الضابطة التد ُدرست بالطريقة االعتيادية
بوا ع  02طالبا وطالبة .وأظيرت النتا ج ت وق طيب المجموعة التجريبية الذين درسوا وفق
استراتيجية سوم  )swomعم

طيب المجموعة الضابطة الذين درسوا وفق الطريقة

االعتيادية فد اكتساب الم اىيم الن سية لمادة عمم ن س النمو فضي عن ت وق طيب
المجموعة التجريبية عم

طيب المجموعة الضابطة فد الت كير التباعدي لمادة عمم ن س

النمو.
دراسة إ سان
Swomفد الت

مزة  )1330والتد ىدفت إل

معرفة أثر استادام إستراتيجية

يل واستبقاع المعمومات فد مادة الجغرافية الطبيعية لد

مجموعة من

طالبات ال ا الاامس األدبد بمغ عددىم  )24طالبة لم افظة بابل بالعراق وأظيرت نتا ج
الدراسة ت وق طالبات المجموعة التجريبية المواتد درسن بوساطة إستراتيجية سوم) فد
الت

يل واستبقاع المعمومات) عم

طالبات المجموعة الضابطة المواتد درسن بالطريقة

االعتيادية كما أن التدريس وفق ىذه االستراتيجية أد

إل تنظيم المعمومات بشكل متسمسل

ومنطقد مما ساعد الطالبات عم ازنيا بطريقة ىرمية يسيل استرجاعيا بسيولة فت بح
ذات معن .
دراسة عيود المرسومد  )1333وىدفت إل معرفة أثر استراتيجية  swomفد
ت

يل مادة األدب والن وص عند مجموعة مكونة من  )21طالبة بال ا الاامس االدبد

بالمر مة اإلعدادية فد م افظة بغداد وأظيرت النتا ج وجود فرق ذو الداللة إ
المجموعتين التجريبية والضابطة فد متغير الت

ا ية بين

يل الدراسد فد مادة االدب والن وص

ل الح المجموعة التجريبية.
ودراسة ) (Cahyadi, 2013والتد ىدفت إل التعرا عم أثر استادام استراتيجية
 SWOMفد الت

يل الدراسد لد طيب المستو الرابع فد العموم
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فاعمية أستراتيجية سوم فد رفع مستو ت

يل العموم .ودراسة ) (Gabel, 2014والتد

ىدفت إل التعرا عم أثر استراتيجية  SWOMفد تنمية ال يم الت وري لد

الطيب.

تعكيب على الدزاضات الطابكة:
 سعت معظم الدراسات السابقة التد تناولت استراتيجية سوم ) (SWOMإل معرفة اثر ىذهاالستراتيجية فد تدريس مواد دراسية متعددة كالمغة العربية والتاريخ
والعموم

والجغرافيا واألدب

ولكن توجد ُندرة فد الدراسات التد اىتمت باستادام استراتيجية سوم فد تدريس

الرياضيات.

 اىتمت بعض الدراسات باستادام استراتيجية سوم) (SWOMفد تنمية مارجات عمميةالتعميم والتعمم كالت

يل وعادات العقل وميارات اتااذ القرار وبعض ميارات الت كير

ولكن ال توجد دراسة أىتمت بتنمية أبعاد البراعة الرياضية لد تيميذ المر مة االبتدا ية.
 است اد الب ث ال الد من الدراسات السابقة فد إعداد اإلطار النظري وااتيار الت ميمالتجريبد وفد إعداد الو دة التجريبية وفق ميارات واطوات استراتيجية سوم وكذلك عند
ت ميل نتا ج الب ث.

احملوز الجاىي :الرباعة السياضية
أولًا :مفَوو الرباعة السياضيةMathematical Proficiency :
مر تعميم الرياضيات ايل القرن ال ادي والعشرين لعدة ت والت وذلك استجابة لمتغيرات
كل من المجتمع والتعميم المدرسد .فمنذ الامسينيات من القرن الماضد

التد طرأت عم

ظيرت ركة ما ُيعرا بدم الرياضيات ال ديثةم والتد اىتمت ب يم بنية الرياضيات فد المقام
األول ثم فد السبعنيات تم ذلك مر مة م العودة إل األساسياتم  Back to Basisوالتد
أعتبرت أن النجاح فد الرياضيات يعند القدرة عم
الثمانيات إل

ال ساب بد ة وسرعة .ثم ت ول فد

م ل المشكيتم Problem Solvingيث أ ترح المجمس القومد لمعممد

الرياضيات  NCTMالتركيز عم

ل المشكيت كم ور يجتمع ولو ممارسات وأنشطة تعميم

وتعمم الرياضيات.
ثم جاعت ال ركة اإل دي ية فدد ال تدرة 3993 -3983م) والتدد أكددت عمد تنميدة مالقدوة
الرياضدديةم  Mathematical Powerوالمسددتمدة مددن مسددتويات المددنيج والتقددويم لمرياضدديات
المدرسية التد ددىا  NCTMباعتبارىا المعيار الرابع لمتقويم )(NCTM, 1989,205-208
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و ديثا ام المجمس القومد لمب وث  NRCبمراجعة األب اث فد عمم الن س المعرفد
وتعميم الرياضيات لت ديد نوعية الرياضيات التد ي تاجيا الطيب من معرفة رياضية وميارات
بما يك د لمو ول لمستو

النجاح وت قيق اليدا الر يس الذي تسع

إليو الرياضيات

المدرسية و د أطمق عميو م طمح مالبراعة الرياضيةم Mathematical Proficiency
والذي يتضمن كل جوانب الابرة والك اعة والمعرفة بالرياضيات والذي يضمن لمطالب أن يتعمم
الرياضيات بنجاح).(NRC,2001,115
وبالتدددالد فددد ن م دددطمح البراعدددة الرياضدددية ال يركدددز عمددد تعمددديم وتعمدددم الرياضددديات كمجدددرد
مجموعة من المعارا والميدارات المكتسدبة وانمدا فيدم البنيدة الرياضدية وال سدابية والدتمكن مدن
االجدراعات وتعمددم الرياضدديات بنجدداح وتجسدديد جميددع جوانددب الابددرة والك دداعة ممددا يسدداعد الطدديب
عم

ل المشكيت الرياضية وال ياتية.
ويدر كمبداترك وزمديؤه أن م دطمح البراعدة الرياضدية Mathematical Proficiency

يددددل عمددد الميدددارة فدددد تن يدددذ اإلجدددراعات بمروندددة ود دددة عاليدددة واسدددتيعاب الم ددداىيم والعمميدددات
الرياضدددية وذلدددك أثنددداع الت كيدددر المنطقدددد والتدددأممد والتبريدددر و دددياغة وتمثيدددل و دددل المشدددكيت
الرياضددية

ت د ي ددل المددتعمم لرؤيددة الرياضدديات كمددادة م يدددة وذات يمددة ويكتسددب الثقددة فددد

استاداميا).(Kilpatrick, et al., 2001
وتعدددرا ميدددا الم ددداروة  )31 1331البراعدددة الرياضدددية بأنيدددا أ دددد أىدددم ندددواتج تعمدددم
الرياضدديات وتتددألا مددن امسددة مكونددات أساسددية ىدددإ ال يددم الم دداىيمد -الطي ددة اإلج ار يددة-
الك اعة االسدتراتيجية -االسدتدالل التكي دد -االسدتدالل التكي دد -الميدل إلد اإلنتداج .وتشدمل كدل
جوانب الابرة والك اعة والمعرفة بالرياضيات.
وتعدددرا البراعدددة الرياضدددية فدددد الب دددث ال دددالد إج ار يدددا بأنيددداإ ددددرة تمميدددذ ال دددا الادددامس
االبتددا د عمد

فيددم الم دداىيم الرياضددية وتن يددذ اإلجدراعات بمرونددة ود ددة والقدددرة عمد

ددياغة

وتمثيل و ل المشكيت باستادام استراتيجيات الت كير المنطقد والتأممد وتبرير وت سير ال مدول
وتقددددير يمدددة الرياضددديات فدددد موا دددا ال يددداة العمميدددة وتتضدددمن امسدددة مكوندددات ىددددإ ال يدددم
الم دداىيمد -الطي ددة اإلج ار يددة -الك دداعة االسددتراتيجية -االسددتدالل التكي ددد -النزعددة الرياضددية
المنتجة)
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ثاىيًا :أبعاد الرباعة السياضيةStrands of Mathematical Proficiency:
تتكددون البراعددة الرياضددية مددن امسددة أفددرع متداامددة ومتشددابكة ومترابطددة تشددمل كددل جوانددب
الابرة والك اعة والمعرفة بالرياضيات وتطمق عمييدا بعدض األدبيدات التربويدة ب دروع أو ايدوط أو
مكونددددددات البراعددددددة الرياضددددددية وىدددددددإ 5
)(Groves,2012

2013

2001,

(Figgins,2010), )NRC,

 (Ally,االدددد المعدددثم سدددعيد المندددوفد )34-9 1334

عيع أبو الرايات )23-66 1334

 - 0الفَه املفاٍيني : Conceptual Understanding
ال يددم الم دداىيمد ىددو عمميددة معرفيددة ذىنيددة واعيددة يقددوم فييددا المددتعمم بتوليددد معند أو
ابددرة مددع مددا يت اعددل معددو مددن م ددادر ماتم ددة مددن ادديل المي ظددة ال سددية المباشددرة لمظدواىر
التددد ي ددادفيا والتددد تددرتبط بددالابرة أو دراعة شدددع عنيددا أو مشدداىدة أشددكال توضددي ية أو
االشددتراك فددد منا شددة عددن ىددذه الابددرة

يددث تيدددا ىددذه العمميددة المعرفيددة إلد تطددوير المعرفددة

المازوندة لدد المددتعمم بيددا توليدد معمومددات وابدرات جديددة .يوسددا طدامد وأميمدة عمددور
)23 1332
وفددد الرياضدديات يشددير ال يددم الم دداىيمد إل د فيددم متكامددل وعممددد لافكددار الرياضددية
والتدد تمكدن المدتعمم مدن تعمدم أفكدار جديددة مددن اديل ربدط األفكدار الجديددة بمدا يعرفوندو بال عددل
ويتمكن من معرفة المضمون التد تستادم فيو ال كرة الرياضية يدث أن الدتعمم الم دا ب لم يدم
يجعل التعميم أكثر سيولة ويجعل الرياضيات ذات معن

.)NTCM,2000

ويضيا ماك جيجور  )MacGregor,2013, 4بأن االستعياب الم اىيمد ىو ال يدم
العميق لكي ية تعمم الرياضيات والدذي يسدمح لممدتعمم ببنداع معرفدة جديددة تقدوم عمد الدربط بينيدا
وبين المعرفة السابقة لديو بما يعزز التذكر ويشجع الطي ة.
وبذلك ف ن ال يم الم اىيم

يعكس درة الطالب عم

االستدالل

ول الم اىيم

وتطبيقاتيا وتمثييتيا .وبالتالد فيو يمثل أىمية كبيرة لمبراعة الرياضية يث ُيمكن الطيب
من تمثيل الم يوم بأكثر من طريقة وتوظي و فد ل المشكيت.
ويمكن االستدالل عميو بمجموعة من المؤشرات منياإ اسيعاب معن
الرياضد وا ا

الم يوم

ة ورموزه والعمميات المرتبطة بو وكي ية تطبيقة فد ال ياة العممية

واستنتاج التعميمات الرياضية المرتبطة بو.
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 - 8الطالقة اإلدسائية Procedural Fluency :
تشير الطي ة اإلج ار ية إل معرفة اإلجراعات ومت وكيا تُستادم بشكل مناسب
والميارة فد أداع تمك اإلجراعات بمرونة ود ة وك اعة .فالطي ة االج ار ية أكثر من مجرد ظ
لممعمومات أو إجراع لمعمميات ال سابية إنما تبند عم أساس من ال يم الم اىيمد والقدرة عم
تمثيل و ل المشكيت).(NCTM,2000
ويق د بالطي ة االج ار ية كمكون من مكونات البراعة الرياضية الميارة فد تن يذ اإلجراعات
والعمميات من اوارزميات رياضية بمرونة ود ة وبشكل كاع ومناسب MacGregor,2013,
.)5
كما تتضمن امتيك الطالب الك اعة والد ة والقدرة عم استادام الاوارزميات فد ال سابات
التد تبن عم ال يم الجيد لما ا ص والعي ات العددية .يث تؤد
عقميا

بعض ىذه الاوارزميات

بينما ين ذ البعض األار بالور ة والقمم لتسييل عميات الت كير & (Kim

)Davidenko,2007, 9
وتمكن الطي ة االج ار ية التيميذ من استادام الرياضيات بثقة ل ل المسا ل وتوليد
أمثمة ألاتبار أفكارىم الرياضية .وتظير الطي ة اإلج ار ية فد الرياضيات فد درة التيميذ عم
تطبيق وت ميل سمسمة من اإلجراعات أو فد درتيم عم تن يذ الاطوات فد عممية القياس
بد ة وك اعة.

 - 3الهفاءة االضرتاتيذية Strategic Competence :
ويق د بيا القدرة عم

ياغة وتمثيل و ل المشكيت الرياضية أو ما يمكن أن نسميو م

التمكن من أستراتيجيات

ل المسألةم .كما تشمل الك اعة اإلستراتيجية كي ية تكوين ال ور

العقمية ل ل المشكيت الرياضية واكتشاا العي ات الرياضية وابتكار اطة لم ل .ويمكن أن
تنم الك اعة االستراتيجية لد

الطيب من ايل عرض متكرر لمسا ل رياضية تعكس موا ا

وا عية من العالم ال قيقد وتتطمب ىذه المسا ل من الطيب أن ي سرو ار المسألة ويميزوا بين
المعمومات المعطاة ذات العي ة وغير ذات العي ة ويمثموا المسألة رياضيا ثم ي موىا
.)MacGregor,2013, 6

- 081 -

استخدام استراتيجية سوم ( )SWOMفي تدريس الرياضيات لتنمية مكونات البراعة الرياضية ............

وتتطمب الك اعة اإلستراتيجية أن يمتمك الطيب المرونة فد التعامل مع المشكيت
وتتطور المرونة من ايل توسيع نطاق المعرفة المطموبة ل ل المشكمة غير الروتينية بدال
من المشكيت الروتينية فقط.
وتوجد عي ات متبادلة بين الك اعة اإلستراتيجية وكل من ال يم الم اىيم والطي ة اإلج ار ية
يث أن تنمية استراتيجيات ل المشكيت غير الروتينية يعتمد عم فيم المعمومات المتضمنة
فد المشكيت والعي ات بينيا باإلضافة إل الطي ة فد ل المشكيت الروتينية ومن نا ية
أار يطور الطيب الطي ة اإلج ار ية أثناع استاداميم ك اعتيم اإلستراتيجية لياتيار من بين
اإلجراعات ال عالة .)MacGregor,2013, 5-6
و د تو مت نتا ج دراسة تونسيد وزميؤه ) (Townsend,et.al.,2009التد أجريت
عم

تيميذ ال ا الاامس االبتدا د إل

االستراتيجية لد

أن أىم العوامل التد تؤدي إل

تنمية الك اعة

التيميذ عند ممارستيم ميام ل المشكيت الجبرية ىد إتا ة ال ر ة ليم

الاتيار استراتيجية ال ل المناسبة واستاداميم أساليب الت كير العكسد والتناسبد.

 - 4االضتدالل التهيفي Adaptive Reasoning :
ويق د بو القدرة عم

الت كير المنطقد والت كير التأممد والت سير والتبرير المي م

لممو ا وتوظيا العي ات المنطقية بين الم اىيم أو الموا ا لشرح وت ميل ال ل وتبريره
والتدريب عم الميارات فوق المعرفية ألداع الميمات الرياضية الم اروة .)6 1331
ويستادم االستدالل التكي د ل يم العي ات بين جوانب المشكمة بطريقة كمية ويساعد فد توجيو
عممية التعمم ويستادم االستدالل المنطقد لمتعرا عم االاتيفات بين إجابات الطيب
تكون اإلجابات

يث

ي ة ألنيا تنبع من بعض االفتراضات التد تم االت اق عمييا من ايل

سمسمة من الاطوات المنطقية عيع أبو الرايات .)23 1334
كما يعتبر االستدالل التكي د وسيمة إل ناع اآلارين باألفكار الرياضية و مول المشكيت ب يث
يتضح لمجميع أن الرياضيات يمكن فيميا وليا معن ويمكن تن يذ اطواتيا.
ويمكن أن يظير االستدالل التكي د لد الطالب من ايل )(NRC,2001,129إ
 المت كير المنطقد ول العي ات بين الم اىيم والموا ا. االستكشاا أو اإلب ار فد العديد من ال قا ق والم اىيم وال مول لمعرفة ما إذا كانتتتكامل فيما بينيا بطريقة منطقية.
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 تقديم ت سيرات وتبريرات غير رسمية. -ان يكون االستدالل التكي د الم ور الر يس فد إنجاز الميام.

 - 5اليصعة امليتذة : Productive Disposition
ينطمق ىدذا المكدون مدن مبددأ الدتعمم ضدمن مبدادئ ) (NCTM,2000والدذي يؤكدد عمد
أنو ب مكان جميع الطيب من الروضدة إلد ال دا الثدامن أن يتعممدوا الرياضديات ب يدم وأن ىدذا
ال يم ىو فد متناول كل طالب إذا منح ال ر ة لمتعبير عن أفكاره ب رية .يث أشارت الدراسدات
أن أىددم م دزات تعمددم الطدديب لمرياضدديات ىددو وجددود القناعددة التامددة لدددييم أن باسددتطاعتيم أن
يتعمموا وأن يقدروا أن ما يتعممونو لو يمة كبيرة عثمان السواعد .)34 1334
ويق دد بالنزعددة المنتجدة الميددل أو الرغبددة أو النزعدة ال طريددة لرؤيدة الرياضدديات كمددادة
نافعدددددددددة وم يددددددددددة وجدددددددددديرة باالىتمدددددددددام إلددددددددد جاندددددددددب اإليمدددددددددان باالجتيددددددددداد والك ددددددددداعة
الشا ية)(NRC,2001,131
والنزعدة المنتجدة فدد الرياضديات تتضدمن ثيثدة جواندب ىددإ أىميدة موضدوع الرياضديات وتقدددير
دورىا فد ال ياة االتجاه ن و الرياضيات وأاي ار القددرة عمد ممارسدة الرياضديات (Moodley,
).2008
ويؤكددد ) (Mahmud,2016عمدد أىميددة وجددود إتجاىددات إيجابيددة لددد الطدديب عنددد
تعمميددم الرياضدديات ممددا يسدديم فددد تنميددة مكونددات البراعددة الرياضددية .كمددا يجددب أن يمتمددك معمددم
الرياضدديات ن سددو إتجاىددات إيجابيددة ن ددو مددادة الرياضدديات تد يسددتطيع نقددل ذلددك إلد تيميددذه
ومن ثم تنمية النزعة المنتجة لمرياضيات لدييم).(Siegfried, 2012
مما سبق يمكن ت ديد مكونات النزعة الرياضية المنتجة فيما يمدإ
 م يوم الذات فد الرياضيات )(Self– Concept in Mathematicsإ يعكس إدراك
التمميذ ول ك اعتو ومقدرتو فد الرياضيات وتشير الدرجة المرت عة إل م يوم ٍ
عال لمذات
فد الرياضيات.
 المتعة فد الرياضيات )(Enjoyment of Mathematicsإ يعكس السعادة التد يشعر
بيا التمميذ من إناراطو فد أنشطة الرياضيات .وتشير الدرجة المرت عة إل متعة عالية فد
الرياضيات.

- 084 -

استخدام استراتيجية سوم ( )SWOMفي تدريس الرياضيات لتنمية مكونات البراعة الرياضية ............

 يمة الرياضيات فد ال ياة  value of Mathematicsإ يعكس وجية نظر التمميذ ول
فا دة المعرفة الرياضية فد ال ياة من يث أىميتيا وتطبيقاتيا فد ال ياة اليومية .وتشير
الدرجة المرت عة إل القيمة المي ظة العالية لمرياضيات فد ال ياة.
ويمكن أن يت قدق ىدذا إذا مدا أتا دت األنشدطة والبي دة ال د ية ال درص لمتيميدذ أن يدروا
الرياضيات بانيا مادة يمكن فيميا وبمزيد من الجيد يمكن ت قيق النجاح فدد تعمميدا .وترسديخ
فكرة أن الرياضيات مادة ليا معن وم يدة وليا تطبيقاتيا اليامة فد أنشطة ال ياة اليومية.

ويظير العي ة الترابطية بينها:
والشكل التالد يوضح مكونات البراعة الرياضية الامسة ُ

شكم ( :)2يكىَبث انبزاعت انزَبضُت

من الشكل السابق يتضح أن ىدذه المكوندات ليسدت مسدتقمة وىدد تمثدل جواندب ماتم دة مدن
كددل مركددب معقددد .أي أن البراعددة الرياضددية ليسددت سددمة ذات بعددد وا ددد وال يمكددن ت قيقيددا مددن
ايل التركيز عم فرع وا د فقدط أو أثندين مدن ىدذه األفدرع .وأن مسداعدة المتعممدين عمد تنميدة
البراعة الرياضية تتطمب برامج تعميمية تااطب كل مكوناتيا.
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ثالجاً :دوز معله السياضيات يف تينية أبعاد الرباعة السياضية.
م يدددوم البراعدددة الرياضدددية م يومدددا شدددامي لدددو أبعددداده والدددذي يجدددب تنميتدددو كم يدددوم متدددرابط
ومتشابك لمو ول بالطيب لمستو التمكن والتغمب عم الق ور والضعا الذي يعانيو الطديب
فد فيم وادراك اإلجراعات األساسية ل ل المشكيت الرياضية وال ياتية.
وتر

جين ر ) (Jennifer, 2007أن الامسة أبعاد لمبراعة الرياضية متشابكة

ومت اعمة معا ولكن فد ف ول الرياضيات التقميدية الطي ة اإلج ار ية ىد التد تمعب الدور
األساسد ويتم إىمال األبعاد األار لمبراعة الرياضية ولذلك ينبغد أن تعكس الممارسات
التدريسية أبعاد البراعة الرياضية كميا ومن الممارسات التدريسية التد يجب عم
الرياضيات توظي يا بما يسيم فد تنمية مكونات البراعة الرياضية لد

التيميذ تتضمن ما

يمد:
 .3نمذجة وتمثيل الموا ا الرياضية باليدويات وال ور والسيا ات ال ياتية لتنمية الطي ة
اإلج ار ية وال يم الم اىيم .
 .1توظيا روح الدعابة الرياضيةإ وى أن يتايل الطالب أن كل الموا ا فد ياتو تمثل
مشكمة رياضية و ميا ينم النزعة الرياضية المنتجة.
 .0ال دث الرياضيات إ وىد مشكمة

ياتية يمكن

ميا رياضيا لتنمية النزعة الرياضية

المنتجة.
 .4إستراتيجية ماإل ناعم وكتابة البرىان ملتنمية الك اعة اإلستراتيجية واالستدالل التكي ".
 .2المشكيت غير الروتينية

يث ير العمماع المعرفيون أن الك اعة المعرفية تعتمد عم

طرق تمثيل المعرفة واسترجاعيا ل ل المشكيت الرياضية ويرتبط ب ل المشكيت كل من
التعمم ب يم واستادام استراتيجيات ما وراع المعرفة والتد تسيم فد تنمية الك اعة
اإلستراتيجية واالستدالل التكي

والطي ة اإلج ار ية رمضان بدو

.)1334

كا ا ترح كي من االد المعثم و سعيد المنوفد  )12 -38 1330مجموعة من
الممارسات التدريسية التد يجب أن يتبناىا معمم الرياضيات لتنمية أبعاد البراعة
الرياضية وىدإ
 -3توظيا الميام الرياضيةإ والتد تتضمن ااتيار المعمم لميام رياضية تنمد ميارات
ومعارا الطيب فد الرياضيات وتجعميم يشاركون ب اعمية وت زىم عم عمل ترابطات
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بين األفكار والم اىيم الرياضية وتشجعيم عم

الت كير الرياضد و ل المشكيت بما

يجعل الرياضيات ذات معن بالنسبة ليم.
 -1التاطيط المدروسإ يجب عم

معمم الرياضيات التاطيط بعناية ألنشطة الدرس

ب يث ُيبن التعمم ال الد التعمم السابق وتتكامل ابراتو فد البنية المعرفية لد
بما ي دث تكامل فد مكونات البراعة الرياضية.

الطالب

 -0الدافعية والت يزإ عم معمم الرياضيات أن ُيكثر من ت يز الطيب فد االناراط فد
أنشطة دروس الرياضيات وغرس الثقة لدييم بقدرتيم عم ت قيق النجاح فد تعمم
الرياضيات وتثمين ما يتعممونو وتوظي و فد وا عيم.
 -4تكوين مجموعات تعاونيةإ ب يث أنيا تتيح لمطيب تبادل ال وار والمنا شة والت كير
ب وت مرت ع ومعرفة كي ية ت كير اآلارين و ل المشكيت وتعزز الت اعيت االجتماعية
بين الطيب مما يعمل عم تنمية براعتيم الرياضة.
 -2إدارة
بعناية أل

وا الرياضياتإ عن طريق طرح أس مة تت د

ت كير الطيب واالستماع

أفكار الطيب وسؤال الطيب بأن يببروا أفكارىم الرياضة وأن يعبروا عنيا

ش ويا وكتابيا.
 -6استادام التقييم ب اعميةإ وذلك لمتعرا عم األفكار التد يمتمكيا الطيب عند إجراع
الميام الرياضية ومعرفة كيا ي كرون؟ وما العمميات التد يستادمونيا عند إجراع ىذه
الميام .وأن يشتمل التقويم كافة المكونات الامسة لمبراعة الرياضية.
وير البا ث أن استراتيجية سوم SWOMبما تتضمنو من اطوات تدريسية تتوفر فييا
كافة الممارسات التدريسية التد تيدا إل تنمية البراعة الرياضية .لذلك جاع الب ث ال الد
لدراسة فاعمية استراتيجية سوم بما تتضمنو من ميارات فد تنمية مكونات البراعة الرياضية.
ونظ ار ألىمية البراعة الرياضية ب عتبارىا من أىم المارجات التتعميمية فد برامج تعميم
الرياضيات فقد اتجيت العديد من الدراسات إل تنميتيا لد الطيب فد الم ار ل التعميمية
الماتم ة ومنيا إ
دراسة ) (Zhonghe, 2008والتد ىدفت إل

تقييم مستو تيميذ ال ا السادس

االبتدا د وعددىم  493طالبا) فد البراعة الرياضية والمتمثمة فدإ ال يم الم اىيم

الطي ة

اإلج ار ية والك اعة فد ل المشكيت باستادام مدال  MSAنموذج  -إستراتيجية  -تطبيق)
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وأظيرت النتا ج أن الطي ة اإلج ار ية لد

التيميذ كانت فد مستو أعم

مقارنة بال يم

الم اىيم و ل المشكيت التطبيقية.
ودراسة  )Kim,2010والتد ىدفت إل تعرا فاعمية استادام التعمم المقموب فد
تنمية مكونات البراعة الرياضية لد تيميذ المر مة االبتدا ية و د تم تطبيق بطا ة لمي ظة
ك اعة التيميذ فد مادة الرياضيات عم

مجموعة بمغ عددىم  )23تمميذا كما تم إجراع

مقابيت مع أولياع األمور لتعرا مد نمو مكونات البراعة الرياضية لد ىؤالع التيميذ عند
القيام باألنشطة المنزلية وأس رت النتا ج عم

فاعمية التعمم المقموب فد تنمية مكونات

البراعة الرياضية .كما أشارت النتا ج أن الطي ة اإلج ار ية لد

التيميذ كانت ف مستو

أعم مقارنة بال يم الم اىيم و ل المشكيت التطبيقية.
بينما ىدفت دراسة

 )Samuelsson,2010إل تعرا مد

تأثير طريقتين

تدريسيتين ىما الطريقة التقميدية وطريقة ل المشكيت لتدريس الرياضيات لمتيميذ بال ا
الاامس االبتدا د وكذلك متغير الت

يل عم نوع الجنس ف نمو البراعة الرياضية بأبعادىا

الامسة وتم تطبيق االاتبارات بميا وبعديا عم مجموعتد الدراسة وأوض ت نتا ج الدراسة
عدم وجود فرق دال إ

ا يا بين المجموعتين ف

الطي ة اإلج ار ية ولكن نمو ال يم

الم اىيم والك اعة االستراتيجية االستدالل التكي د كان أفضل بالنسبة لمدال ل المشكيت
ف التدريس وكذلك أوض ت النتا ج عدم وجود فروق بين مجموعتد الذكور واإلناث ف أبعاد
البراعة الرياضية.
وىدفت دراسة ) (Wethall, 2011إل التعرا عم تأثير النمذجة الرياضية عم
تعمم الطيب لمرياضيات واتجاىيم ن وىا وتكونت عينة الدراسة من  )22طالبا من ال ا
ال ادي عشر والثاند عشر وتم ت ميل النتا ج فد ضوع أبعاد البراعة الرياضية وتو مت
الدراسة إل فعالية النمذجة الرياضية فد ت سين ل المشكيت الرياضية والثقة لد الطيب
ل ل مشكيت جديدة وال يم الم اىيم .
بينما ىدفت دراسة

 )Freund&Patrice,2011إل تعرا مد

الرياضيات بالمدارس االبتدا ية لتنمية البراعة الرياضية لد

تمكن معممد

تيميذىم ولت قيق ىذا اليدا

تم إعداد بطا ة لمي ظة األداع التدريسد لمعممد الرياضيات بالمدارس االبتدا ية وتم تطبيق
أداة الدراسة عم

مجموعة من معممد الرياضيات بالمر مة االبتدا ية بمغ عددىم )82
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معمما وأس رت نتا ج الدراسة أن  ) 2من عينة الدراسة ممن شاركوا ببرامج التنمية المينية
كانوا ادرين عم التعامل مع طيب المر مة االبتدا ية وتنمية الت كير الجبري لدييم.
كما ىدفت دراسة جبيل ) (Jbeili, 2012إل التعرا عم تأثير التعمم التعاوند مع
السقاالت  Scaffoldingما وراع المعرفية عم

والطي ة اإلج ار ية فد

ال يم الم اىيم

الرياضيات وتكونت عينة الدراسة من  )143تمميذا من ال ا الاامس االبتدا د وانقسمت
ثيث مجموعاتإ األول

العينة إل

درست باستادام التعمم التعاوند والسقاالت ما وراع

المعرفية والثانية درست باستادام التعمم التعاوند فقط والثالثة درست بالطريقة االعتيادية
وتم تطبيق ااتبار ال يم الم اىيم واإلج ار د بميا وبعديا وأظيرت النتا ج ت وق المجموعة
األول

عم

والطي ة اإلج ار ية وت و ت الثانية عم

الثانية والثالثة فد ال يم الم اىيم

الثالثة فد ال يم بنوعيو.
أما دراسة

 )Bergem & Pepin,2013فيدفت إل معرفة اثر استادام بعض

االستراتيجيات التدريسية لتدريس موضوع المعادالت لطيب الطا التاسع فد تنمية أبعاد
البراعة الرياضية وتضمنت ىذه االستراتيجيات أنشطة المسا ل الم ظية البسيطة والتمثييت
الب رية لممعادالت واألس مة الموجو لمطيب .وأظيرت النتا ج أن مجموعات الطيب التد
أُتي ت ليا فرص لممنا شات ال
الرياضية لدييا وأو

ية وتمثيل المعادالت الرياضية ت سن مستو

البا ثان بأنو كمما أتي ت ال ر ة لمطيب عم

البراعة

رؤية الرياضيات

بأنيا ذات يمة وأىمية بالنسبة ليم كمما أد ذلك إل تنمية أبعاد البراعة الرياضية لدييم.
ودراسة  ) Nelson,2016والتد ىدفت إل

تعرا فاعمية األلعاب التعميمية

باستادام الوسا ط المتعددة فد تنمية البراعة الرياضية لد

تيميذ المر مة االبتدا ية .وتم

إعداد ااتبار فد أبعاد البراعة الرياضية ثم تطبيقو بميا وبعديا عم
المر مة االبتدا ية بمغ عددىم  )24تمميذا وأس رت النتا ج عم

مجموعة من تيميذ

فاعمية االلعاب التعميمية

باستادام الوسا ط المتعددة فد تنمية أبعاد البراعة الرياضية.

 إعداد دليل املعله ونساضة أىشطة التلنير وفل اضرتاتيذية ضوو ).(SWOMدليل المعمم عبارة عن تنظيم و دة مالمجموعاتم بمقرر الرياضيات لم ا الاامس
االبتدا د بأسموب يساعد معمم الرياضيات عم

كي ية استادام استراتيجية سوم وتجييز
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الموا ا التعميمية واألنشطة الماتم ة بشكل يسمح بتنمية مكونات البراعة الرياضية لد
ىؤالع التيميذ .و د تم إعداد دليل المعمم وكراسة األنشطة لمتمميذ وفقا لماطوات اآلتية:

 - 0اختياز وحدة الدزاضة:
و د تم ااتيار الو دة مالمجموعاتم وفقا لعدة أسباب:




إ تواع الو دة عم مجموعة من الم اىيم التد تُعد أساسية لتعمم موضوعات أار
كثيرة فد الرياضيات
موضوعات ىذه الو دة تتيح استادام العديد من األنشطة والموا ا ال ياتية بشكل
يؤدي إلد تنمية مكونات البراعة الرياضية لد تيميذ مجموعة الدراسة.



موضوعات ىذه الو دة تتضمن العديد من الميارات التد تتطمب من التيميذ الت كير
وتطبيق ذلك فد ال ياة العممية لمتيميذ.

 - 8حتليل حمتوى الوحدة:
تم ت ميل م تو

الو دة لت ديد موضوعاتيا الماتم ة وكذلك جوانب التعمم

المتضمنة بيا من م اىيم تعميمات ميارات) و د تم الت قق من

دق الت ميل من ايل

عرضو عم مجموعة من أساتذة تعميم الرياضيات وكذلك الثبات من ايل إعادة الت ميل مرة
أار ب ا ل زمند مدتو أسبوعين .و د وجد أن معامل الثبات يساوي .)3.91

 - 3إعادة صياغة حمتوى الوحدة يف صوزة أىشطة ومَاو تتضنً مَازات اضرتاتيذية ضوو تكدو
للنذنوعات ،مع مساعاة ما يلي:


تدريب التيميذ عم ميارات استراتيجية سوم).(SWOM



إضافة بعض األمثمة واألنشطة إلتا ة فر ا متنوعة أمام التيميذ لتعمم الم اىيم
والتعميمات والميارات الرياضية ب يث يجد تنوعا فد نوع الميارة المناسبة ليذه األمثمة
أو التمارين.



تكامل األنشطة ب يث تغطد جميع جوانب التعمم ومكونات البراعة الرياضية
المتضمنة بالو دة.

 - 4تيظيه دليل املعله ،حبح يتضنً ما يلي:


مقدمة الدليل مجموعة من اإلرشادات والتوجييات لمعمم الرياضيات أىداا
الو دة جوانب التعمم المتضمنة بالو دة الاطة الزمنية لتدريس الو دة ت ديد
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بعض األنشطة التد يقوم بيا التيميذ داال المجموعة والتد تتيح ليم فرص
يل فد الاطط التدريسية لدروس الو دة

المشاركة .وتتضح ىذه اإلجراعات بالت
المتضمنة فد دليل المعمم.

 - 5إعداد نساضة أىشطة للتلنير يف الوحدة :و د تضمنت مجموعة متنوعة من األنشطة
والميام التد تسمح بممارسة التمميذ لمكونات البراعة الرياضية.

 - 6عسض دليل املعله املخط وفل اضرتاتيذية ضوو) ، (SWOMونساضة األىشطة على
جمنوعة مً أضاترة تعليه السياضيات واإلفادة مً مالحظاتَه ،ثه إعداد دليل املعله ونساضة
األىشطة يف الصوزة اليَائية.
 إعداد أدوات الكياع:تم إعداد أدوات القياس والتد تضمنت أربعة ااتبارات لقياس مكونات البراعة
الرياضية األربعة األول

ولقياس المكون الاامس تم بناع مقياس النزعة الرياضية المنتجة

كما يمدإ

( أ) إعداد اختبازات مهوىات الرباعة السياضية:
تم بناع أربعة ااتبارات تتضمن ياس مكونات البراعة الرياضية األربعة األول وىدإ
ال يم الم اىيمد -الطي ة اإلج ار ية -الك اعة االستراتيجية -االستدالل التكي د) لتيميذ
ال ا الاامس االبتدا د ب يث تم ذلك من ايل الاطوات التاليةإ

 - 0اهلدف مً االختباز:
ياس مكونات البراعة الرياضية لد تيميذ ال ا الاامس االبتدا د.وفيما يمد تو يا لكل
مكون من مكونات البراعة الرياضية األربعة فد م تو و دة مالمجموعاتم.
جذول ( :)1تىصُف يكىَبث انبزاعت انزَبضُت نتاليُذ انصف انخبيش اإلبتذائٍ
و
1
2
3
4

يكىٌ انبزاعت انزَبضُت
انفهى انًفبهًٍُ
conceptual understanding
انطاللت اإلجزائُت
procedural fluency
انكفبءة اإلصتزاتُجُت
strategic competence
االصتذالل انتكُفٍ
adaptive reasoning

انتىصُف
اصتُعبة انًفبهُى وانعًهُبث وانعاللبث انزَبضُت
انًهبرة فٍ تُفُذ اإلجزاءاث بًزوَت وبذلت وبشكم فعبل
وعهً َحى يالئى
انمذرة عهً صُبغت وتًثُم وح ّم انًشكالث انزَبضُت.
انمذرة عهً انتفكُز انًُطم ٍّ وانتأيهٍ وانشزح وانتفضُز
وانتبزَز.
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 - 8إعداد مفسدات نل اختباز:
و د تم ذلك وفق مجموعة من الاطوات تمثمت فيما يمدإ
 ت ميل و دة مالمجموعاتم بمقرر الرياضيات لم ا الاامس االبتدا د لم

ل

الدراسد األول إل إ م اىيم وتعميمات وميارات .و د تم القيام بتمك الاطوة عند
إعداد دليل المعمم.
 بناع عم

كل من نتا ج ت ميل الم تو

الرياضية تم

والتو يا السابق لمكونات البراعة

ياغة م ردات ااتبارات البراعة الرياضية األربعة لقياس ال يم

الم اىيمد الطي ة اإلج ار ية الك اعة اإلستراتيجية االستدالل التكي د).
 تم بناع م ردات كل ااتبار من نوع االاتيار من المتعدد رباعد البدا ل.
 تم عرض االاتبارات عم
الت قق من

مجموعة من أساتذة تعميم الرياضيات بيدا

د يا وابداع الرأي فد مد

ميعمة األس مة لمستو تيميذ

ال ا الاامس االبتدا د من يث ال ياغة ومستو ال عوبة


تم إجراع التعدييت فد ضوع آراع الم كمين والجدول التالد يبين عدد
م ردات كل ااتبار من ااتبارات البراعة الرياضية فد

ورتيا النيا ية.

جذول ( :)2عذد يفزداث كم اختببر يٍ اختببراث انبزاعت انزَبضُت
يكىَبث انبزاعت
انزَبضُت

عذد يفزداث
كم اختببر

انذرجت انكهُت
نكم اختببر

انفهى انًفبهًٍُ
انطاللت اإلجزائُت
انكفبءة اإلصتزاتُجُت
االصتذالل انتكُفٍ

12
11
11
11

12
11
11
11

 - 3التطبيل االضتطالعي لالختباز:
تم تطبيق االاتبارات األربعة بعد إجراع التعدييت فد ضوع آراع الم كمين
عم مجموعة من تيميذ ال ا الاامس االبتدا د بمدرسة م الو دة العربيةم بمدينة

أسيوط وعددىا  )08تمميذ وتمميذة وذلك بيدا ساب ٍ
كل منإ
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 صدم االختباز:دددق االاتبددار تددم اسددتادام معامددل االتسدداق الددداامد مددن ادديل سدداب

ل سدداب

معامدل االرتبدداط بددين الدرجددة الكميددة لياتبددار وبدين كددل مكددون مددن مكونددات البراعددة الرياضددية
األربعة .والجدول التالد يوضح ىذه القيم.
جذول ( :)3يعبيالث االرتببط بٍُ انذرجت انكهُت نهبزاعت انزَبضُت وبٍُ كم يكىٌ يٍ يكىَبتهب
يكىَبث انبزاعت انزَبضُت
انفهى انًفبهًٍُ
انطاللت اإلجزائُت
انكفبءة اإلصتزاتُجُت
االصتذالل انتكُفٍ

يعبيم االرتببط
1..0
1...
1..3
1..6

وتدل القيم السابقة لمعاميت االرتباط الدالة عند مستو

يضتىي انذالنت
دانت عُذ 1.11
دانت عُذ 1.11
دانت عُذ 1.11
دانت عُذ 1.11

 )3.33عم أن االاتبار

يتمتع بدرجة مناسبة من ال دق فد ياس مكونات البراعة الرياضية.

 ثبات االختباز:تم ساب ثبات االاتبار باستادام معادلة أل اكرونباخ

 ) ∝.Cronbachو د وجد

أن معاميت الثبات لكل مكون من مكونات البراعة الرياضية األربعة كما ىد موض ة
بالجدول التالدإ
جذول ( :)4يعبيالث انثببث نكم يكىٌ يٍ يكىَبث انبزاعت انزَبضُت
عذد االصئهت
12
11
11
11

يكىَبث انبزاعت انزَبضُت
انفهى انًفبهًٍُ
انطاللت اإلجزائُت
انكفبءة اإلصتزاتُجُت
االصتذالل انتكُفٍ

يعبيم انثببث
1..5
1..1
1..6
1..2

يتضح من نتا ج الجدول السابق تمتع ااتبار البراعة الرياضية فد األربعة أبعاد
األول بقيم مقبولة لمعاميت ثبات االاتبار وتعد مؤش ار لموثوق بنتا جو.

 شمً االختباز:تم سداب زمدن االاتبدارات األربعدة ب سداب المتوسدط ال سدابد ألزمندة التيميدذ أفدراد
العينددة االسددتطيعية و ددد تبددين أن الددزمن المناسددب النتيدداع جميددع التيميددذ مددن اإلجابددة عددن
جميع م ردات االاتبارات والد  )93د يقة.
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 طسيكة تصحيح االختباز:د ي ة و د ر إذا

ل التمميذ عم درجة وا دة عم كل سدؤال إذا كاندت االجابدة

كانددت االجابددة اطددأ وليددذا تكددون درجددة ااتبددار ال يددم الم دداىيمد  )31درجددة ودرجددة ااتبددار
الطي ددة اإلج ار يددة  )33درجددات ودرجددة ااتبددار الك دداعة االسددتراتيجية  )33درجددات ودرجددة
ااتبار االستدالل التكي د  )33درجات وليذا تكون الدرجة الكميدة لياتبدار البراعدة الرياضدية
بمكوناتو األربعة أبعاد األول

 )41درجة.

( ب ) بياء مكياع اليصعة السياضية امليتذة: Productive Disposition
د أتاذ بناع المقياس عدة اطوات تمثمت فيما يمدإ
 -3ت ديد اليدا من المقياسإ ييدا المقياس إل ت ديد النزعة إل اإلنتاج فد الرياضيات
لد تيميذ ال ا الاامس االبتدا د.
 -1ت ديد أبعاد المقياسإ من ايل االطيع عم الدراسات والب وث واألدبيات التربوية فد ىذا
المجال )(Moodley, 2008) (Mahmud,2016) (Siegfried, 2012
)(NRC,2001,131

االد وسعيد

)1334

عيع المرسد

)1334

ميا

الم اروة  )1331تم ت ديد أبعاد المقياس فيما يمدإ
 م يوم الذات فد الرياضيات )(Self– Concept in Mathematicsإ ويعكس إدراك
التمميذ ول ك اعتو ومقدرتو فد الرياضيات وتشير الدرجة المرت عة إل م يوم ٍ
عال لمذات
فد الرياضيات.
 المتعة فد الرياضيات )(Enjoyment of Mathematicsإ ويعكس السعادة التد يشعر
بيا التمميذ من إناراطو فد أنشطة الرياضيات .وتشير الدرجة المرت عة إل متعة عالية فد
الرياضيات.
 يمة الرياضيات فد ال ياة  value of Mathematicsإ ويعكس وجية نظر التمميذ ول
فا دة المعرفة الرياضية فد ال ياة من يث أىميتيا وتطبيقاتيا فد ال ياة اليومية .وتشير
الدرجة المرت عة إل القيمة المي ظة العالية لمرياضيات فد ال ياة.
 -0ت ديد بنود المقياس و ياغتياإ فد ضوع األبعاد الثيثة السابقة تم ت ديد بنود المقياس
ب يث بمغ عددىا  )06عبارة .بمعدل  )31عبارات لكل بعد ثم

ياغة ىذه البنود فد

ورة عبارات موجبة تعكس االتجاه الموجب) وعبارات سالبة تعكس االتجاه السالب) وفقا
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ألسموب ليكارت الثيثد ب يث توضع أمام كل عبارة عدد من االستجابات

موافق غير

متأكد غير موافق) ت دد نوع وشدة النزعة الرياضية المنتجة.
 -4عرض ال ورة األولية لممقياس عم مجموعة من الم كمينإ تكون االاتبار فد

ورتو

االولية من  ) 06عبارة تم عرضو عم مجموعة من الم كمين لمعرفة آ ار يم وتم إجراع
التعدييت التد اموا با ت ار يا والتد تضمنت ذا  )6عبارات ل عوبتيا وتعديل

ياغة

بعض العبارات وبذلك أ بح المقياس يتكون من  )03عبارة تقيس النزعة الرياضية
المنتجة.
 -2تقدير درجات المقياسإ روعد فد تقدير االستجابات أن تتدرج من  )3-0بالنسبة
لمعبارات الموجبة

 )0-3بالنسبة لمعبارات السالبة .ولذا ت

– عم

 )93درجة بينما ت

-6

دق المقياسإ تم الت قق من

ل أعم االستجابات – موافق

ل االستجابات – غير موافق عم

 )03درجة.

دق المقياس من ايل عرضو عم

مجموعة

ال م كمين من أساتذة تعميم الرياضيات ومن ثم ام البا ث بتجربة استطيعية وذلك بتطبيقة
عم المجموعة االستطيعية ل ساب معامل االرتباط بين تيميذ التجربة فد كل م ور من
م اور المقياس ودرجاتيم فد المقياس ككل والجدول التالد يوضح ذلك.
جذول ( :)5يعبيالث االرتببط بٍُ انذرجت انكهُت نًمُبس انُزعت انزَبضُت انًُتجت وبٍُ كم يحىر يٍ يحبورِ.
و
1
2
3

يحىر انًمُبس
يفهىو انذاث فٍ انزَبضُبث
انًتعت فٍ انزَبضُبث
لًُت انزَبضُبث فٍ انحُبة

يعبيم االرتببط
1...
1..5
1..0

وتدل القيم السابقة لمعاميت االرتباط الدالة عند مستو

يضتىي انذالنت
دانت عُذ 1.11
دانت عُذ 1.11
دانت عُذ 1.11

 )3.33عم أن المقياس يتمتع

بدرجة مناسبة من ال دق فد ياس النزعة الرياضية المنتجة.
 -2ثبات المقياسإ تم ساب ثبات المقياس باستادام معادلة أل اكرونباخ ∝.Cronbach
) و د وجد أنو يساوي  ) 3.84مما ُيعطد داللة عم ثبات المقياس.
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 اإلطاز التذسييب للبحح:أوالً :اختياز جمنوعة البحح:
تددم ااتيددار مجموعددة الب ددث مددن تيميددذ ال ددا الاددامس االبتدددا د بمدرسددة مالو دددة
العربيددةم بمدينددة أسدديوط .وتكونددت مجموعددة الب ددث مددن  )84تمميددذا وتمميددذة مددن ف ددمين تددم
تقسيميم إل مجموعتين إ داىما تجريبية واألار ضابطة كل منيا يتكون من  )41تمميذا.

ثاىياً :التطبيل الكبلي ألدوات البحح:
تدددم تطبيدددق ااتبدددار البراعدددة الرياضدددية بمكوناتدددو األربعدددة األولددد

ومقيددداس النزعدددة

الرياضية المنتجة بميا عمد كدل مدن تيميدذ المجموعدة التجريبيدة – الضدابطة) وتدم سداب
يمة المتوسط ال سابد واالن راا المعياري و يمة ت) ل ساب ال رق بدين متوسدط درجدات
تيميذ المجموعتين وذلك باستادام برنامج  SPSS,V.20كما ىو مبين فد الجدول التالدإ
جذول (  :) 6دالنت انفزوق بٍُ يتىصطبث انًجًىعتٍُ انتجزَبُت وانضببطت
فٍ اختببر انبزاعت انزَبضُت لبهًُب
يضتىي
لًُت
االَحزاف
انًتىصظ
عذد
انًجًىعت
يكىَبث
انذالنت
انًعُبرٌ
و
انتاليُذ
انبزاعت
" ث"
ع
ٌ
انزَبضُت
1..31
1.3.
تجزَبُت
انفهى
 1..42غُز دانت
42
انًفبهًٍُ
1..21
1.24
ضببطت
انطاللت
اإلجزائُت
انكفبءة
اإلصتزاتُجُت
االصتذالل
انتكُفٍ

تجزَبُت
ضببطت

1...6
42

تجزَبُت
ضببطت

42

تجزَبُت
ضببطت

42

1.510

1..14

1.51.

1..14

1.45.

1.610

1.53.

1..33

1.43.

1..3.

1.406

1.63.

غُز دانت

1...3

غُز دانت

1.033

غُز دانت

يتضددح مددن الجدددول السددابق أن يمددة ت) لداللددة ال ددروق غيددر دالددة عنددد أي مسددتو
من مسدتويات الداللدة بالنسدبة لنتدا ج ااتبدارات البراعدة الرياضدية األربعدة ممدا يددل عمد عددم
وجود فروق ذات داللة إ

ا ية وبالتالد تكافؤ المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة فدد ااتبدار

البراعة الرياضية.
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جذول (  :) .دالنت انفزوق بٍُ يتىصطبث انًجًىعتٍُ انتجزَبُت وانضببطت
فٍ يمُبس انُزعت انزَبضُت انًُتجت لبهُب ً
انًجًىعت

عذد
انتاليُذ
ٌ

انًتىصظ
و

تجزَبُت
ضببطت

االَحزاف
انًعُبرٌ
ع
3.12

34.11
42

2..4

33..3

يضتىي
انذالنت

لًُت
" ث"
1.44.

غُز دانت

تشير نتيجة الجدول السابق إل تكدافؤ المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة فدد مقيداس
النزعة الرياضية المنتجة

يث إن يمة ت) غير دالة إ

ا يا.

ثالجاً  -التدزيظ جملنوعيت البحح:
تدددم تددددريس و ددددة م المجموعددداتم فدددد ال

دددل الدراسدددد األول مدددن العدددام الدراسدددد 1332

1338/م .يث تم التدريس باستادام استراتيجة سوم) (SWOMلممجموعدة التجريبيدة بينمدا
تم تدريس المجموعدة الضدابطة بالطريقدة المعتدادة سدب الاطدة الزمنيدة الموضدوعة مدن وزارة
التربية والتعميم.

زابعاً  -التطبيل البعدي ألدوات البحح:
بعد اإلنتياع من تن يذ اطدة التددريس تدم تطبيدق ااتبدارات البراعدة الرياضدية األربعدة
ومقيدداس النزعددة الرياضددية المنتجددة عم د تيميددذ المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة

األول د

ددتين -فتددرة دراسددية -لكددل مجموعددة مدددتيا  )93د يقددة لياتبددارات و

بوا ددع

ددة وا دددة

لممقياس.

خامطاً :ىتائر البحح وتفطريٍا:
بعددد التطبيددق البعدددي الاتبددار البراعددة الرياضددية بمكوناتددو األربعددة األول د

ومقيدداس

النزعدددة الرياضدددية المنتجدددة عمددد المجمدددوعتين الضدددابطة والتجريبيدددة تدددم ت ددد يح االاتبدددارات
والمقيددداس ور دددد الددددرجات ومدددن ثدددم معالجدددة ىدددذه البياندددات إ
اإل

دددا يا باسدددتادام البرندددامج

ا د  SPSSإ دار  .20و ساب يمدة جدم األثدر باسدتادام معامدل يتدا )2 1وذلدك

لمت قق من فروض الب ث.
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* اختببر صحت انفزض األول:
الاتبددار
إ

د ة ال ددرض التنبددؤي األول لمب ددث والددذي يددنص عم د أنددوإم يوجددد فددرق ذو داللددة

ددا ية بددين متوسددط درجددات تيميددذ المجموعددة التجريبيددة والمجموعددة الضددابطة فددد ااتبددار

ال يم الم اىيمد فد التطبيق البعدي ل الح المجموعة التجريبيةم.
والجدول التالد يوضح نتا ج تطبيق ااتبار ال يم الم اىيمد عم تيميذ المجموعتين بعديا.
جذول (َ :).تبئج انًجًىعتٍُ انتجزَبُت وانضببطت فٍ انتطبُك انبعذٌ الختببر انفهى انًفبهًٍُ
انًجًى
عت

عذد
انتاليُذ
ٌ

تجزَبُت

انًتىصظ
و
..50

االَحزاف
انًعُبرٌ
ع
1..0.

42
4.51

ضببطت

لًُت
" ث"

يضتىي
انذالنت

12..15

دانت عُذ
يضتىي
1.11

1.161

يتضددح مددن الجدددول السددابق وجددود فددرق ذو داللددة إ



حجى
انتأثُز

1.663

لىٌ

2

ددا ية بددين متوسددط درجددات مجمددوعتد

الب ث ل الح المجموعة التجريبية فد ااتبار ال يدم الم داىيمد .كمدا يتضدح أيضدا مدن نتدا ج
الجدول أن يم معامل إيتا 1أكبر من  ) 3.34يث بمغدت يمدة معامدل 2

)3.660

ممدددا يعندددد أن جدددم األثدددر كبيدددر وبالتدددالد وجدددود أثدددر كبيدددر وفعدددال فدددد التددددريس باسدددتادام
استراتيجية سوم) (SWOMفد تنمية ال يم الم اىيمد لد تيميذ المجموعدة التجريبيدة وىدذا
يؤكد

ة ال رض األول.

وتت دددق ىدددذه النتيجدددة مدددع نتدددا ج بعدددض الدراسدددات التدددد تو دددمت إلددد فاعميدددة اسدددتراتيجية
سددوم) (SWOMفددد تنميددة الت
)Gabel,2014
مجيد ميد )1330

دديل وال يددم الم دداىيمد مثددل دراسددةإ )(Cahyadi,2013

إ سددان مدددزة )1330

ىيدددام غا ددب )1331

اضدددير عبددداس و

واع ميد .)1332

كمددا تت ددق مددع بعددض الدراسددات التددد تو ددمت إل د أنددو يمكددن تنميددة ال يددم الم دداىيمد كأ ددد
مكونددات البراعددة الرياضددية إذا تددم اسددتادام اسددتراتيجيات وأنشددطة تعميميددة مناسددبة فددد تدددريس

الم تو الرياضد كدراسة ٍ
كل منإ إيناس رضوان  )1336عيع المرسدد  )1334ميدا
الم اروة .)Nelson,2016 )Jbeili, 2012 )Kim,2010 )1331
وير البا دث أن فاعميدة اسدتادام اسدتراتيجية سدوم ) (SWOMفدد تنميدة ال يدم الم داىيمد
لد تيميذ المجموعة التجريبية يرجع إل ما يمدإ
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 ساىمت استراتيجية سوم بما تتضمنو من ميارات فدد إسدتثارة ت كيدر التيميدذ فدد إكتسدابالم دداىيم المتضددمنة فددد دروس الو دددة مددن ادديل يددام التمميددذ باألنشددطة االستكشددافية
وعم تيي ة ذىنو وت يزه بدال من إعتماده عم

ظ تمك الم اىيم.

 ساعدت استراتيجة سوم ) (SWOMعم ربط ابرات المتعمم السابقة بالابرات الجديدةالمراد تعمميا وكذلك استدعاع متطمبات التعمم السابقة الضرورية الكتساب الم اىيم
مما أد إل زيادة مستو فيم واستيعاب ونمو تمك الم اىيم لد التيميذ.
يام التمميذ بدور نشط فد بناع الم اىيم

 -شجعت استراتيجية سوم ) (SWOMعم

بن سو من ايل يامو بالعديد من األنشطة مما يجعل التعمم ذي معن و ا م عم ال يم
وربطو بال ياة الوا عية لمتمميذ مما أد

إل

الجديدة بطريقة ممموسة وبناع ت ورات

مساعدة التمميذ عم

اكتساب الم اىيم

ي ة عن تمك الم اىيم فد بناعه المعرفد

ومن ثم زيادة مستو استيعاب ىذه الم اىيم.

* اختباز صحة الفسض الجاىي:
الاتبار
داللددة إ

د ة ال درض التنبدؤي الثداند لمب دث والدذي يدنص عمد أندوإم يوجدد فدرق ذو

ددا ية بددين متوسددط درجددات تيميددذ المجموعددة التجريبيددة والمجموعددة الضددابطة فددد

ااتبار الطي ة اإلج ار ية فد التطبيق البعدي ل الح المجموعة التجريبيةم.
والجدددددول التددددالد يوضددددح نتددددا ج تطبيددددق ااتبددددار الطي ددددة اإلج ار يددددة عمدددد تيميددددذ
المجموعتين بعديا.
جذول (َ :)0تبئج انًجًىعتٍُ انتجزَبُت وانضببطت فٍ انتطبُك انبعذٌ الختببر انطاللت االجزائُت
انًجًىعت

عذد
انتاليُذ
ٌ

تجزَبُت

انًتىصظ
و
6..6

االَحزاف
انًعُبرٌ
ع
1.462

42
ضببطت

3.62

لًُت
" ث"

يضتىي
انذالنت

0.233

دانت عُذ
يضتىي
1.11

1.652

يتضدددح مدددن الجددددول السدددابق وجدددود فدددرق ذو داللدددة إ



حجى
انتأثُ
ر

1.510

لىٌ

2

دددا ية بدددين متوسدددط درجدددات

مجموعتد الب ث ل الح المجموعة التجريبية فد ااتبار الطي دة االج ار يدة .كمدا يتضدح أيضدا
من نتا ج الجدول أن ديم معامدل إيتدا 1أكبدر مدن  ) 3.34يدث بمغدت يمدة معامدل 2
 )3.239ممدددا يعندددد أن جدددم األثدددر كبيدددر وبالتدددالد وجدددود أثدددر كبيدددر وفعدددال فدددد التددددريس
- 099 -

استخدام استراتيجية سوم ( )SWOMفي تدريس الرياضيات لتنمية مكونات البراعة الرياضية ............

باسددتادام اسددتراتيجية سدددوم) (SWOMفددد تنميدددة الطي ددة االج ار يددة لدددد تيميددذ المجموعدددة
التجريبية وىذا يؤكد

ة ال رض الثاند.

وتت دددق ىدددذه النتيجدددة مدددع نتدددا ج بعدددض الدراسدددات التدددد تو دددمت إلددد فاعميدددة اسدددتراتيجية
سددوم) (SWOMفددد تنميدددة ميددارات الت كيددر وعدددادات العقددل والت كيددر التباعددددي والتددد تدددرتبط
بالطي ة االج ار ية كدراسة إ ض

العزي  )1336شيماع امديس و ار دد عبداس )1336

شيماع عبد السيم  )1336بيان

باح )1332

وراع ميد .)1332

كما تت ق ىذه النتيجة مع نتا ج بعض الدراسات التد تو دمت إلد أندو يمكدن تنميدة الطي دة

اإلج ار يددددة كأ ددددد مكونددددات البراعددددة الرياضددددية كدراسددددة كد ٍ
دددل مددددنإ عمدددداد شددددو د )1336
)Kim,2010 )Zhonghe,

2008 )MacGregor,2013
.)Samuelsson,2010
ويمكن ت سير ىذه النتيجة فد ضوع ما يمدإ

 سدداىمت اسددتراتيجية سددوم ) (SWOMبمددا تضددمنتو مددن أنشددطة متنوعددة فددد تشددجيع التيميددذوزيددادة مشدداركتيم فددد ميددام الددتعمم ممددا أدي إلد ال يددم العميددق وتوظيددا ميددارات الت كيددر فددد
الت اعل مع األنشطة والربط بينيا واجراع العمميات والتو ل إل االستنتاجات.
 -عددرض وتقددديم الم دداىيم وجوانددب الددتعمم التددد تضددمنتيا الو دددة فددد

ددورة أنشددطة تعميميددة

ت اعمية يقوم التيميذ بممارستيا والت اعل مع بعضيم البعض ومع المعمم ساىم فد توليدد عددد
أكبر من األفكار مما ساىم فد تنمية الطي ة االج ار ية.
 سددداىمت ميدددارة توليدددد اال تمددداالت التدددد تتضدددمنيا اسدددتراتيجية سدددوم التيميدددذ عمددد إضدددافةالمعمومددات الجديددددة بطريقدددة بنا يددة وا امدددة العي دددات بدددين األفكددار الجديددددة المولددددة واألفكدددار
السابقة مما ساعد عم تنمية الطي ة االج ار ية.

* اختباز صحة الفسض الجالح:
الاتبددار
إ

د ة ال ددرض التنبددؤي الثالددث لمب ددث والددذي يددنص عم د أنددوإم يوجددد فددرق ذو داللددة

دا ية بددين متوسددط درجددات تيميددذ المجموعددة التجريبيددة والمجموعددة الضددابطة فددد ااتبددار

الك اعة االستراتيجية فد التطبيق البعدي ل الح المجموعة التجريبيةم.
والجدددول التددالد يوضددح نتددا ج تطبيددق ااتبددار الك دداعة االسددتراتيجية عم د تيميددذ المجمددوعتين
بعديا.
جذول (َ :)11تبئج انًجًىعتٍُ انتجزَبُت وانضببطت فٍ انتطبُك انبعذٌ الختببر انكفبءة االصتزاتُجُت
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انًجًىعت

انًتىصظ
و

عذد
انتاليُذ
ٌ

6.60

تجزَبُت

االَحزاف
انًعُبرٌ
ع
1.456

42

لًُت
" ث"
14..5

2.26

ضببطت

1.326

يتضدددح مدددن الجددددول السدددابق وجدددود فدددرق ذو داللدددة إ

يضتىي
انذالنت
دانت عُذ
يضتىي
1.11

2
1..26

حجى
انتأثُ
ر
لىٌ

دددا ية بدددين متوسدددط درجدددات

مجموعتد الب ث ل الح المجموعة التجريبية فد ااتبار الطي دة االج ار يدة .كمدا يتضدح أيضدا
من نتا ج الجدول أن ديم معامدل إيتدا 1أكبدر مدن  ) 3.34يدث بمغدت يمدة معامدل 2
 )3.216ممدددا يعندددد أن جدددم األثدددر كبيدددر وبالتدددالد وجدددود أثدددر كبيدددر وفعدددال فدددد التددددريس
باستادام استراتيجية سوم ) (SWOMفدد تنميدة الك داعة االسدتراتيجية لدد تيميدذ المجموعدة
التجريبية وىذا يؤكد

ة ال رض الثالث.

تت ددق ىددذه النتيجددة مددع نتددا ج بعددض الدراسددات التددد تو ددمت إل د أنددو يمكددن تنميددة

الك اعة االستراتيجية كأ دد مكوندات البراعدة الرياضدية كدراسدة ٍ
كدل مدنإ )Nelson,2016
)Bergem & Pepin,2013

.(Wethall, 2011) )Freund&Patrice,2011

ويمكن إرجاع ت وق المجموعة التجريبية وت سير ىذه النتيجة إل ما يمدإ
 ادديل تطبيددق ميددارات التنبددوع و ددل المشددكيت واتادداذ القدرار التددد تضددمنتيا اسددتراتيجية سددوم SWOMسدداعد ذلددك تيميددذ المجموعددة التجريبيددة عم د الب ددث والم اضددمة والمقارنددة بددين
البدا ل وااتيار أفضل ىذه البدا ل ومن ثم الك اعة االستراتيجية فد تن يذ ميام التعمم.
 أتا ت استراتيجية سوم  SWOMال ر ة لممعمم طرح األس مة بدل الدتعمم وفدد أثنداعه وبعددهبمدددا شدددجع التيميدددذ عمددد التأمدددل والمي ظدددة واالست سدددار ممدددا سددداىم فدددد تنميدددة الك ددداعة
االستراتيجية لدييم.

* اختباز صحة الفسض السابع:
الاتبددار
إ

د ة ال ددرض التنبددؤي الرابددع لمب ددث والددذي يددنص عمد أنددوإم يوجددد فددرق ذو داللددة

ددا ية بددين متوسددط درجددات تيميددذ المجموعددة التجريبيددة والمجموعددة الضددابطة فددد ااتبددار

االستدالل التكي د فد التطبيق البعدي ل الح المجموعة التجريبيةم.
والجدول التالد يوضح نتا ج تطبيق ااتبار االستدالل التكي د عم تيميذ المجموعتين بعديا.
جذول (َ :)11تبئج انًجًىعتٍُ انتجزَبُت وانضببطت فٍ انتطبُك انبعذٌ الختببر االصتذالل انتكُفٍ
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انًجًىعت

عذد
انتاليُذ
ٌ

انًتىصظ
و
6..3

تجزَبُت

االَحزاف
انًعُبرٌ
ع
1.512

42
1.5.

ضببطت

1.11.

يتضددح مددن الجدددول السددابق وجددود فددرق ذو داللددة إ

لًُت
" ث"
1..1.
0

يضتىي
انذالنت
دانت عُذ
يضتىي
1.11

حجى
انتأثُ
ر

2
1..11

لىٌ

ددا ية بددين متوسددط درجددات مجمددوعتد

الب ث ل الح المجموعة التجريبية فد ااتبار الطي ة االج ار يدة .كمدا يتضدح أيضدا مدن نتدا ج
الجدول أن ديم معامدل إيتدا 1أكبدر مدن  ) 3.34يدث بمغدت يمدة معامدل 2

)3.833

ممدددا يعندددد أن جدددم األثدددر كبيدددر وبالتدددالد وجدددود أثدددر كبيدددر وفعدددال فدددد التددددريس باسدددتادام
اسددتراتيجية سددوم) (SWOMفددد تنميددة االسددتدالل التكي ددد لددد تيميددذ المجموعددة التجريبيددة
وىذا يؤكد

ة ال رض الرابع.

تت دق ىدذه النتيجددة مدع نتددا ج بعدض الدراسدات مثددل دراسدةإ إيمددان عبدداهلل  )1332إيندداس
رضددددددوان  )1336بيددددددان

ددددددباح  )1332رضددددددا م مدددددددد (Ally,2013) )1331

).(Buckner,2014) )Nelson,2016 (Wethall, 2011
ويمكن ت سير ىذه النتيجة فد ضوع ما يمدإ
 يددام المعمددم ادديل مر مددة ميددارة التسدداؤل وفددق اسددتراتيجية سددوم بتوجيددو أس د مة استق ددا يةلمتيميددذ سدداعدتيم فددد الت كيددر وربددط الددتعمم ال ددالد بددالتعمم السددابق ومددن ثددم تنميددة عمميددات
الت سير وميارات االستقراع واالستنباط والتد ساىمت فد تنمية االستدالل التكي د لمتيميذ.
 تنددوع األنشددطة التددد تضددمنتيا اسددتراتيجية سددوم والتددد ن ددذىا التيميددذ ادديل دراسددتيم لمو دددةبسجل النشاط والتد تضمنت أنشطة تتطمب الت كير الت ميمد وبناع األدلة والتو ل إلد ال دل
مددن ادديل ت ميددل الميمددة وعمددل ترابطددات بددين المعمومددات المعطدداه ومددن ثددم تبددادل ال مددول
لممشكيت فيما بينيم أد إل تنمية مستو االستدالل التكي د لدييم.

* اختباز صحة الفسض اخلامظ:
الاتبدار
إ

د ة ال درض التنبدؤي الاددامس لمب دث والدذي يدنص عمد أندوإم يوجدد فدرق ذو داللددة

ددا ية بددين متوسددط درجددات تيميددذ المجموعددة التجريبيددة والمجموعددة الضددابطة فددد مقيدداس

النزعة الرياضية المنتجة فد التطبيق البعدي ل الح المجموعة التجريبيةم.
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والجدول التالد يوضح نتا ج تطبيق مقياس النزعة الرياضية المنتجة عم تيميدذ المجمدوعتين
بعديا.
جذول (َ :)12تبئج انًجًىعتٍُ انتجزَبُت وانضببطت فٍ انتطبُك انبعذٌ نًمُبس انُزعت انزَبضُت
انًُتجت
انًجًىعت

عذد
انتاليُذ
ٌ

تجزَبُت

انًتىصظ
و
.2.50

االَحزاف
انًعُبرٌ
ع
11.14

42
ضببطت

2..5

34.12

يتضددح مددن الجدددول السددابق وجددود فددرق ذو داللددة إ

لًُت
" ث"

يضتىي
انذالنت

23..4

دانت عُذ
يضتىي
1.11



حجى
انتأثُز

1...3

لىٌ

2

ددا ية بددين متوسددط درجددات مجمددوعتد

الب ث ل الح المجموعة التجريبية فد ااتبار الطي ة االج ار يدة .كمدا يتضدح أيضدا مدن نتدا ج
الجدول أن يم معامل إيتا 1أكبر من  ) 3.34يث بمغدت يمدة معامدل 2

)3.820

ممدددا يعندددد أن جدددم األثدددر كبيدددر وبالتدددالد وجدددود أثدددر كبيدددر وفعدددال فدددد التددددريس باسدددتادام
اسدددتراتيجية سدددوم) (SWOMفدددد تنميدددة النزعدددة الرياضدددية المنتجدددة لدددد تيميدددذ المجموعدددة
التجريبية وىذا يؤكد

ة ال رض الاامس.

وتت ددددق ىددددذه النتيجددددة مددددع نتددددا ج بعددددض الدراسددددات التددددد تو ددددمت إلدددد فاعميددددة اسددددتراتيجية
سدوم) (SWOMفددد تنميدة االتجدداه ن دو المددادة مثدل دراسددة سدامية الم مدددي وأمدل الشدداذلد
 )1332شيماع عبد المطيا )1336
كما تت ق ىذه النتيجة مع نتا ج بعدض الدراسدات التدد تو دمت إلد أندو يمكدن تنميدة النزعدة

الرياضددية المنتجدددة كأ ددد مكوندددات البراعددة الرياضدددية كدراسدددة ٍ
كددل مدددنإ االددد المعدددثم سدددعيد
المنددددوفد  )1334عدددديع المرسددددد  )1334شدددديماع م مددددد  )1336رشددددا ىاشددددم
(Groves,2012) )1332

Pepin,2013

&

)Bergem

).(MacGregor,2013
ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إل ما يمدإ
 إتا ة استراتيجية سوم  SWOMلمتيميذ أن يمارسدوا أنشدطة الدتعمم والعمدل المسدتقل الدذييقددوم بددو كددل مددنيم فددد التدددريبات واألنشددطة أد إل د زيددادة الشددعور بالدافعيددة ن ددو الددتعمم
وم اولة و ولو إل أفضل مستو ومن ثم تكوين إتجاىات إيجابية ن و الرياضيات.
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 تضمين أنشطة استرتيجية سوم موا ا مرتبطة ب ياة التيميدذ وتوظي يدا فدد ال يداة العمميدةسدداىم فددد تثمددين دور الرياضدديات كعمددم لددو يمتددو الن عيددة ممددا أد إلد نمددو النزعددة الرياضددية
المنتجة لد التيميذ.
 تضمين استراتيجة سوم ) (SWOMبمجموعة متنوعة من األنشطة الت اعميدة المتا دة عمدالموا ع التعميميدة بشدبكة االنترندت وتشدجيع التيميدذ عمد الدداول إلييدا و ميدا سداىم بشدكل
كبيددر فددد زيددادة دافعيددتيم لمددتعمم والرغبددة فددد تعمددم الرياضدديات ممددا سدداعد عم د نمددو النزعددة
الرياضية المنتجة لدييم.

توصيات البحح:
فد ضوع إجراعات الب ث وما أس رت عنو النتا ج يو د الب ث بما يمدإ
 -3االىتمدددام باسدددتادام اسدددتراتيجية سدددوم ) (SWOMفدددد تعمددديم وتعمدددم الرياضددديات بالم ار دددل
التعميمية الماتم ة لت قيق أىداا تعميم الرياضيات.
 -1ربط موضوعات الرياضيات بالمر مة االبتدا ية ب يداة التيميدذ الوا عيدة مدن اديل تضدمين
مجموعة من الموا ا والمشكيت ال ياتية التد تسديم فدد جعدل الرياضديات مدادة ليدا يمتيدا
الن عية.
 -0تضمين م تدو مدنيج الرياضديات بالمر مدة االبتدا يدة مجموعدة مدن األنشدطة التدد تسديم
فد تنمية مكونات البراعة الرياضية باعتبارىا ىدفا أساسيا لتعمم الرياضيات.
 -4تشددجيع معممددد الرياضدديات بالمر مددة االبتدا يددة عم د اسددتادام أسدداليب ومددداال تدريسددية
متنوعة ومشو ة كاستراتيجية سوم عند تدريسيم لموضوعات الرياضيات.
 -2تضددمين ب درامج إعددداد معممددد المر مددة االبتدا يددة اا ددة مقددررات طددرق تعمدديم الرياضدديات
موضوعات ديثة كالبراعة الرياضية وكي ية تنميتيا لد تيميذ ىذه المر مة.
 -6عقد دورات تدريبية لمعممد الرياضيات أثناع الادمة لتدريبيم عم كي ية ت ميم األنشدطة
القا مة عم تنمية مكونات البراعة الرياضية.

البحوخ املكرتحة:
فد ضوع نتا ج الب ث ال الد ُيقترح إجراع بعض الدراسات المستقبمية امتدادا ليذا الب ثإ
 -3أثددر اسددتراتيجية سددوم  SWOMفددد تدددريس الرياضدديات عمد تنميددة البراعددة الرياضددية لددد
طيب المر مة الثانوية.
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 -1إجراع دراسة نوعية عن تطور مكونات البراعة الرياضية لد تيميذ المر مة االبتدا ية.
 -0فعاليددة اسددتادام نمدداذج تدريسددية أاددر فددد تنميددة مكونددات البراعددة الرياضددية لددد طدديب
المر مة االبتدا ية.
 -4إجراع دراسة تيدا إل بناع برنامج تدريبد دا م عمد اسدتراتيجية سدوم لمعممدد الرياضديات
وأثره فد تنمية مكونات البراعة الرياضية لد تيميذىم.
 -2فاعمية استادام سوم فد تنمية ميارات الب ث واالستق اع لدد الطديب معممدد الرياضديات
بكمية التربية.
 -6إجراع دراسة لبيان فاعمية اسدتادام اسدتراتيجية سدوم فدد التددريس الرياضديات لمتيميدذ ذوي
اال تياجات الاا ة.
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مسادع البحح:
إحسان ستار حمزة ( .)3102اثر إستعمال إستراتيجية  SWOMفي التحصيل واستبقاء

المعمومات لدى طالبات الصف الخامس االدبي في مادة الجغرافية الطبيعية.
رسالة ماجستير ،كمية التربية االساسية ،جامعة بابل ،العراق.

أحمد عمر عبد الكريم ( .)3112النموذج األمثل الشامل لكل مدرسة ) . (SWOMأبو
ظبي ،مركز إدراك ،ط.0

إيمان عبداهلل محمد ميدي ( .)3102فاعية استراتيجية سوم ) (SWOMفي تدريس

الرياضيات في تنمية بعض عادات العقل والتفكير الناقد لدى تالميذ المرحمة

اإلعدادية .مجمة تربويات الرياضيات ،المجمد( ،)31العدد ( )3يناير الجزء

الثاني.322 -082 ،

إيناس نبيل رضوان ( .) 3102أثر برنامج تعميمي قائم عمى البراعة الرياضية في التحصيل
والتفكير الرياضي لدى طمبة الصف السابع األساسي في محافظة قمقيمية .رسالة
ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية.
بيان حسين صباح ( .)3102أثر استراتيجية سوم ( )SWOMفي التحصيل البالغي
وتحسين ميارات التفكير التأممي لدى طالبات المرحمة الثانوية باألردن .رسالة
ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة الياشمية ،األردن.
جودت أحمد سعادة ( .)3100تدريس ميارات الت كير .ط ،0دار الشروق لمنشر والتوزيع،
عمان ،االردن.

حوراء عبد الرازق حميد ( .)3102أثر استراتيجية سوم ) (SWOMفي اكتساب المفاىيم
النفسية لمادة عمم نفس النمو وتنمية التفكير التباعدي لدى طمبة كميات التربية.
رسالة دكتوراة ،كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية ،جامعة بغداد ،العراق.

خالد المعثم ،سعيد المنوفي ( .)3102تنمية البراعة الرياضية توجو جديد لمنجاح في
الرياضيات المدرسية ،المؤتمر الرابع في تعميم الرياضيات وتعمميا في التعميم العام
بحوث وتجارب متميزة ،الجمعية السعودية لمعموم الرياضية ،جسر.
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خضير عباس جري ،مجيد حميد إبراىيم ( .)3102أثر تدريس التاريخ وفق استراتيجية
سوم) (SWOMفي تحصيل طالب الخامس األدبي .مجمة األستاذ ،بغداد ،مج،3
ع .202-380 ،312

خير شواىين ( .)3112تنمية ميارات الت كير فد تعمم العموم .ط ،2دار الميسرة لمنشر
والتوزيع والطباعة ،عمان.

رشا ىاشم عبدالحميد محمد ( .)3102فعالية استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية عبر
الويب ( الويب كوست ) فى تدريس اليندسة لتنمية البراعة الرياضية لدى طالبات
المرحمة المتوسطة .مجمة تربويات الرياضيات ،مج  ،31ع  ،2ابريل.82 -23 ،

رضا محمد توفيق محمد ( .) 3103أثر استراتيجية تعميمية قائمة عمى نموذج SWOM

التعميمى في تدريس التاريخ عمى تنمية ميارات الخريطة العقمية لمفيم التاريخي

وتناول العالقات واتخاذ القرار لدى طالب المرحمة الثانوية .مجمة دراسات عربية
فد التربية وعمم الن س  ،ع  ،32أبريل ،الجزء الثالث.
رمضان مسعد بدوي ( .)3102استراتيجيات فد تعميم وتقويم تعمم الرياضيات .دار الفكر
لمطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

سامية المحمدي فايد وأمل شحاتة الشاذلي(  .)3102استراتيجية تدريس مقترحة قائمة عمى
استخدام نموذج سوام  swomفي تدريس التاريخ لتنمية بعض أبعاد التنور
التاريخي واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية .مجمة كمية التربية

جامعة طنطا ،ع.022 -022 ،22

شيماء ابراىيم عبد المطيف ( .)3102فعالية نموذج سوم ) (SWOMفى تنمية التفكير
التوليدي والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية فى مادة العــموم .رسالة
ماجستير ،تربية المنصورة.
شيماء عبد السالم عبد السالم سميم (

 .) 3102فاعمية استخدام استراتيجية سوم

( ) SWOMفي تنمية عادات العقل وميارات اتخاذ القرار في العموم لدى تالميذ
الصف األول اإلعدادي .مجمة التربية العممية  ،مج ،02ع.023 – 022 ،2

شيماء عمي خميس و رائد عبد األمير عباس ( .)3102تأثير استراتيجيتيPQ4R

و SWOMفي تنمية التفكير العممي والحد من التموث النفسي لدى الرياضين.
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مجمة عموم التربية الرياضية ،كمية التربية الرياضية ،جامعة بابل ،مج  ،2ع ،3
.222 -232

شيماء محمد عمى حسن ( .)3102فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجيات التدريس المتمايز
في تنمية

الكفاءة الرياضية لدى طالب المرحمة الثانوية .مجمة تربويات

الرياضيات ،مج  ،02ع  ،2أبريل  ،الجزء الثاني.013 -20 ،

ضحى ساجد العزي ( .)3102أثر استخدام استراتيجية سوم) (SWOMفي التفكير االبداعي
لدى طالبات الصف الرابع العممي في مادة الرياضيات .رسالة ماجستير ،كمية

التربية األساسية ،الجامعة المستنصرية ،العراق.

عبد الرحمن الياشمي ،طو عمى الدليمي ( .)3118استراتيجيات ديثة فد فن التدريس،
عمان ،األردن ،دار الشروق لمنشر والتوزيع.

عثمان نايف السواعي ( .)3112تعميم الرياضيات لمقرن ال ادي والعشرين .دبي ،دار
القمم.

عالء المرسى حامد أبو الرايات ( .)3102فعالية استخدام نموذج أبعاد التعمم لمارزانو فى

تدريس الرياضيات عمى تنمية الكفاءة الرياضية لدى طالب المرحمة االعدادية.

مجمة تربويات الرياضيات ،مج ،02ع  ،2أبريل ،الجزء الثاني.012 -22 ،

عماد شوقي مقمي ( .)3102فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى نموذج " مارزانو ألبعاد
التعمم " فى تنمية الكفاءة الرياضية وبعض عادات العقل فى الرياضيات لدى
تالميذ الصف الثانى اإلعدادى .مجمة تربويات الرياضيات ،مج ،02ع ،2

أبريل.302 -020 ،

عيود سامي المرسومي( .)3100أثر إستراتيجية  swomفي تحصيل مادة االدب
والنصوص لدى طالبات الصف الخامس االدبي .رسالة ماجستير  ،كمية التربية،
جامعة بغداد.
قدر سميح محمود ( .)3102أثر استخدام نموذج سوم عمى التفكير فوق المعرفي
واالتجاىات العممية والتحصيل الدراسي في العموم لطمبة الصف السابع األساسي
في نابمس .رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الوطنية .متاح

في:
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https://scholar.najah.edu/sites/default/files/Qadar%20Abu%2
.0Hantash.pdf
 اثر التد ريس وفق استراتيجية قائمة عمى الربط والتمثيل.)3103( ميا عبد النعيم المصاروة
، رسالة ماجستير،في البراعة الرياضية لدى طمبة الصف السادس االساسي

. األردن، الزرقاء،الجامعة الياشمية

( في تحصيل مادة الكيمياءSWOM) فاعمية استراتيجية سوم.)3103( ىيام غائب حسين
، كمية التربية لمعموم الصرفة، مجمة ال تح.لدى طالبات الصف الخامس العممي

. العراق،جامعة ديالى

. عادات العقل والت كيرإ النظرية والتطبيق.)3112( يوسف محمود قطامي و أميمة عمور
. دار الفكر لمنشر والتوزيع،عمان
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