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� مادة ) SWOM(س��اتيجية سومفاعلية استخدام ا�ات التفك"� املنظومي  � تنمية م'ا�ر
+ر يالر6اضيات لدى تالميذ الصف ,و .عدادي , ز   .ل

�  +ا=ي دمحم حامد املال:

Bس الر6اضياتقسم  رمناDE وطر تد +ر بالقا+رة،Iلية ال��بية، ق   ز جامعة ,

  eg.edu.azhar@hanyelmalhy: البريد االلكتروني

  :املستخلص

اســة فاعليــة ات ) SWOM(اســتخدام اســ��اتيجية ســوم ر    �ــدف البحــث ا��ــا� إــ� د ر-ــ� تنميــة م(ــا

، ولتحقيــق �ــذا التفك8ـ� املنظــومي -ــ� مــادة الر2اضــيات لــدى تالميــذ  �ــر يالــصف ?و Aعــدادي ? زل

ات التفك8ـــ� املنظــومي -ـــ� مـــاد اق عمــل للتلميـــذ، واختبــار م(ـــا رال(ــدف تـــم إعــداد دليـــل املعلـــم، وأو ة ر

 التصميم شبة التجرLM2 وتم اختيار عينة عـشوائية -َّوقد تم استخدام املنNO التجرLM2الر2اضيات، 

تلميــــذا ) 30(-ــــ� مجمــــوعت8ن إحــــدا�ما تجرY2يــــة عــــدد�المــــن تالميــــذ الــــصف ?و Aعــــدادي تمثلــــت 
ً

ست وحدة  لمن مقر الر2اضيات بالصف ?و Aعـد" اال(ندسة والقياس"رد اcـLb (ادير رالفـصل الد

ســـــت ) 30(، ومجموعــــة ضـــــابطة عــــدد�ا )SWOM(باســــتخدام اســـــ��اتيجية ســــوم) الثــــاdي رتلميــــذا د
ً

ِنفــس الوحــدة بالطر2قـــة املعتــادة، وتـــم تطبيــق أداة البحــث قبليـــا وjعــديا عhـــ� اfgمــوعت8ن، وحللـــت 
ُ ً ً

ات ) SWOM(البيانــــات، وكــــشفت النتــــائج عــــن فعاليــــة اســــتخدام اســــ��اتيجية ســــوم ر-ــــ� تنميــــة م(ــــا

ـــ� امل �ــــرالتفك8ـ ـــيات لـــــدى تالميــــذ الــــصف ?و Aعـــــدادي ? ـــ� مــــادة الر2اضـ ينظــــومي -ــ ـــن بـــــ8ن .   زل ومـ

�2ـــد منـــاNy الر2اضــــيات باملرحلـــة Aعداديـــة بأdــــشطة : التوصـــيات الuـــL يوtــــrs Lbـــا البحـــث ا��ــــا ٍتز و

ات التفك8� املنظـومي  رمتنوعة؛ بحيث تجعل التالميذ محو العملية التعليمية و{س(م -� تنمية م(ا ر ٍ ِ
ّ ُ

r�2م ع�h كيفية تصميم ?dشطة لد Y2ية ملعل�L الر2اضيات أثناء ا��دمة لتد ات تد ر�rم، وعقد دو ر ر

ات التفك8� املنظومي، 2ب معل�L الر2اضيات أثناء ا��دمة ع�h توظيف  رالقائمة ع�h تنمية م(ا روتد

ات الت �ــسية ا��ديثـــة الuــL {ــس(م �ــش�ل فعـــال -ــ� تنميــة م(ــا رواســتخدام �ســ��اتيجيات التد فك8ـــ� ر

بأنواعــة ا�gتلفــة لــدي املتعلمــ8ن بمراحــل التعلــيم ا�gتلفــة، ومــن �ــذه �ســ��اتيجيات اســ��اتيجية 

  ".سوم"

ات، التفك8� املنظومي،اس��اتيجية سوم: الOلمات املفتاحية   .ر امل(ا
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The effectiveness of using SWOM strategy in developing the 
systemic thinking skills in mathematics among the first year 

preparatory pupils of Al-Azhar 
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Abstract: 

   The current research aims to reveal the use of the SWOM strategy in 

developing the systemic thinking skills in mathematics among the first 

year preparatory pupils of Al-Azhar. The method is quasi-

experimental, and a random sample of students in the first year of 

middle school was chosen, which was represented in two groups, one 

of them was an experimental group of (30) pupils who studied the 

"Geometry and Measurement" unit of the mathematics course in the 
first year of middle school (second semester) using the SWOM 

strategy, and a control group numbered (30) pupils studied the same 
unit in the traditional method, and the search tool was applied before 

and after on the two groups, the data were analyzed, and the results 
revealed the effectiveness of using the SWOM strategy in developing 

systemic thinking skills in mathematics for first graders of Al-Azhar 
middle school.   Among the recommendations recommended by the 

current research are the following: Providing the mathematics 

curricula in the preparatory stage, with a variety of activities so as to 

make the pupils the focus of the educational process ,Holding in-

service training courses for mathematics teachers to train them on how 

To organize activities based on developing, And training mathematics 

teachers during the service to employ and use modern teaching 

strategies that contribute effectively to the development of thinking 

skills of different types among pupils at different stages of education, 

and among these strategies is the “SUM” strategy.                                                                                

Key word; SWOM strategy, Skills, Systemic thinking. 
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  :مقدمة البحث

ْ{عد الر2اضيات دعامة ا��ياة املنظمة ليومنا ا��اضر، و�دو�rا لن dـستطيع أن نحـسم مـسائل 
ِ

ّ ُ ّ َ ُ

َّعديدة -� حياتنا اليومية، و�ذلك ف�L تدخل -� الكث8� من تفاصيل حياتنا الYسيطة م�rا واملعقدة،  ُ ً

ــــت، وجميـــــع ا��ـــــسابات اليوميـــــة، فمـــــن أجـــــل إعـــــداد جيـــــل قـــــا ـــة الوقـ ٍكمعرفــ ُدر عhـــــ� التعامـــــل مــــــع ِ
ٍ

ناملـشكالت؛ يجــب أن �rــتم بف(ــم التالميـذ للر2اضــيات بــدال مــن ا��فـظ والتلقــ8ن، وجعل(ــم يمتل�ــو 
ْ

ِ
َ َ ْْ َ ً ْ َّ

ج(ا سة وخا ات Aجرائية ��ل �ذه املشكالت، داخل املد ة عh� تطبيق امل(ا رالقد ر ر ِر
ّ َ ِ

َ
و�ش(د العصر  .

ــــ�  ـــعة النطـــــاق -ـ ات علميـــــة وتكنولوجيـــــا واســ ــــصات، وقـــــد را��اضـــــر تطـــــو ـــع اfgـــــاالت والتخصـ جميــ
�س(ا، إيمانا من املسئول8ن عن التعليم  سية وطرائق تد ات عh� املناNy املد اdعكست �ذه التطو

ً
ر ر ر

فــع مــستو  �س ســيؤدى إــ�  اســية وطرائــق التــد ى-ــ� معظــم بلــدان العــالم، بــأن تطــو2ر املنــاNy الد ر ر ر
2ن ع ، وتجعل(ــم قــاد اســية ?خــر ات الد رالتالميــذ -ــ� املقــر ىر رhــ� مــسايرة متطلبــات التقــدم والتطــو ر

ـــادي  ـــا بفاعليـــــة ت�ناســــب مـــــع الـــــدو املـــــستقب�h لإلdــــسان -ـــــ� القـــــر ا��ــ ناملعاصــــر2ن، وAســـــ(ام ف�rمــ ر

  . ∗) �2015،2اdي املال��،(والعشر2ن

ئ¢ـسا مـن أ�ـداف العمليـة التعليميـة،حيث        ات التفك8� لدي التالميـذ {عـد �ـدفا  ً إن تنمية م(ا ر ر
ً ُ

Lbـــcإن ال(ـــدف ?سا Lــــuم حr�2ب التالميــــذ عhـــ� أســــاليب التفك8ـــ� وتنمي£rــــا لـــد ر مــــن التعلـــيم �ــــو تـــد
ـــا  ــــL تــــــواج((م حاليـــ ــــة الuــ ـــل مــــــشكالت ا��يــــــاة اليوميــ ــــن بواســــــط£rا حـــ ــــا¤rم، و2مكــ ــــة حيــ م(ـــــم طيلــ ًتال ز

ومستقبال
ً

   .  

ـــد مــــــــن أنــــــــواع التفك8ـــــــ� م�rــــــــا  ـــو إــــــــ� وجـــــــود العديـــــ ــــيم عبيــــــــد،عز (نو�ـــــــش8� العلمــــــــاء وال��بو2ـــــ وولــــ
  ):69-41، 2003عفانة،

 . التفك8� �ستدال�–.            التفك8� الناقد–.          يالتفك8� البصر - 

 - �ªبداA �  .          التفك8� التأم�h–.        التفك8� املنظومي–.         التفك8

ة صـــا�»        َّإـــ� أن الر2اضــــيات علـــم منظـــومي الت�ــــو2ن، ) 2015(و كمـــا {ـــش8� مدركـــھ عبــــد هللا وســـر

َّمھ فيمـا بي�rـا بنظـام مت�امـل؛ حيـث إن مفـا�يم الر2اضـيات تـرتبط مـع �عـض(ا الـبعض ترتبط مفا�ي
ٍ ٍ

ٍ�عالقات شبكية، تجعل من ا�gتو الر2ا±Lb أشبھ بمنظومة مت�املة ٍ   .ى

ِ  و�عت²ــ� التفك8ــ� املنظــومي مــن أ�ــم أنــواع التفك8ــ�، الــذي يجــب تنميتــھ لــدى جميــع التالميــذ -ــ�        
َ ْ ُ

اك املواقف الuـL تتـضمن جميع املراحل التعليمية؛ ح َّيث ´ساعد التفك8� املنظومي التلميذ عh� إد رُ ُّ

ة منظومة مت�املة، و-� ضوء ذلك؛ يتمكن التلميذ من مواج(ة  مشكالت من جميع جوان�rا -� صو
َّ

ٍ ٍ ِ ر
 �hاتھ ع َ�ذه املواقف، وإيجاد حلو للمشكالت الLu تتضم�rا �ذه املواقف، باإلضافة إ� تنمية قد

ر َّ ل
اك  ة مت�املــة ومنظمــة، وذلــك مــن متطلبــات العــصر ا��ــا� رإد املواقــف ا��ياتيــة ا�gتلفــة -ــ� صــو

َّ ُ ُ
ِ

َّ
ٍ ٍ ر

  ).2016،298سماح احمد،( ُشديد التعقيد والتداخل

    �نكمــا ´عت²ـــ� التفك8ـــ� املنظـــومي وســـيلة لتوســـيع آفـــاق التفك8ـــ� لـــدى االتالميـــذ، و�ـــدو التفك8ـــ ً ُ

�2ة محددة لد ة الر املنظومي تصبح بؤ
ً َّ ُ ؤ ر

ُ
ة  رrم ؛ لذا يجب إكساب التالميذ طرقـا أك½ـ� فعاليـة -ـ� إدا

ً َ َ ًْ ُ ُ
ِ

                                                
نفس األمر��ـي  یت�ع ال�حث الحالي أل�ة التوثیـ� المعت∗ م اـل اإلصـدار الـسا�ع، مـع ) APA(مـدة مـن جمع�ـة عـل

االسـم األول واالسـم األخیــر، (إجـراء �عـض التعـد�الت المناســ�ة لثقافتنـا العر/�ـة؛ حیــث تمثـل التعـدیل فــي 

  ).سنة النشر، رقم الصفحة
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َحيا¤rم، والLu {ساعد�م عh� تفس8� العالم من حول(م ِ
َ ُ

ُومن �نا؛ تكمن أ�مية التفك8� املنظومي،  .  ْ َ
ِ

ا  ة تنميتھ لدى التلميذ بحيث يصبح التلميذ ذات نظرة شمولية للمنظومات الLu يت�ـو م�rـ نوضر َّ ٍ ٍ ور
اك العالقـــــات بي�rـــــا، وكيفيـــــة اتجـــــاه تـــــأثر �ـــــذه العالقـــــات �عـــــض(ا املوضــــوع،  وكيفيـــــة تحليل(ـــــا، وإد

ُّ
ر

ُبـــبعض، ومـــن ثــــم ت�ـــو نظــــرة شـــمولية للموضــــوع، ت�ـــيح للتلميـــذ فيمــــا �عـــد تركيــــب �ـــذه املنظومــــة  ْ َّ ً ً ن ِ
َ َُ َّ ِ ٍ

ة مبدعة وخالقة ٍبصو ٍ
َّ

ٍ   ). 4، 2014فاتن ا��س¿L،(ر

اســ ات اســ��اتيجيات مختلفـــة، وأثب�ــت فاعلي£rــا -ـــ� روقــد اســتخدمت العديــد مـــن البحــوث والد
اسات ات التفك8� املنظومي -� مادة الر2اضيات، ومن �ذه الد رتنمية م(ا اسة : ر  Rawely & Silverرد

اسـة (2009) �س التباد� -ـ� املرحلـة الثانو2ـة، كمـا اسـتخدمت د ر الLu استخدمت اس��اتيجية التد ُر

اسـة بــراءة صــيام النمـوذج البنــاËي -ــ) 2016(عب8ـ� العليمــات �س ال(ندســة، وتناولــت د ر� تـد ) 2017(ر
ــــــف برنـــــــامج  ــــــLb �غـــــــزة، (CABRI3D)أثـــــــر توظيـ ــــامن ?ساcـ ـــات الـــــــصف الثـــ ــــــة لـــــــدي طالبــــ ــــــ� ال(ندسـ  -ـ

اســــة Ôــــ�ر حنــــا ّواســـتخدمت د َ �س ال(ندســــة لــــدى تالميــــذ ) 2017(ر رأثـــر املنظمــــات املتقدمــــة -ــــ� تـــد
اســـــــة شـــــــذي مبـــــــارÕي ـــــدادي، كمـــــــا اســـــــتخدمت د اســـــــ��اتيجية ?�عـــــــاد ) 2021(رالـــــــصف الثـــــــاdي Aعــ

  .  لدى طالبات الصف الثاdي املتوسط -� مادة الر2اضيات(PDEODE)السداسية 

ات التفك8ـــــ� املنظــــومي -ـــــ� مـــــادة  ـــا اســــات الـــــسابقة أ�ميـــــة تنميــــة م(ــ ـــالل الد ر    و2تــــØ» مـــــن خــ ر
2ــادة كفــاءة و{علــم التالميــذ وتحــسن  ات -ــ�  زالر2اضـيات لــدي التالميــذ؛ حيــث {ــسا�م �ــذه امل(ــا مــن ر

  .نواتج التعلم

ات متنوعـــة -ـــ� ســـو العمـــل -ـــ�  ق    ونجـــد أن التغ8ـــ� امل�ـــسارع -ـــ� نمـــو املعرفـــة وا��اجـــة إـــ� م(ـــا ر
نالقـر ا��ـادي والعـشر2ن يتطلـب اسـتخدام اسـ��اتيجيات تواكـب {غ8ـ� احتياجـات التالميـذ و{ــس(م 

¤rم ع�h حل املشكالت والتكيف مع متطلبات سو العمل ق-� {عز2ز وتحس8ن قد   .                  ر

 .(Eisenberg,2006,p242)                                                              

ٍلــذا فإننــا بحاجــة إــ� اســتخدام اســ��اتيجيات حديثــة، {ــساعد التالميــذ عhــ� اســ�يعاب وتمثيــل 
ِاملعرفة الر2اضياتية بدال من حفظ(ا، وتؤكد عh� املشاركة Aيجابية -� الع

ّ ُ ً
ِملية التعليمية، ومن ب8ن 

أي النمـوذج  SWOM(، School Wide Optimum Model(اسـ��اتيجية سـوم : �ـذه �سـ��اتيجيات
ات فو  �س امل(ا سة؛ حيث {عد أحد �تجا�ات ا��ديثة -� تد ق?مثل الواسع أو الشامل ل�ل مد ر ر ر

ُ

نكـر بطر2قـة شـمولية، و�2ـو املعرفية والr¤ Luدف إ� تحس8ن الـتعلم وإنتاجـھ، إلعـداد جيـل واªـ� يف
ناقد ومبدع ، بدال من أن يتلقي املعلومة بطر2قة سلبية وال يتفاعل مع(ا

ً
.        

                                                                    )Routman,p2012  (  

اء املعرفــة الuــL تركــ) SWOM(و{عت²ــ� اســ��اتيجية ســوم  ز -ــ� {علــيم رإجــدي اســ��اتيجيات مــا و
 �ات التفك8ـ ات التفك8�ين Aبدا�ª والناقـد عhـ� حـد سـواء لـدي التالميـذ، كمـا ¤rـتم ب�نميـة م(ـا رم(ا ر
املنظــومي مــن خــالل اســتخدام أdــشطة {عليميــة {ــساعد عhــ�  تجــسيد ?ف�ــار الســ�يعاrsا، و{ــشتمل 

ات للتفك8� تتمثـل -ـ�  نـة، توليـد �حتمـاالت، ا: رع�h ست م(ا ، املقا رال�ـساؤ لتçبـؤ، حـل املـشكالت، ل
ات الuـL تتـضم�rا ضـمن  �س الر2اضـيات عـن طر2ـق دمـج امل(ـا رواتخاذ القرار، و2مكـن توظيف(ـا -ـ� تـد ر

   ).    Routman,2012,p78(يمحتو موضوعات منNO الر2اضيات

اسـات الـسابقة فاعليـة اسـتخدم اسـ��اتيجية سـوم  -ـ� ) SWOM(روقد أظ(رت نتـائج �عـض الد
تنميــــة التحـــــصيل : م لــــدي التالميــــذ؛ وم�rـــــا عhــــ� ســــYيل املثـــــال ال ا��ــــصرتنميــــة �عــــض نــــواتج الـــــتعل
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)Gabel,2014؛Cahyadi,2013( فـــو املعر-ـــ� �؛ تنميـــة �عـــض عـــادات )2014قـــدر ســـميح،(ق؛ التفك8ــ
ــــيماء عبــــــد الــــــسالم،(العقـــــل  ـــة الر2اضــــــية )2017؛ إيمــــــان عبـــــدهللا،2016شــ ـــات ال²�اعـــ ـــا (؛ م�ونـــ زكر2ـــ
، ات ال)2018يحناو   ). �Ô2021ر السيد،(نقر ا��ادي والعشر2نر؛ تحقيق �عض م(ا

�س ا��ديثـــة وéــــ�  اســـة ا��اليــــة -ـــ� توظيـــف أحــــد اســـ��اتيجيات التــــد رلـــذلك جـــاءت فكــــرة الد ر
�س الر2اضـــــيات ومعرفـــــة فاعلي£rـــــا -ــــ� تنميـــــة) SWOM(اســــ��اتيجية ســـــوم  ات التفك8ـــــ�  ر-ـــــ� تــــد رم(ـــــا

�ر ياملنظومي لدى تالميذ الصف ?و Aعدادي ?      .زل

  :               حث وWساؤالتھمشOلة الب

ة                   ا ، وتب¿ــــL و رعhـــ� الـــرغم مــــن ��تمـــام امل�êايــــد بتعلـــيم الر2اضــــيات -ـــ� اfgتمــــع املـــصر ز ي
�س الر2اضيات مثل املشاركة -� املسابقات الدولية ات لتطو2ر تد رال��بية والتعليم مباد -�  TIMSS ر

س مرا  -ــ� �عــض ا�gافظــات، إال أن واقــع {علــيم STEMرحــل التعلــيم ?ساcــLb، وتطبيــق فكــرة  مــدا
�ــسية الفعالــة داخــل fíـــرة  ســات التد رو{علــم الر2اضــيات مــاز ´عــاdي مــن ضــعف -ــ� مــستو املما ر ي ل
ســ£rم التقليديــة الuــL تركــز  الــوا متمــسك8ن بمما رالفـصل؛ حيــث أن كث8ــ�ا مــن معل�ــL الر2اضــيات مــا  ز ً

ات دو خلـــق فـــرص عhـــ� شـــرح  نموضـــوعات الر2اضـــيات بمـــا تتـــضمنھ مـــن مفـــا�يم و{عميمـــات وم(ـــا ر
�ـــــا مـــــادة إلعمـــــال العقـــــل و{ـــــساعد�م عhـــــ�  رحقيقيـــــة ت�ـــــيح للتالميـــــذ التفك8ـــــ� -ـــــ� الر2اضـــــيات بإعتبا

يالوصو إ� مستو التفك8� املنظومي -� الر2اضيات  ،(ل   ).2018،364يزكر2ا حناو

  : خالل ماي�h    وقد نبعت مش�لة البحث ا��ا� من

أوال
ً

اسات السابقة:  � ,دبيات والدZر.طالع ع:  

�ـا  ات التفك8� املنظـومي بإعتبا اسات ال��بو2ة الLu أ�تمت ب�نمية م(ا ربمراجعة ?دبيات والد ر ر
ــــيات ــــن �ــــــذه . مـــــن أ�ــــــم ا�gرجــــــات التعليميــــــة لتعلـــــيم و{علــــــم الر2اضــ فقــــــد أكـــــدت نتــــــائج العديــــــد مــ

اسات والبحوث السابقة فاعل ات وم�rا ع�h رالد رية استخدام املتغ8�ات ا�gتلفة -� تنمية �ذه امل(ا
�hــــاي ــــال ال ا��ـــــــصر مــــ ـــــYيل املثــــ ــــــساعدة الكمبيــــــــوتر: ســ ــــ��اتيجيات التعلــــــــيم بمـ ؛ Maven, 2012)(اســـ

اء املعرفـة �ـسيا قائمـا عhـ� النظر2ـة)2015ناصـر ال(يuـK.W.L( ) ،L(راسـ��اتيجية مـا و ً؛ نموذجـا تد ñ ر ً    
ة عhـــ� حـــل املـــسألة الر2اضـــية)2017يدي،رمنـــصو الـــصع(البنائيـــة ، Õـــامران (ر؛ القـــد يحـــس8ن òـــ�و

مات  ؛ نموذج)2018فتاح، �س ال(ندسة mat4رالفو ،(ر -� تد                    ).2020يأسماء مر

�hماي �hاسات السابقة و?دبيات الذى أتيحت للباحث أمكن الوقوف ع   : ر    ومن خالل �ذه الد

ق الفردية ب8ن التالميذ عند تقديم املعلومات ل(معدم ا�تمام معظم املعلم8ن  .1  .وبالفر

اســية ال تتــضمن .2 ة التفك8ــ� لــدى الطــالب؛ كمــا أن ?ســئلة  رالكتــب الد رأمثلــة Õافيــة إلثــا
ات التفك8ــ� املنظــومي لــد�rم وأغل�rــا  cــLb ال تن�ــó م(ــا 2بات املوجــودة بالكتــاب املد روالتــد ر ر

 .´عتمد عh� ا��فظ والتلق8ن

ات ال .3  .تفك8� املنظومي لدي التالميذرانخفاض م(ا

ـــذ واتبـــــاع  .4 ـــدى التالميــ ـــ� املنظـــــومي لــ ات التفك8ــ ـــام �عـــــض املعلمـــــ8ن ب�نميـــــة م(ـــــا رعـــــدم ا�تمــ
 .?ساليب املمكنة الLu {ساعد عh� تنميتھ لعدم معرف£rم rsذه ?ساليب
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ــا ـــذ املرحلــــة Aعداديــــة أثنــــاء عمليـــــة  :خ_ــــ�ة الباحــــث: ًثانيــ ومــــن خـــــالل تفاعــــل الباحــــث مــــع تالميــ
Aر2ة� ىحيـث الحـظ الباحـث تـدdي مـستو التالميـذ , زشراف عh� طلبة ال��بية العملية -� املعا�د �

اcـLb بوجـھ عـام  ات الفرعية للتفك8� املنظومي ?مر الذي قد يئ½� سلبيا عhـ� تحـصيل(م الد ر-� امل(ا ر
 .روتحصيل مقر الر2اضيات خاصة

ــا ثالثـ
ً

اســــة .ستكـــشافية:  ر�ـــLbõ لعــــشرة معلمـــ8ن ملــــادة الر2اضــــيات بمالحظــــة ?داء التد و:رالد
اcــــــLb ?و للعــــــام  ـــــصل الد ـــــ� الفـ لبالــــــصف ?و ?عــــــدادي -ـ لم ودخــــــو �عــــــض حــــــصص 21/2022رل

                                         :الر2اضيات و�طالع ع�h دفاتر تحض8��م وجد أن

رمـن املعلمـ8ن ´عتمــدو عhـ� اســ��اتيجيات وطـر تــد% 80  -  ق  �س {عتمـد عhــ� أسـلوب Aلقـاءن
نوالتلق8ن من جانب املعلم دو أن يوج(وا أسئلة استداللية تحث التالميذ ع�h التفك8� أو 

 . بناء خطة ��ل املشكالت أو املسائل الLu يطرح(ا

يشـ�و كث8ــ� مـن التالميــذ مـن صــعو�ة مـادة الر2اضــيات؛ ممـا يــؤدي إـ� انخفــاض -ـ� مــستو  -  ي
b±م للمحتو الر2اrsمياس�يعاr�ات التفك8� املنظومي لد  .رL وم(ا

ا مــــا ينظــــر املعلمــــو عhــــ� نحــــو واع إــــ� ?dــــشطة و�ســــ��تيجيات املــــستخدمة ملــــساعدة  -  ننــــاد ًر
�س ا�gتـــو  ات التفك8ـــ� املنظـــومي إنمــا ال��ك8ـــê عhـــ� مجــرد تـــد يالتالميــذ عhـــ� اســـتخدام م(ــا ر ر

Lالتعلي�. 

ًاbعـــا ــc مـــادة الر6اضـــيات إجـــراء مقابلـــة مفتوحـــة مـــع مجموعـــة مـــن مـــوجcd ومعل: ر iـ
+ر6ــة بمدينــة طنطــا  باملرحلــة ات   وذلــك:ز .عداديــة , اك(ــم مل(ــا رrsــدف معرفــة مــدي إد ر

�س،  رالتفك8� املنظومي -� مادة الر2اضيات بجميع م�ونا¤rا الفرعية، وكيفية �ستفادة م�rا -� التد
ة التالميذ ع�h التفك8� بأسلوب منظم قابلة وجود dسبة اتفاق وقد أظ(رت نتائج �ذه امل.رومدي قد

 �  :ع�h ما ي�h%) 85(عالية وصلت إ

ات التفك8� املنظومي -  رانخفاص مستو �ؤالء التالميذ -� م(ا   . ي

اتھ الفرعيھ -   .رعدم معرفة املعلم8ن ببعض م�ونات التفك8� املنظومي وم(ا

أجابوا تخمينا وÕانت إجابا¤rم خاطئة% 10 - 
ً

. 

أجابوا تخمينا وÕانت إجابا¤rم rsا % 5 - 
ً

 Lbúء من ال�ùة

ة التالميذ ع�h توظيف الر2اضيات -� ا��ياة العملية -   .رعدم قد

 .وجود صعو�ات لدي التالميذ -� إجراء ومعا�fة العمليات ا��سابية والر2اضية - 

م، بجامعـــة عـــ8ن شـــمس وجامعـــة 2006ومـــن توصـــيات املـــؤتمر العرjـــي الـــسادس املنعقـــد ســـنة 
ة تفعيل دو التفك8� املن: مصر الدولية رضر مـات ور زظومي والشامل -� مواج(ة تحديات العوملـة و?

  ). 25، 2015عبد الواحد الكب¢Lbõ، (ا�gلية وا��وادث Aقليمية 

ســـنا      �س الر2اضـــيات -ـــ� مدا اقـــع تـــد اســـات الـــسابقة، و ر   وممـــا ســـبق مـــن أدبيـــات البحـــث والد ر ور
�س الر2اضــيات، يمكــن تحديــد مــش�لة الب روخ²ــ�ة الباحــث -ــ� حقــل منــاNy وطــر تــد حــث ا��ــا� -ــ� ق

ات التفك8� املنظومي لدى تالميذ الصف ?و Aعدادي؛ مما دعا الباحـث إـ�  لضعف مستو م(ا ري
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ات التفك8ـ� ) SWOM(فاعلية استخدام اسـ��اتيجية سـوم �س الر2اضـيات �غـرض تنميـة م(ـا ر-ـ� تـد ر
  . املنظومي لد�rم

  :   لذلك يمكن �جابة عن مش�لة البحث -� السؤال8ن ûتي8ن

�ـر ما  -1 ات التفك8� املنظومي الواجب توافر�ـا لـدي تالميـذ الـصف ?و Aعـدادي ? يم(ا زل ر
 -� مادة الر2اضيات؟ 

ات التفك8ــ� املنظــومي -ــ� ) SWOM(مــا فاعليــة اســتخدام اســ��اتيجية ســوم -2 ر-ــ� تنميــة م(ــا
؟  �ر يمادة الر2اضيات لدى تالميذ الصف ?و Aعدادي ?   زل

  : فرض البحث

جـات تالميـذ اfgمـوعت8ن التجرY2يـة والـضابطة قال يوجد فر دال ر إحصائيا ب8ن متوسطي د ً

ات التفك8� املنظومي ك�ل وم�وناتھ الفرعية   ). Õل ع�h حدة(ر-� التطبيق البعدي الختبار م(ا

  :أ+داف البحث

�hفيما ي �  :تتمثل أ�داف البحث ا��ا

ات.1 ـــــة بم(ــــــا ــــدي تال رتحديــــــد قائمــ ــــب توافر�ــــــا لـــ لميــــــذ الـــــــصف ?و التفك8ـــــــ� املنظــــــومي الواجـــ
�ر يAعدادي ?  .ز

اســــة فاعليــــة اســــ��اتيجية ســــوم.2 ات التفك8ــــ� املنظــــومي -ــــ� مـــــادة ) SWOM(رد ـــا ر-ــــ� تنميـــــة م(ـ
�ر يالر2اضيات لدى تالميذ الصف ?و Aعدادي ?  .زل

  :أ+مية البحث

  :َّتحددت أ�مية البحث ا��ا� فيما يأ{ي     

ات التف .1 رقــد يفيــد التالميــذ مــن حيــث تحديــد م(ــا ك8ــ� املنظــومي وتنمي£rــا لــد�rم مــن خــالل ُ
  ).SWOM(اس��اتيجية سوم

2. �ات التفك8ــــــ ـــيات بم(ــــــا ـــــاNy الر2اضـــ ـــــو2ر وتــــــصميم منـ ــــائم8ن عhــــــ� التخطــــــيط وتطـ 2ــــــد القــ رتز و
  . املنظومي الLu يمكن تنمي£rا لدى تالميذ املرحلة Aعدادية

ٍاملعلمـات إـ� أ�ميـة التفك8ـ� بوجـھ عـام، والتف/توجيھ أنظار املعلمـ8ن .3
ّ ٍك8ـ� املنظـومي بوجـھ ٍ

ٍخاص
ّ. 

ات التفك8ــــ� (إفــــادة البــــاحث8ن -ــــ� مجــــال {علــــيم الر2اضــــيات مــــن أداة البحــــث .4 ـــار م(ــــا راختبـ
ات مماثلة) املنظومي  .رالLu سوف يتم إعداد�ا -� بناء اختبا

  : حدود البحث

�hما ي �hع �  :   اقتصر البحث ا��ا

�س وحدة  .1 رمن مقر الر2اضـيات با"ال(ندسة والقياس"رتد َّ ُ
�ـر ِ يلـصف ?و Aعـدادي ? زل

Lbــــcا اcــــLb الثـــــاdي للعـــــام الد ـــصل الد ر-ــــ� الفــ ٍرم؛ وذلـــــك لوجــــود قـــــصو -ـــــ� 2021/2022ر ُ ُ

ات التفك8� املنظومي لدى تالميذ الصف ?و Aعدادي -� �ذه الوحدة لم(ا  . ر
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  :وقد تم اختيار �ذه الوحدة لألسباب ûتية        

تباط الوحدة بحياة التلميذ حيث تتضمن  -  العديد مـن املفـا�يم والتطبيقـات ال(ندسـية را
والLu يتعامل مع(ا التلميذ يوميا
ً

   .  

س(ا التالميذ -� الصفوف التالية -  2اضية سيد تباط الوحدة بموضوعات  را ر  .ر

 .تتضمن العديد من املفا�يم العلمية الرئ¢سة والفرعية الLu بحاجة إ� تنظيم - 

ا -   ت الLu تتطلب منرموضوعات �ذه الوحدة تتضمن العديد من امل(ا

  .التالميذ التفك8�، وتطبيق ذلك -� ا��ياة العملية للتالميذ

�ـر بمع(ـد  .2 يمجموعة من تالميـذ الـصف ?و Aعـدادي ? 2ـاد �عـدادي بنـ8ن" زل " زمحلـة 
�ر2ة بمحافظة الغر�ية  . زالتا�ع ملنطقة طنطا ?

اســـــية -ـــــ� الرSWOM " (2(اســـــ��اتيجية ســـــوم"يقتـــــصر تطبيـــــق  .3 ـــدة الد اضـــــيات عhـــــ� رللوحــ
ات التفك8ــــ� املنظــــومي ؛ لتنميـــــة م(ــــا �ــــر رتالميــــذ الــــصف ?و Aعــــدادي ? يز تحليـــــل  (:ل

اك  ـــوات داخـــــل املنظومـــــة، وإد ـــات فرعيـــــة، وســـــد الفجــ راملنظومـــــة الرئ¢ـــــسة إـــــ� منظومــ ّ َ

ِالعالقات داخل املنظومة، وإعادة تركيب املنظومات من م�ونا¤rا
ّ ُ

 .لد�rم) ِ

   )من إعداد الباحث( :أداة البحث

�ر -  ات التفك8� املنظومي -� مادة الر2اضيات لتالميذ الصف ?و Aعدادي ? ياختبار م(ا زل   .ر

  :مواد املعاopة التجرn6ية

�hية فيما يY2ة التجرfتمثلت مادة املعا�   :  

�س �  ).SWOM(ستخدام اس��اتيجية سومبا" ال(ندسة والقياس " وحدة  ردليل املعلم لتد
اق(كراسـة dـشاط التلميـذ � وفقـا السـ��اتيجية سـوم" ال(ندسـة والقيـاس"-ـ� وحـدة )  عمـلرأو

ً
     

 )SWOM.(        
  :منDq البحث

ضــھ، كمــا اســتخدم  واســتخدم البحــث املــنNO التجرM2ــL لإلجابــة عhــ� أســئلتھ واختبــار �ــ�ة فر
 LM2البحث التصميم شبھ التجرQusa-Expermental Methods) (ف بتـصميم  اfgمـوعت8ن  واملعـر

اس��اتيجية (تجرY2ية ذا{ي القياس8ن القب�h والبعدي للكشف عن أثر املتغ8� املستقل الضابطة وال
ات التفك8� املنظومي(عh� املتغ8� التا�ع ") SWOM"سوم للدى تالميذ الصف ?و Aعدادي ) رم(ا

�ر ي?   ز

  

  

  

  



 
في تنمية مهارات التفكير ) SWOM( فاعلية استخدام استراتيجية سوم
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  : املصطstات .جرائية للبحث

  :   ال�êم الباحث بالتعر2فات Aجرائية التالية

   SWOM Strategy :ة سوماس��اتيجي - 

    {عـرف -ـ� البحـث ا��ــا� إجرائيـا بأ�rـا
ً ُ

سـات وAجـراءات امل��ابطـة واملتناســقة، : ر مجموعـة مــن املما
�éو �ات التفك8 ة توليد �حتماالت، : رالLu {عتمد ع�h دمج م(ا نة، وم(ا ة املقا ، وم(ا ة ال�ساؤ رم(ا ر ر لر

ة ات ة حـــل املــشكالت، وم(ـــا ة التçبـــؤ، وم(ــا روم(ــا ر يخــاذ القـــرار بــا�gتو التعلي�ـــL، بمــا يحقـــق تفاعـــل ر
ات التفك8� املنظومي راملتعلم مع امل(ام واملشكالت الر2اضية rsدف الوصو لتمية م(ا   . ل

ات التفك"� املنظومي -   : رم'ا
َّو{عــرف -ــ� البحــث ا��ــا� إجرائيــا بأ�rــا ñ َّ ُ

اك :  ٍمنظومــة مــن العمليــات العقليــة الuــL تقــوم عhــ� إد ر
ة عhــ� الوصــو إــ� ٍشــامل للمــشكال لت، و2قــوم التلميــذ بف(ــم املــش�لة، وتحليل(ــا، وتفــس8��ا، والقــد ر ِ

ْ َ

ات ــــل -ـــــ� م(ـــــا رحلـــــو مناســـــبة ل(ـــــا وتتمثـ
َّ

ٍ ـــ� منظومـــــات فرعيـــــة، وســـــد :(ٍل ّتحليـــــل املنظومـــــة الرئ¢ـــــسة إــ َ

ـــن  ـــات مــ اك العالقـــــات داخـــــل املنظومــــة، وإعـــــادة تركيـــــب املنظومــ ـــل املنظومـــــة، وإد ِالفجــــوات داخــ ر
ِم�ونا¤rـــا

ّ ُ( �ات التفك8ـــ جـــة الuـــL يحـــصل عل�rـــا التلميـــذ -ـــ� اختبـــار م(ـــا ر، و2ـــتم قياســـھ مـــن خـــالل الد ر ُّ

  .املنظومي

  : خطوات البحث وإجراءاتھ

ض سار البحث وفق   : Aجراءات التاليةولإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من svة الفر

اســــات الــــسابقة املتعلقــــة بمت .1 غ8ــــ�ات البحــــث ر�طـــالع و مراجعــــة ?دبيــــات والبحــــوث والد
� .ا��ا

ــــدى تالميــــــذ الـــــــصف ?و  .2 ـــــب توافر�ــــــا لـــ ات التفك8ــــــ� املنظـــــــومي الواجـ ـــــة بم(ـــــــا لبنــــــاء قائمـ ر
�ر -� مادة الر2اضيات يAعدادي ?  .ز

س وحدة  .3 اcـLb الثـاdي عhـ� " ال(ندسة والقيـاس" وإعادة صياغة در ة -ـ� الفـصل الد راملقـر ر
�ـــر -ــــ� مـــادة الر2اضـــي يتالميـــذ الـــصف ?و Aعـــدادي ? ات باســـتخدام اســــ��اتيجية زل

ات التفك8� املنظومي)SWOM(سوم   .ر، rsدف تنمية م(ا
�س وحــدة  .4 باســتخدام اســ��اتيجية " ال(ندســة والقيــاس" رإعــداد وضــبط دليــل املعلــم لتــد

 ""SWOMسوم 
اق عمل(إعداد وضبط كراسة أdشطة للتلميذ .5 ربمقر " اال(ندسة والقياس"-� وحدة )  رأو

A ــشطة لالر2اضـيات بالــصف ?وd? ــر متـضمنا مجموعــة متنوعـة مــن� عـدادي ?
ً ي ز

ات التفك8� املنظومي اق العمل وامل(ام الf�} Luع التلميذ ع�h التمكن من م(ا روأو  .ر

ات التفك8� املنظومي وضبطھ علميا .6 إعداد اختبار م(ا
ً

 .ر

لمن تالميـذ الـصف ?و ) مجموعة تجرY2ية ومجموعة ضابطة(اختيار مجموعLu البحث .7
�رAعداد يي ?  .ز

ات التفك8ــــ� املنظــــومي تطبيقــــا قبليــــا عhــــ� : تطبيــــق أداة البحــــث واملتمثلــــة -ــــ� .8 ًاختبــــار م(ــــا ً ر
 . مجموعLu البحث والتأكد من ت�افؤ تالميذ اfgموعت8ن التجرY2ية والضابطة
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�س   .9 �س الوحـــدة باالســـتعانة بـــدليل املعلـــم املعـــد لتالميـــذ اfgموعـــة التجرY2يـــة، وتـــد رتـــد ر
ُ

 .بالطر2قة املعتادة لتالميذ اfgموعة الضابطة" والقياسال(ندسة "وحدة 

ات التفك8ـ� املنظـومي تطبيقـا �عـديا عhـ�  .10 ًتطبيق أداة البحث واملتمثلة -� اختبـار م(ـا ً ر
  .نفس مجموعLu البحث

ًصد النتائج ومعا�r£fا إحصائيا وتفس8��ا .11  .ر

م التوصــل تقــديم مجموعــة مــن التوصــيات والبحــوث املق��حــة -ــ� ضــوء النتــائج الuــL تــ .12
  .إل�rا للبحث

اساتھ السابقة   رأدبيات البحث ود

لاsyـو ,و Bس الر6اضـيات لتالميــذ    ) SWOM(اسـ��اتيجية ســوم : ر روأ+مي}zـا �ـ� تــد
  : .عدادية املرحلة                     

Nyالعليــا باملنــا �ات التفك8ــ �س م(ــا ر    {عت²ــ� اســ��تيجية ســوم مــن أ�ــم �تجا�ــات ا��ديثــة -ــ� تــد  ر
    . وال²�امج؛ من أجل تحس8ن وضمان مخرجات التعلم

                                                            ). SWOM(ما+يـة اسـ��اتيجية سـوم 
�اء) SWOM( إ� أن اسـ��اتيجية سـوم Routman,2012)(ُ´ش8 املعرفـة،      رأحـد اسـ��اتيجيات مـاو

�ات التفك8 ات باملنNO روالLu تقوم ع�h دمج م(ا ر، أي دمج العادات والعمليات العقلية املنتجة وامل(ا
اcـــLb باملراحـــل التعليميـــة ا�gتلفـــة، حيـــث تقـــوم عhـــ� جعـــل املـــتعلم أســـاس العلميـــة التعليميـــة  رالد
 LMالعليــا، و�ـذلك تقــدم حــال للــتخلص مــن الــدو الــسل �ات التفك8ــ رو�ـدف(ا وغاي£rــا، وترتكــز إــ� م(ــا ً

ر
  .                        العملية التعليميةالذي يؤديھ املتعلم -�

jعـة باللغــة �نجلê8يـة ل�ــل مـن) SWOM(كمـا ´ـش8� مــصط�» سـوم    ات لل�لمـات ? رإـ� �ختــصا  ر
School Wide Optimum Modelســة        .ر، أي النمــوذج ?مثــل الواســع أو الــشامل للمد

شــــادات تــــضمن ب¢ئــــة {ع ـــة تنظيميــــة رواســــ��اتيجية ســــوم {عليمــــات وقواعــــد وإ ليميــــة نا��ــــة، وخطـ
سة ة جميع أجزا�rا، ف�L شاملة بما تحتو2ھ وشاملة ل�ل املتعلم8ن -� املد رشاملة إلدا      .ر

        (Swartz& Perkins, 2003.23)                                                      

عبــــد (، وم�rــــا {عر2ــــف)SWOM(وقــــد {عــــددت التعر2فــــات الuــــL تناولــــت مف(ــــوم اســــ��اتيجية ســــوم    
،Lطھ الدلي� ،Lس ) 142، 2008الرحمن ال(اش�� رالذي ´عرف(ا بأ�rا أحد �تجا�ات ا��ديثة -� تد ُ

ات فــو املعرفيــة، الuــr¤ Lــدف إــ� تحــس8ن الــتعلم وانتاجــھ، إلعــداد جيــل واªــ� يفكــر بطر2قــة  قامل(ــا ر
شمولية، و�نحو ناقد ومبدع، بدال من أن يتلقي املعلومة وال يتفاع

ً
  .    ل مع(ا وال ´عرف كيف يحل(ا

كمـا {عرف(ـا                
ُ

   بأ�rـا مجموعـة مـن Aجـراءات املرتبـة واملتتا�عـة) Ô2021 ،257ـ�ر الـسيد،(
ـــ� العليــــــا   ات التفك8ـــ ــــة تمثــــــل م(ــــــا ـــة، (روامل��ابطــ نـــ ، املقا رال�ــــــساؤ توليــــــد �حتمــــــاالت، التçبــــــؤ، حــــــل ل

�س ) املــــشكالت، اتخــــاذ القــــرار �س وحــــدة طــــر التفك8ــــ� -ــــ� الر2اضــــيات بمقــــر طرائــــق تــــد ر-ــــ� تــــد رر ق
ات التعلم)1(الر2اضيات ، rsدف تحقيق م(ا

ُ
          .نبالقر ا��ادي والعشر2ن4CS ر

يف جو�ر ب8ن التعر2فات ال يوجد اختال:و�ستçتج الباحث من خالل التعر2فات السابقة أنھ           
�hاتيجية سوم، حيث تتفق �ذه التعر2فات فيما ي�   : لالسابقة حو مف(وم اس�
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            .املعلم �و املوجھ واملرشد واملساعد -� ب¢ئة {عليمية مناسبة للتعلم - 

كê8ة العم -  راملتعلم �و محو و      .لية التعليميةر

 - Lbcا ات التفك8� با�gتو الد راس��اتيجية سوم ترتكز ع�h دمج م(ا                   . ير

و�عرف(ـا الباحـث إجرائيــا عhـ� أ�rــا         
ً

سـات وAجــراءات امل��ابطـة واملتناســقة، :  رمجموعـة مــن املما
 �hعتمد ع} Luال�éو �ات التفك8 ة توليد �حتماالت، : ردمج م(ا نة، وم(ا ة املقا ، وم(ا ة ال�ساؤ رم(ا ر ر لر

ة اتخــاذ القـــرار بــا�gتو التعلي�ـــL، بمــا يحقـــق تفاعـــل  ة حـــل املــشكالت، وم(ـــا ة التçبـــؤ، وم(ــا يوم(ــا ر ر ر
ات التفك8� املنظومي راملتعلم مع امل(ام واملشكالت الر2اضية rsدف الوصو لتمية م(ا   . ل

  :    ,ساسية) SWOM( اس��اتيجية سوممبادئ

�س الر2اضـيات للمرحلـة  ر     ترتكز اس��اتيجية سوم عhـ� أ�ـداف ومبـادئ متعـددة والuـL تناسـب تـد
  ).2017،214 إيمان عبدهللا، ؛Swartz& Perkins,2003,29: (�إعدادية تتمثل -�

ئ¢سان للتعلم-1   التفك8� والتأمل ركنان 
ُ

  .ر

جية للتصو الـذ�¿L للمـتعلم -ـ� أنمـاط التفك8ـ� مثـل أسـاليب الـتعلم املفـضلة،  مراعاة �س��اتي-2
ُ

ر
ات ا�gتلفـــة، امليـــو و��تمامـــات، جوانـــب التم8ـــê واملو�بـــة، ومنطقـــة  لأنـــواع الـــذÕاءات والقـــد ر

  .رالتطو ?قرب للبçية املعرفية ا��الية

ات العقليــة امل-3 ًعرفيـة دمجــا واòـ�ا ومحــددا -ــ� ر دمـج العــادات العقليـة املنتجــة والعمليـات وامل(ــا ً ً

�س املواد التعليمية �و ال(ي�ل ?ساس لالس��اتيجية   .رتد

ـــات -4 اÕــ ات وAد ـــات واملعتقـــــدات والتــــصو ـــاالت واملــــشاعر والعواطـــــف و�تجا�ـ ر ��تمــــام باالنفعــ ر
الداخلية للمتعلم ´عد نصف عملية التعلم

ُ ُ.  

نالــــتعلم عمليـــــة مــــستمرة مـــــدى ا��يــــاة، ت�ـــــو أك½ــــ� فاع -5
ُ

-ـــــ� العقــــل إذا اســـــتعملت  ــة وتــــأث8�ا  ًليـــ

 .�س��اتيجيات املناسبة لذلك

ات التفك"� ال�c تتألف م{zا اس��اتيجية سوم    ):SWOM(رم'ا

ت     ات للتفك8� وفيما ي�h استعراض ل(ذه امل(ا رترتكز تلك �س��اتيجية ع�h ستة م(ا       :ر
، زكر؛469-2011،461جودت سعادة،(                        )375-2018،374ي2ا حناو

ة ال�ــساؤ .1 لم'ـا ة إــ� طــرح ?ســئلة قبــل وأثنــاء وjعــد الــتعلم، و�مــا ي¢ــسر : ر ر{ــس�ند �ــذه امل(ــا
ف(م التلميذ وتوقفھ عند العناصر امل(مة -� املادة التعليمية، والتفك8� -� املادة العلمية، 

ة ا��يال �ط القديم با�fديد، والتçبؤ بأشياء جديدة، وإثا رو  .ر
ة .2 نةرم'ا ات التفك8� ?ساسية، وتتضمن تحديد أوجھ الشبة و�ختالف :ر املقا ر �é من م(ا

نـــة بـــ8ن فكـــرت8ن أو ��ـــص8ن للوصـــو إـــ� �ـــدف أو قـــرار  لبـــ8ن شـــ¢ئ8ن أو أك½ـــ�، مثـــل املقا ر
 .محدد، و¤rدف إ� تنظيم املعلومات وتطو2ر املعرفة

ة توليد �حتماالت .3 ة استخدام ا��²ـ�ة : رم'ا الـسابقة إلضـافة معلومـات رتتضمن �ذه امل(ا
ة بالعمــــــل عhــــــ� إقامــــــة  ـــا ــــوم التلميــــــذ وفــــــق �ــــــذه امل(ـــ ـــة بنائيــــــة، بحيــــــث يقــ ــــدة بطر2قـــ رجديــ



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد
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العالقات ب8ن ?ف�ـار ا�fديـدة املولـدة و?ف�ـار الـسابقة مـن خـالل إيجـاد بنـاء متماسـك 
  .من ?ف�ار ير�ط ب8ن املعلومات املولدة و?بçية املعرفية السابقة لدى التلميذ

ة توقـع حـدوث úـb� مـا -ـ� املـستقبل بنـاء عhـ� مـا يتـوافر مـن : رة الت�بؤم'ا .4 ريقصد rsـذه امل(ـا
معلومات تقود التلميذ إليھ، و�ع¿L ذلك أن عملية جمع املعلومـات {عـد خطـوه أساسـية 

ُ

 .وسابقة للتçبؤ
ة حل املشكالت .5 حة، :رم'ا و يقصد rsا إيجاد حل ملش�لة ما أو قضية معينة أو مسألة مطر

ضـــع اســـ��اتيجيات ¤rـــدف إـــ� حـــل ســـؤال صـــعب أو مـــش�لة {عيـــق و{ـــستخدم و لتحليـــل و
 .التقدم -� جانب من جوانب ا��ياة

ة اتخاذ القرار .6 ر {عد عملية اتخاذ القرار عملية عقالنية ت�بلو -� ثالث عمليات فرعية :رم'ا
ُ

نة ب8ن البدائل، اختيار أفضل �ذه البدائل(  ).رالبحث واملفاضلة، املقا

  )SWOM(يجية سوم أ+مية اس��ات

اء املعرفـة مـن خـالل مـا ) SWOM(ت²�ز أ�مية اس��اتيجية سوم      رÕو�rـا إحـدي اسـ��اتيجيات مـا و
تقدمــھ للمعلــم والتلميــذ مــن مزايــا عديــدة حيــث {ــساعد التالميــذ عhــ� الــتعلم وتز2ــد دافعيــة الــتعلم 

gات -� ا ات التفك8� -� التعلم ودمج �ذه امل(ا رلد�rم، و{س�ند ع�h م(ا اLbc، كما {ساعد ر ر�تو الد ي
س؛ وذلك بما يحتو2ھ  �م وتز2د من جذب ان�با�(م للد ر�ذه �س��اتيجية التالميذ ع�h ترت¢ب أف�ا ر
نــة، وتوليــد احتمــاالت، وحــل للمــشكالت، وتçبــؤ، واتخــاذ القــرار، ، ومقا س مــن {ــساؤ رو�ــشملھ الــد  لر

ات التالميذ فو املعرفية  قو�التا� {ساعد ع�h تنمية م(ا   ).28، 2018ود موLbc،خل(ر

�ـــــسية ) SWOM(    و��2ـــــص الباحـــــث إـــــ� أن اســـــ��اتيجية ســـــوم  رمـــــن �ســـــ��اتيجيات التد
ات التفك8� لدي التالميذ واك�ـساrsم املعرفـة بأنفـس(م، حيـث إ�rـا  رامل(مة الLu {عمل ع�h تنمية م(ا

ات التفك8� العليا والعمليات العقليـة نـة، توليـد �(رتن�L م(ا ، املقا رال�ـساؤ حتمـاالت، التçبـؤ، حـل ل
ة عhـــ� تحمــــل املـــسئولية؛ حيـــث إ�rــــا )املـــشكالت، اتخـــاذ القـــرار ر، و�التــــا� تجعـــل التالميـــذ أك½ــــ� قـــد

ه الفاعل -� العملية التعليمية راس��اتيجية ترتكز أساسا ع�h التلميذ ودو ً.                       

ـــ��اتيجية ســــــــوم       ـــــات و?بحــــــــاث الuــــــــL تناولــــــــت اســـــ اســـ ـــن الد �س ) SWOM(ر ومـــــ ـــــد ـــ� تـــ ر-ـــــ
    :الر2اضيات

اسة -ـ� تنميـة ) SWOM(والLu اس£rدفت معرفة أثـر اسـ��اتيجية سـوم ) Cahyadi,2013(رد
اسـة ضـ�� العـز  يالتحـصيل ?Õـادي�L لطـالب املـستو الرا�ـع، ب¢نمــا �ـدفت د إـ� معرفــة ) 2016(ري

را�ـع العل�ـL -� التفك8� Aبدا�ª لدي طالبـات الـصف ال) SWOM(أثر استخدام اس��اتيجية سوم 
اســـة إيمـــان عبــدهللا  إـــ� قيــاس فاعليـــة اســـتخدام ) 2017(ر-ــ� مـــادة الر2اضــيات، ب¢نمـــا اســ£rدفت د

�س الر2اضـيات -ـ� تنميـة �عـض عـادات العقـل والتفك8ـ� الناقــد ) SWOM(اسـ��اتيجية سـوم  ر-ـ� تـد
اسـة  زكر2ـا حنـاو يلدي تالميذ املرحلـة Aعداديـة، و�ـدفت د اسـة فاعليـة ) 2018(ر اسـتخدام رإـ� د

�س الر2اضــيات لتنميــة م�ونــات ال²�اعــة الر2اضــية لــدي تالميــذ ) SWOM(اســ��اتيجية ســوم  ر-ــ� تــد
ـــــة، اســــــة خلــــــود موcــــــLb املرحلــــــة Aبتدائيـ ـــــا �ــــــدفت د ــــف ) 2018(رب¢نمـ ـــــر توظيــ ـــ� التعــــــرف عhــــــ� أثـ إـــ

ات التفك8ـــــ� الر2ا±ـــــLb لــــدى طالبـــــات الـــــصف التاســـــع ) SWOM(اســــ��اتيجية ســـــوم  ـــا ر-ـــــ� تنميــــة م(ــ
اسـة Ôـ�ر الـسيد?ساcـLb بم فـح، واسـ£rدفت د رحافظـة  اسـة أثـر اسـ��اتيجية ســوم ) 2021(ر رإـ� د

)SWOM (ات القر ا��ادي �س الر2اضيات لتحقيق �عض م(ا ن-� تد ر   . والعشر2ن   ر



 
في تنمية مهارات التفكير ) SWOM( فاعلية استخدام استراتيجية سوم
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اسات السابقة اسة اspالية من البحوث والد رمدى إفادة الد   :ر

اسات الLu استخدام اس��اتيجية سوم  -  اضيات عر�يا وأجنYيا-� مجال الرSWOM (2(رقلة الد
ً ً - 

 --� حدود علم الباحث

اســـات باســـتخدام اســـ��اتيجية ســـوم  -  -ـــ� تنميـــة م�ونـــات ال²�اعــــة ) SWOM(رأ�تمـــت �عـــض الد
ات  رالر2اضية، وعادات العقل، والتفك8� الناقـد، والتفك8ـ� التباعـدي، والتفك8ـ� Aبـدا�ª، وم(ـا

ـــن ال توجــــ ـــLb، ولكــ ات التفك8ــــ� الر2ا±ـ اء املعرفــــة، وم(ـــــا رمــــاو ات ر اســــة أ�تمـــــت ب�نميــــة م(ـــــا رد د ر
�ر يالتفك8� املنظومي لدي تالميذ الصف ?و �عدادي ?  .- من وج(ة نظر الباحث–زل

ــار  -  اســـات و�دبيـــات الـــسابقة -ــــ� إعـــداد Aطـــار النظـــر واختيــ ياســـتفاد البحـــث ا��ـــا� مــــن الد ر
ات اس��اتيجية سـو م، وكـذلك عنـد رالتصميم التجرLM2، و-� إعداد الوحدة التجرY2ية وفق م(ا

 .تحليل نتائج البحث

� Wعليم وWعلم الر6اضيات: راsyو الثا=ي�ات التفك"� املنظومي وأ+مي}zا            : رم'ا
        :                                                               مف'وم التفك"� املنظومي   

ن�يجـة الحـتالف املرجعبـات وأغـراض التعر2ـف {عددت التعر2فات ملف(وم التفك8� املنظـومي،          
ِعرفھ :وم�rا

التفك8� الذي يركز عh� مضام8ن عملية مركبة، : "َّبأنھ) 2003ووليم عبيد، وعز عفانة،( ّ
َّ ُ ُِ

ّ

َّمــن خــالل منظومــات مت�املــة، یتــØ» ف�rــا Õافــة العالقــات بــ8ن املفــا�یم واملوضــوعات؛ ممــا يجعــل 

ة ال اك الصو ة عh� إد رالتلميذ قاد ر ر
ً

ضة و�لية للمنظومة املعر
ُ

               ."  

ة الفـرد عhـ� ت�ـو2ن منظومــات : بأنـھ) 2006وعـز عفانـة، یوســف أبـو ملـوح،(ُكمـا ´عرفـة               رقــد
ـــھ، و{عــــد �ــــذه املنظمــــات أو النمــــاذج تمثــــيال للواقــــع،  ونمــــاذج للموضــــوعات و?شــــياء الuــــL تحــــيط بـ

ً ُ

  .ر�ا �ش�ل مستمرو�إستطاعتھ بنا�rا ونقد�ا وتحليل(ا وتطو2

ِ   و�عرفـــــھ        
ّ ُ)،Lbõـــات : بأنـــــھ )2015عبـــــد الواحـــــد الكب¢ـــــ ة الفـــــرد عhـــــ� ت�ـــــو2ن نمـــــاذج ومنظومــ رقـــــد

لألشياء الLu تحيط بھ، و�ذه النماذج أو املنظومات �é تمثيالت ل��قيقة يتم ت�وr�2ا من قبل الفرد 
ئ¢ــ ا  رول¢ــست ا��قيقــة نفــس(ا، وتلعــب �ــذه النمــاذج واملنظومــات الفرعيــة دو ًسا -ــ� تطــو2ر التفك8ــ� ًر

  .املنظومي

ـــــھ     ،( َّوعرفتـ ــــماء مــــــر ـــات أن يـــــــدركن :"َّبأنــــــھ) 2020يأســ ـــــة،ت�يح للطالبـــ ســـــــات فعليــــــة ذ�نيـ َمما ْ
ِ

ْ ُ ْْ ْ
ِ ِ ر

ة Õلية، و2دركن العالقات ب8ن أجزاء املش�لة؛ مما يمك�rن من  ِاملشكالت واملواقف الر2اضية بصو
َّ

ِ ٍ
ّ ْ َُ َُّ َُّ َ

ِ
ْ

ٍ ر
�ِف(م املش�لة، وتحليل(ا، وتفس8

ْ َ
ة عh� الوصو إ� حلو مناسبة ل(ا ٍ�ا، والقد ٍل ل          ". ر

َّومن خالل التعر2فات السابقة عرفھ الباحـث إجرائيـا -ـ� البحـث ا��ـا� بأنـھ        ñ َّ منظومـة مـن : ِ
اك شامل للمشكالت، و2قوم التلميذ بف(م املش�لة، وتحليل(ا،  ِالعمليات العقلية الLu تقوم عh� إد

ْ َ
ٍ ٍ ر

اتوتفس8 ة عh� الوصو إ� حلو مناسبة ل(ا وتتمثل -� م(ا ر��ا، والقد ر
َّ

ٍ ٍل تحليل املنظومة الرئ¢سة :(ل
ــــل املنظومـــــة، وإعــــــادة  اك العالقـــــات داخــ ـــة، وإد 2ــــــة الـــــشاملة املنظومـــ ـــة، الر رإـــــ� منظومــــــات فرعيــ ؤ

ِوتركيــب املنظومـــات مـــن م�ونا¤rـــا
ّ ُ

جـــة الuـــL يحـــصل عل�rـــا التلميـــ)ِ ر، و2ـــتم قياســـھ مـــن خـــالل الد ذ -ـــ� ُّ
ات التفك8� املنظومي   .راختبار م(ا
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            :      أbعاد التفك"� املنظومي

jعة أ�عاد �é) 66-2004،59حسن8ن ال�امل،(ذكر        رأن التفك8� املنظومي يركز عh� أ ِ
ّ ُ َّ:  

� بأننــــا نتعامــــل مــــع ا��قيقــــة ولــــ¢س  و2تطلــــب �نــــا التفك8ــــ� املنظــــومي الــــوª:التفك"ــــ� �ــــ� نمــــاذج .1
ة عhـــــ� بنـــــاء وتركيــــب النمـــــاذج، وتطو2ر�ـــــا،  ا��قيقــــة ذا¤rـــــا، و�ـــــشمل التفك8ــــ� -ـــــ� نمـــــاذج رالقــــد

جة كب8�ة عh� ?دوات املتاحة  ٍوالتحقق من صدق(ا، وإم�انية بناء النموذج وتحليلھ ´عتمد بد ٍ ر ْ ُّ
ِ

   .لوصفھ
�rـتم بالنتـائج املباشـرة وغ8ـ� املباشـرة؛ٌ�ـو نـوع مـن ا: َالتفك"ـ� ذو العالقـات املتبادلـة .2 �   ُّلتفك8ـ

ِوذلــــك �ــــسYب تــــوافر حلقــــات التغذيــــة الراجعــــة، كمــــا يتطلــــب أيــــضا وجــــود تمثــــيالت مالئمــــة،   ُ ً َّ

ة إـــ� املــــشكالت ذات العالقـــة املتبادلــــة،  َوالـــش�ل ا��لقـــي غ8ــــ� املـــنظم �ــــو أ�ـــسط أداة لإلشــــا ر ٍ
 .ًوأك½��ا استخداما

ات املــــستقبلية املمكنــــة للمنظومــــة، باإلضــــافة إــــ�    ´ع: التفك"ـــ� الــــديناميOي .3 ر¿ــــL التçبــــؤ بــــالتطو ُّ

ات املاضية ل(ا، فل�ل منظومة سلوك مع8ن ع²� الزمن 2ة �س��جاعية للتطو ٌالر ٌَّ ُ ٍ ِ
ّ ر   .ُّؤ

ُّ و2قــــصد بـــھ التوجيـــھ العمhــــ� للمنظومـــة، والتأمـــل ف�rــــا، و��تمـــام بم(مــــة :توجيـــھ املنظومـــات .4 َ ُْ

                    .           توج�r(ا
      :  خصائص التفك"� املنظومي

      ؛ عبـد(Sterling ,2004,p78: يمكـن اسـتçتاج خـصائص التفك8ـ� املنظـومي كمـا يhـ�                
 ،Lbõ¢ي) 2015،85الواحد الكب}û �- بخصائص متعددة، تتمثل ê8املنظومي يتم �إ� أن التفك8

َّ َّ َّ:  
اك التلميــــذ للــــصو ال�ليــــة للعلــــم بــــر�ط م�ونــــات وجزئيــــات مختلفــــة -ــــ� منظومــــة واحــــدة     -1 رإد ر

 .مت�املة
ات التلميذ ع�h تحليل Õل املوضوعات إ� م�ونا¤rا وجزئيا¤rا الفرعية -2  . رتنمية قد
ِلنظــام ك�ــل، والuــL تçــشأ مــن العالقــات بــ8ن ?جــزاء امل�ونــة ل(ــذا ينظــر إــ� ا��ــصائص العامــة ل -3

ّ ُ
ٍ
ّ

 .النظام
ات ?ساسـية ا��اصـة الuـL تم8ـêه عـن غ8ـ�ه مـن أسـاليب التفك8ـ� ?خـر  -4 ىيتضمن عدد مـن امل(ـا ر

، وإعـــــادة : مثــــل ـــات ?خــــر ـــا بــــ8ن املنظومــــة واملنظومــ اك العالقــــات وف(م(ــ ىت�ــــو2ن املفـــــا�يم، إد ر
 .�ونا¤rا، والعالقات داخل املنظومة الواحدةتركيب املنظومات من م

ة -5 ر´�fع املشاركة أثناء حل املشكالت، و�عمل عh� الدمج ب8ن اتخاذ القرار وAدا ْ َّ
ِ ِ
ّ ّ ُ. 

6-  Luي مع النظم البي�ية الjيجاA التعامل �hا ع يوسع نظرة التلميذ للب¢ئة ا�gيطة، و2جعلھ قاد
ً
ر ِّ ُ

�ٍ´ع¢ش ف�rا وعh� و�ª أك½
ْ َ         .                                               

ٍ    و2ر الباحث أن جميع �ذه ا��صائص تجعل التفك8� املنظومي ذا أ�مية كب8ـ�ة، حيـث  ٍ
َّ ي

ة شاملة، وتحليل(ا إ� أجزاء، والنظر إ� العالقـات  2ة املشكالت بصو ٍأنھ ´ساعد االتالميذ عh� ر ٍ ر ؤ
الuـL تحكــم �ـذه ?جــزاء، ومــن ثـم ي

ُ ْ َ
نــة -ــ� إعـادة بنا�rــا وتركي�rـا و{عــديل(ا �ــش�ل  وكــسب التالميـذ املر ِ

ْ

  .                                                                              مستمر

  

  

  



 
في تنمية مهارات التفكير ) SWOM( فاعلية استخدام استراتيجية سوم

 يذ الصف األول اإلعدادي األزهريالمنظومي في مادة الرياضيات لدى تالم
هاني دمحم حامد المالحي / د  
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ات التفك"� املنظومي   :رم'ا

ات التاليــــة  ،، عبـــد الواحــــد الكب¢ـــLbõ)2002(ســـعيد املنــــو-� : ر   يتـــضمن التفك8ـــ� املنظــــومي امل(ـــا
2015،96(                                                                               .  

ة قراءة الش�ل املنظومي -1    ة عh� تحديد طبيعة وخصائص الش�ل   : رم(ا رو2قصد rsا القد َ ُ  
 .املنظومي     

ة تحليــل املنظومــات الرئ¢ــسة إــ� -2 ة عمنظومــات فرعيـةر م(ـا hِــ� تجزئــة وتفكيــك   ر، و{ع¿ــL القــد
ْ َ

اك العالقات ب8ن �ذه ?جزاء راملنظومة إ� م�ونا¤rا، وإد ِ
ّ ُ. 

اك العالقات داخل املنظومة الواحدة و�8ن املنظومة واملنظومات أخر -3 ة إد ىم(ا ٍ ر  .ر
ة عhــ� القيــام بتجميــع ?جـــزاء  -4 ة إعــادة تركيــب املنظومـــات مــن م�ونا¤rــا، و{ع¿ــL القـــد رم(ــا ِر

ّ ُ

؛ -� بçية موحدة، تجمع �ذه ?جزاءِا�gتلفة من ا�gت َو ْ َ
ٍ َّ ُ ٍَ

ْ
ِ  .ى

2ة الشاملة للمنظومة، أي محاولة سد الفجوات داخل املنظومة -5 ة الر ِم(ا
ّ ؤ  .ر

ات التفك8� العل�L كما {علمنا�ا منذ سنوات طو2لة -6  .رم(ا

� Wعليم وWعلم الر6اضيات� :أ+مية التفك"� املنظومي 

لــھ مـــع املــش�لة أو املوضــوع �ـــش�ل مت�امــل ومتنــاغم بـــ8ن تكمــن أ�ميــة التفك8ــ� املنظـــومي -ــ� {عام   
�س  2ـــــادة كفـــــاءة التـــــد 2ـــــادة إيجابيـــــة التالميـــــذ نحــــو عمليـــــة التعلـــــيم، و رالعناصــــر، واملـــــسا�مة -ـــــ�  زز
ـــذ مــــع املــــشكالت ا��ياتيــــة عــــن طر2ــــق  2ــــادة تفــــاعالت التالميـ ات الر2اضــــيات، و زوالتعلــــيم -ــــ� مقــــر ر

ات العليـــا للتفك8ـــ� لـــد�rم، و ة Aبداعيـــة عنـــد التلميـــذ خـــالل وضـــع حلـــو رتنظيـــيم امل(ـــا لتن�ـــL القـــد ر
حة  �Ôَّر حنا،(وجديدة ملشكالت مطر َ2017،281-282(.                                        

اسة Bس الر6اضيات د � تد�اسات و,بحاث  ال�c تناولت التفك"� املنظومي  رومن الد ر   : ر

Serkan, 2010) (ـ� فاhدفت التعــرف عr£اســ Lـuــ� ُّوالhــي عdو�عليــة اســتخدام الـتعلم التعــاوdي Aلك�
ُّ

ب¢نما اضــــيات لتالميــــذ باملرحلــــة املتوســــطة،تنميـــة التحــــصيل والتفك8ــــ� املنظــــومي و�تجــــاه نحـــو الر2
اســـة�ــدفت  إـــ� إســتخدام اســـ��اتيجيات التعلـــيم بمــساعدة الكمبيـــوتر لتحف8ـــMaven, 2012 ê)(ر د

اســـة فـــاتن Aنجــاز والتفك8ـــ� امل��rـــ� -ـــ� الر2اضـــيات لطـــال س �بتدائيـــة، ب¢نمـــا اســـ£rدفت د رب املـــدا ر
ات التفك8ــ� املنظــومي ) 2015(ا��ـسن رإــ� معرفــة أثــر اســتخدام النمذجــة الر2اضــية عhــ� تنميــة م(ــا

اســـة  ر-ــ� مـــادة الر2اضـــيات وامليـــل نحو�ـــا لـــدي طالبـــات الـــصف ا��ـــامس ?ساcـــLb �عـــزة، وتناولـــت د
تعليمية الكمبيوتر2ـة -ـ� تنميـة املفـا�يم الر2اضـية فاعلية استخدام ?لعاب ال) 2016(سماح أحمد

ــــــسادس �بتـــــــداËي، ــــومي لـــــــدى تالميـــــــذ الـــــــصف الـ ـــــ� املنظـــ ـــ�ر  والتفك8ــ ـــــة Ôـــــ اســ رب¢نمـــــــا اســـــــ£rدفت د
ّحنـــــا َ)2017( ��س ال(ندســـــة عhـــــ� تنميـــــة التفك8ـــــ ـــات املتقدمـــــة -ـــــ� تـــــد ــــرف عhـــــ� أثـــــر املنظمــ ر إـــــ� التعـ ِ ِ

ّ ُ ُّ َ َ ُّ

اســة منــصو الــصعيدي ي،املنظــومي لــدى تالميــذ الــصف الثــاdي Aعــداد ركمــا تناولــت د إــ� ) 2017(ر
 �ات التفك8ــــ �س الر2اضــــيات لتنميــــة م(ــــا �ــــLbõ قــــائم عhــــ� النظر2ــــة البنائيــــة -ــــ� تــــد ربنــــاء نمــــوذج تد ر ر

اســـــة بـــــراءة صـــــيام ـــذ الـــــصف الـــــسادس �بتـــــداËي، واســـــ£rدفت د ـــومي لـــــدى تالميــ إـــــ� ) 2017(راملنظــ
ات التفك8ـ� املنظـومي -ـ� ال(ندسـة لــدى (CABRI3D)ُّالتعـرف عhـ� أثـر توظيـف برنـامج  ر -ـ� تنميـة م(ـا

اســــة حــــس8ن òــــ�و وÕــــامراو فتــــاح  نطالبــــات الــــصف الثــــامن ?ساcــــLb �غــــزة، ب¢نمــــا اســــ£rدفت د ي ر
ة عhــ� حـــل املــسألة الر2اضـــية والتفك8ــ� املنظـــومي لـــدى ) 2018( رإــ� التعـــرف عhــ� العالقـــة بــ8ن القـــد ُّ

 ،Lاسة أسماوكشفت طالب الصف ا��امس العل� عـن فاعليـة اسـتخدام نمـوذج ) 2020(يء مـر رد
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مات  ات التفك8ـ� املنظـومي وامليـو ال(ندسـية (4mat)رالفو �س ال(ندسـة؛ لتنميـة �عـض م(ـا ل -ـ� تـد ر ر
ـــارÕي  اســـــة شـــــذي مبـــ رلـــــدى تالميـــــذ الــــــصف ?و Aعـــــدادي، ب¢نمـــــا أظ(ــــــرت د عhـــــ� فعاليــــــة ) 2021(ل

ات التفك8ــــ� املنظــــومي لــــدى  -ــــ� تنميــــة (PDEODE)اســــتخدام اســــ��اتيجية ?�عــــاد الــــسداسية  رم(ــــا
 . طالبات الصف الثاdي املتوسط -� مادة الر2اضيات

اسات السابقة  اسة اspالية من البحوث والد رمدى إفادة الد   :ر

ات التفك8ـ� املنظـومي؛ حيـث اسـتخدمت  -  رتنوعت ?سـاليب و�سـ��اتيجيات املتبعـة لتنميـة م(ـا َّ ُ َّ

 L¿اسة فاتن ا��ـس اسـة  سـماح أحمـد النمذجـة الر2ا) 2015(رد  )2016(رضـية، واسـتخدمت د
اسـة بـراءة صـيام   ، )CABRI3D(برنـامج) 2017(ر?لعاب التعليمية الكمبيوتر2ة،واسـتخدمت د

ـــا  ــــة Ôــــــ�ر حنـــ اســ ّواســــــتخدمت د َ ــــصو ) 2017(ر اســــــة منــ ــــة، واســــــتخدمت د راملنظمــــــات املتقدمــ ر ِ ِ
ّ ُ ُّ

�ــسيا قائمــا عhــ� النظر2ــة البنائيــ) 2017(الــصعيدي  ًنموذجــا تد ñ ر اســة حــس8ن ً رة، واســتخدمت د
نòــــــ�و وÕــــــامراو فتــــــاح  ـــــومي، ) 2018(ي ــــسألة الر2اضــــــية والتفك8ــــــ� املنظـ العالقــــــة بــــــ8ن حــــــل املــ

اسة أسماء مر  يواستخدمت د مات ) 2020(ر اسـة أسـماء ) 4mat(رنموذج الفو رواسـتخدمت د
اسة شذي مبارÕي)2020(يمر         .اس��اتيجية ?�عاد السداسية) 2021(ر، واستخدمت د

ــــيات ي  -  اســـــات الـــــسابقة وجـــــود توجـــــھ مـــــن ا�gتـــــص8ن وامل(تمـــــ8ن بتعلـــــيم الر2اضـ رالحـــــظ مـــــن الد
�س الر2اضــــيات، كمـــــا يالحــــظ أيــــضا ا�تمـــــام(م " اســــ��اتيجية ســــوم" لتجر2ــــب ـــ� تــــد وتفعيل(ـــــا -ـ

ً
ر

اتھ وتنميتھ لدي التالميذ ملا لھ مـن فائـدة كب8ـ�ة يحقق(ـا لـدي التالميـذ  ربالتفك8� املنظومي وم(ا
كما تب8ن حداثة التفك8� املنظومي -� .  عام و�تعلم(م الر2اضيات �ش�ل خاص-� حيا¤rم �ش�ل

اسات ال��بو2ة املتعلقة بھ قليلة، وتب8ن  رالعملية التعليمية ع�h املستو العال�L، حيث إن الد ي
اسات العر�ية -� مجال {عليم الر2اضيات الLu ا�تمت ب�نميھ التفك8� املنظومي،  رأيضا قلة الد

ً

اساتو�ذا يب8ن ا  .ر��اجة إ� إجراء مثل �ذه الد

ــار  -  اســـات و?دبيــــات الـــسابقة -ـــ� إعــــداد Aطـــار النظـــر واختيــ ياســـتفاد البحـــث ا��ــــا� مـــن الد ر
ات التفك8ـ� املنظـومي، و�نـاء ?دوات و?dـشطة املتـضمنة  رالتـصميم التجرM2ـL، و-ـ� تحديـد م(ـا

ات التفك8ــــــــ� امل ــــــار م(ـــــــا ـــاء اختبــ ـــ��اتيجية املق��حـــــــة، و�نـــــ ـــــ� �ســـــ ـــــاليب ر-ــ ــــــار ?ســـ نظـــــــومي، واختيــ
ات التفك8� املنظومي   .رAحصائية املناسبة الLu ا�تمت ب�نمية م(ا

  :إجراءات البحث

ض تم اتباع Aجراءات ûتية   :ولإلجابة عن أسئلة البحث وللتحقق من ��ة الفر

أوال
ً

اLbc الثاdي عh� تالمي"ال(ندسة والقياس" تم اختيار وحدة  : ة -� الفصل الد ر املقر   ذ الصف ر

�ر -� مادة الر2اضيات ي?و Aعدادي ?   :تم اختيار �ذه الوحدة لألسباب ûتية، وقد زل

تبــاط الوحــدة بحيــاة التلميــذ حيــث تتــضمن العديــد مــن املفــا�يم والتطبيقــات ال(ندســية -   را
uوالLيتعامل مع(ا التلميذ يوميا 

ً
   . 

2اضية سيد -  تباط الوحدة بموضوعات  را ر  .س(ا التالميذ -� الصفوف التاليةر

 .تتضمن العديد من املفا�يم العلمية الرئ¢سة والفرعية الLu بحاجة إ� تنظيم - 
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 -    ،�ات الLu تتطلب من التالميـذ التفك8ـ     رموضوعات �ذه الوحدة تتضمن العديد من امل(ا
 .وتطبيق ذلك -� ا��ياة العملية للتالميذ 

ثانيا
ً

ات ال: لتفك8� املنظومي الواجـب تنمي£rـا لـدي تالميـذ الـصف ?و Aعـدادي ر إعداد قائمة بم(ا
�ر -� مادة الر2اضيات ي?    :ز

  :تم إعداد القائمة -� ضوء ا��طوات التالية

ات التفك8ـــ� املنظـــومي،  • اســـات و?دبيـــات الـــسابقة الuـــL ا�تمـــت ب�نميـــة م(ـــا رAطـــالع عhـــ� الد ر
اسة Õل مـن  اسات د رومن تلك الد ؛ Maven, A., 2012؛Serkan ,2012؛ 2003ولـيم عبيـد،(ر

،L¿2017؛ بــراءة صــيام،2017ر؛ منــصو الــصعيدي،2015فــاتن ا��ــس ، ؛ 2020ي؛ أســماء مــر
 ). 2021شذي مبارÕي،

ات التفك8� املنظـومي الواجـب تنمي£rـا لـدي تالميـذ الـصف  • ة ?ولية لقائمة م(ا رإعداد الصو ر
�ر -� مادة الر2اضيات، وقد اشت ي?و Aعدادي ? اتزل  .رملت ع�h ست م(ا

�س  • ـــ� مجموعــــة مـــــن ا�gكمــــ8ن -ـــــ� مجـــــال املنــــاNy وطـــــر تـــــد ة ?وليـــــة عhــ رتــــم عـــــرض الــــصو ق ر
ات التفك8� املنظومي الواجـب  رالر2اضيات، rsدف التأكد من اشتمال القائمة ع�h جميع م(ا
�ــر -ــ� مــادة الر2اضــيات، وإضــافة أو حــذف  يتنمي£rــا لــدي تالميــذ الــصف ?و Aعــدادي ? زل

ات إذا لزم ?مر�عض   .رامل(ا
¤rا  • ر�عـــــد إجــــــراء التعـــــديالت الuــــــL أشـــــار إل�rــــــا الـــــسادة ا�gكمــــــو أصـــــبحت القائمــــــة -ـــــ� صــــــو ن

ـــ�) 4(م�ونـــــھ مـــــن ) ∗(ال�rائيـــــة ات للتفك8ـــــ� املنظـــــومي éــ تحليـــــل املنظومـــــة الرئ¢ـــــسة إـــــ� : (رم(ـــــا
اك العالقـــات داخـــل املنظومـــة، وإعـــا 2ـــة الـــشاملة للمنظومـــة، وإد رمنظومـــات فرعيـــة، الر دة ؤ

ِوتركيب املنظومات من م�ونا¤rا
ّ ُ

  . ل؛ و�ذلك تم Aجابة عh� السؤال ?و من أسئلة البحث)ِ

ثالثــا
ً

ات  : ة أdــشطة وم(ــام تتــضمن م(ــا رإعــادة صــياغة محتــو الوحــدة -ــ� صــو ر  اســ��اتيجية ســومي
)SWOM (�hية، مع مراعاة مايY2تقدم للمجموعة التجر :  

ات اس��اتيجية • 2ب التالميذ ع�h م(ا رتد  ).SWOM( سوم ر
•  �ات التفك8ــ رإضـافة �عــض ?مثلــة و?dـشطة إلتاحــة فرصــا متنوعـة أمــام التالميــذ لـتعلم م(ــا

ً

2ن ة املناسبة ل(ذه ?مثلة أو التما راملنظومي، بحيث يجد تنوعا -� نوع امل(ا ر
ً

  . 
ات التفك8� املنظومي •  .رت�امل ?dشطة بحيث {غطي جميع جوانب التعلم وم(ا

اbعــــا
ً

�سإعـــــداد د :ر ـــاس"  وحـــــدة رليـــــل املعلـــــم لتــــد رمــــن مقـــــر الر2اضـــــيات للفـــــصل " اال(ندســـــة والقيــ
�ــر باســتخدام اســ��اتيجية ســوم اcـLb         الثــاdي للــصف ?و Aعــدادي ? يالد زل ، وقــد )SWOM(ر

  : اشتمل ع�h العناصر التالية

 . مقدمة �
 . ا��طة الزمنية املق��حة �
 .تحديد ?�داف العامة للوحدة �
 ).SWOM(اس��اتيجية سومفكرة عامة عن  �
س الوحدة وفقا الس��اتيجية سوم �   :، و2تضمن العناصر التالية)SWOM(وتخطيط در

                                                
  )1(انظر ملح�   ∗
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س •  . رعنوان الد
�س •  .رعدد ا��صص املق��حة للتد
س •  .ر?�داف السلوكية ل�ل د
2ة •  .راملتطلبات ?ساسية والبنود �ختيا
 .الوسائل واملصادر التعليمية •
س •                                                                  .رخطة الس8� -� الد
ســـھ عhـــ� مجموعـــة مـــن ا�gكمــــ8ن    • ووjعـــد إعـــداد دليـــل املعلـــم تـــم عـــرض نمـــوذج ألحـــد در

�س الر2اضيات لالستفادة من مالحظا¤rم -� بقية  رواملتخصص8ن -� مجال املناNy وطر تد  ق
س الدليل، ليصبح �عد ذلك صا��ا لالستخدام -� صو  در

ً
 ).∗(رتھ ال�rائية ال�rائيةو

ــــسا خامــ
ً

ــــذ : ــــة أdــــــشطة للتلميــ اق عمــــــل(إعــــــداد كراســ ــــاس"-ــــــ� وحــــــدة ) رأو ربمقــــــر " اال(ندســــــة والقيــ
اق  ، وقـد تـضمنت مجموعـة متنوعـة مـن ?dـشطة وأو �ر رالر2اضيات بالصف ?و Aعدادي ? ي زل

ات التفك8ـ� املنظـومي،  وتـم عرضـھ أيـضا مـع رالعمل وامل(ام الf�} Luع التلميذ ع�h التمكن من م(ا
ً

 �hس الر2اضـيات دليل املعلم ع� رمجموعة من ا�gكمـ8ن واملتخصـص8ن -ـ� مجـال املنـاNy وطـر تـد ق

¤rا ال�rائية  ).∗(رلالستفادة من مالحظا¤rم، لتصبح �عد ذلك صا��ة لإلستخدام -� صو

سادسا
ً

ات التفك"� املنظومي : � اختبار م'ا� :رإعداد وضبط أداة البحث واملتمثلة 

ات التفك8� املنظومي -� مادة الر2اضيات لتالميذ الصف    ر  تتمثل أداة البحث ا��ا� -� اختبار م(ا
، وقد تم إعداده وفقا ل��طوات ûتية �ر ?و Aعدادي ?

ً
ي   :زل

ل �rـــدف �ختبــــار إـــ� التعـــرف عhـــ� مـــستو تالميـــذ الــــصف ?و :تحديـــد ال'ـــدف مـــن �ختبـــار -1 ى
ات  �ــــر -ــــ� م(ـــا رAعـــدادي ? التفك8ــــ� املنظــــومي كنــــاتج {علـــم الســــتخدام إســــ��اتيجية ســــوم يز

SWOM).( 

ات الفرعيـة للتفك"ــ� املنظــومي -2  تحليـل املنظومــة الرئ¢ــسة إـ� منظومــات فرعيــة، :رتحديـد امل'ــا
اك العالقــات داخــل املنظومــة، إعــادة وتركيــب املنظومــة إـــ�  2ــة الــشاملة للمنظومــة، إد رالر ؤ

ِم�ونا¤rا
ّ ُ. 

ـــــد مواصـــــــفات �خت -3 ــــــارتحديــ ـــدو : بــ ات التفك8ــــــــ� ) 1(ليوòـــــــ» جــــ ـــــار م(ـــــــا رمواصــــــــفات اختبــ
 .املنظومي -� مادة الر2اضيات

  

  

  

  

  

                                                
  )2(انظر ملح�   ∗
  )3(انظر ملح�   ∗
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  )1(لجدو 

ات التفك"� املنظومي        رمواصفات اختبار م'ا

  

ات   رامل'ا

  

  

  

  ىاsyتو

تحليل 
املنظومة 

الرئ�سة إ�� 
منظومات 

 فرعية

6ة  ؤالر
الشاملة 
 للمنظومة

اك  رإد
العالقات 

داخل 
 املنظومة

ادة إع
وتركيب 

املنظومة إ�� 
ِمكونا�zا

ّ ُ 

 اoyموع

�  1 - - - 1 ال²��ان �ستدال

  3 - 1 1 1 املضلع

  2 - 1 1 - املثلث

ث   1 - - -  1 رنظر2ة فيثاغو

التحو2الت 
 ال(ندسية

- - - 1 1  

  d� - 1 - 1 2ع�اس

  1 - 1 - - �نتقال

ان   1 1 - - - رالدو

  12 3 3 3 3 اoyموع

ات التفك8� املنظومي: ياغة مفردات �ختبارإعداد وص-3     رتم صياغة مفردات اختبار م(ا
ات التفك8ـ�) 12(نوت�ـو مـن  "ال(ندسة والقيـاس" لوحدة  عـة عhـ� م(ـا رمفـردة مـن نـوع التكملـة مو  ز

  .املنظومي الLu حددت -� البحث

جــ:صـياغة Wعليمـات �ختبـار-4 ضـوح و�د ر تــم صـياغة {عليمـات �ختبــار �ـس(ولة و    ة مالئمـة   و
�ر  يملستو تالميذ الصف ?و Aعدادي ? ل   .زي

تھ ?وليــة عhـ� مجموعـة مــن ا�gكمـ8ن املتخصــص8ن :صـدق �ختبـار-5 ِ تــم عـرض �ختبـار -ــ� صـو
ّ ُ ُّ

ٍ ر
�س الر2اضــــيات، للتأكــــد مــــن صـــالحية �ختبــــار وصــــياغة مفرداتــــھ  ر-ـــ� مجــــال املنــــاNy وطــــر تـــد ق ُ ُ

اء السادة ا�gكم8نومناسبة ?سئلة لتالميذ الصف  ، وتم ?خذ بآ �ر ?و Aعدادي ?
ّ ُ

ر يز   .ل

َّتـــم تطبيـــق �ختبـــار عhـــ� عينـــة اســـتطالعية، م�ونـــة مـــن: التجر¡ـــة �ســـتطالعية لالختبـــار-6 ُ ٍ ٍ )28   (
�ــــر بنــــ8ن، وذلــــك  ، مــــن مع(ــــد الــــرا�ب8ن Aعــــداي ? �ــــر يتلميــــذا بالــــصف ?و Aعــــدادي ? ي زل ز

ً

من �ختبار و  .   ثباتھزrsدف حساب 
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مـــن �ختبـــار – َّ -ـــ� ضـــوء مـــا أســـفرت عنـــھ التجر�ـــة �ســـتطالعية تـــم حـــساب وســــيط :زتحديـــد 

منة الLu استغرق(ا التالميذ -� Aجابة عن �ختبار، وقد وجد أن الزمن املناسب لالختبار  ز?
 .دقيقة) 45(�و 

، وÕـان معامـل "نبـاخوألفـا كر"  تم حساب ثبات �ختبـار باسـتخدام معامـل :حساب ثبات �ختبار
ات التفك8ـــــ� املنظــــومي ك�ـــــل  ـــات �ختبـــــار وصـــــالحيتھ )0.85(رثبــــات اختبـــــار م(ـــــا ـــدل عhــــ� ثبــ ؛ ممـــــا يــ

                                      .  للتطبيق

ة ال{zائيـة لالختبـ-7      ات التفك"ـ� املنظــوميرالـصو �عـد إجـراء التعـديالت الـسابقة أصــبح : رار م'ـا
ـــــة تھ ال�rائيـ ــــ� صــــــو ـــبح صــــــا��ا للتطبيــــــق، و2وòــــــ» ) 12(´ــــــشتمل عhــــــ� ) ∗(ر�ختبــــــار -ــ مفــــــردة، وأصـــ

ً

ات التفك8� املنظومي) 2(لجدو �ع فقرات �ختبار عh� م(ا رتو   .ز

قم  رجدو    ): 2(ل

ات التفك Bع فقرات �ختبار ع�Z م'ا ريو¤£ تو   ."� املنظوميز

ة قام فقرات �ختبار رامل'ا  العدد رأ

 3 12 ، 8، 1  .تحليل املنظومة الرئ¢سة إ� منظومات فرعية

2ة الشاملة للمنظومة   3  9، 5 ، 3 .ؤالر

اك العالقات داخل املنظومة   3  10 ، 6 ، 4 .رإد

ِإعادة وتركيب املنظومة إ� م�ونا¤rا
ّ ُ. 2 ، 7 ، 11  3  

 12 12 اoyموع

جات(تم الت�ùيح بإعطاء : ر6قة ت§sيح �ختبارط-8 ل�ل سؤال من أسئلة �ختبار ) رثالث د
جة ال�لية  جة صفر إذا Õانت Aجابة خاطئة؛ و�التا� أصبحت الد رإذا Õانت Aجابة ��يحة، ود ر

ً

جة) 36(لالختبار                                                                                                  .رد

ساbعا 
ً

اسة ا��الية املنNO التجرLM2، : التصميم التجرc¨6 وإجراءات التجر¡ة:  راتبعت الد
�  :وÕانت خطواتھ Õالتا

  :متغ"�ات البحث-1

  .؛ وذلك لتطبيق(ا عh� مجموعة البحث التجرY2ية)SWOM(اس��اتيجية سوم:  متغ8� مستقل-

ات التفك8 و�و:  متغ8� تا�ع- � املنظوميرم(ا.  

2اد �عدادي "بمع(د ل تم اختيار فصل8ن بالصف ?و Aعدادي:تحديد مجموعة البحث-2 زمحلة 
ـــة بطر2قــــــة عــــــشوائية، وتــــــم تقــــــسيم(ما إــــــ� " بنــــــ8ن �ر2ــــــة بمحافظــــــة الغر�يـــ ـــا�ع ملنطقــــــة طنطــــــا ? زالتـــ

تلميذا، والثانية ضابطة وعدد�ا) 30(مجموعت8ن ?و� تجرY2ية وعدد�ا
ً

تلميذا) 30(
ً

.   

                                                
  )4(انظر ملح�   ∗
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3-cموعــات املت�افئـــة، :التــصميم التجر6¨ــfgــ� اختيـــار اhوالــذي ´عتمـــد ع LــM2التجر NOتـــم إتبــاع املـــن
ىحيـــث تـــم اختيـــار مجمـــوعت8ن مت�ـــافئت8ن؛ لتمثـــل أحـــد�ما اfgموعـــة الـــضابطة، و?خـــر اfgموعـــة 

  :  التصميم التجرLM2 للبحث) 3(لالتجرY2ية، و2وò» جدو

  ): 3(لجدو 

 c¨6للبحثيو¤£ التصميم التجر  

�  اoyموعةZة  التطبيق القبopالتطبيق البعدي  املعا  

  التجرY2ية
ات  راختبار م(ا
  .التفك8� املنظومي

�س  رالتد
باس��اتيجية 

  )SWOM(سوم

 �ات التفك8 راختبار م(ا
  املنظومي

  الضابطة
ات  راختبار م(ا
  .التفك8� املنظومي

�س بالطر2قة  رالتد
  التقليدية

 �ات التفك8 راختبار م(ا
  املنظومي

� ألداة البحث-4Zالتطبيق القب   :  

ات التفك8ـــ� املنظـــومي(تـــم تطبيـــق أداة البحـــث       �س    ) راختبـــار م(ـــا " رعhـــ� عينـــة البحـــث قبـــل تـــد
اLbc الثاdي، وذلك ل��صو عh� املعلومات القبلية الLu توò» ت�افؤ " الثالثة الوحدة  لبالفصل الد ر

  : ق القب�h ألداة البحثنتائج التطبي) 4(لمجموعLu البحث، و2وò» جدو 

  ): 4(لجدو 

جات تالميذ  رداللة الفر ب"ن متوسطي د � التطبيـق القبZـ� اoyموعت"ن التجرn6ية والضابطة ق� 
ات التفك"� املنظومي   .رالختبار م'ا

ة   العدد  اoyموعة  رامل'ا
املتوسط 
  اspساي

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  اspر6ة

قيمة 
  )ت(

  قيمة

sig 

ىمستو 
 الداللة

ليل املنظومة تح  1.95  2,32  30  ضابطة
الرئ¢سة إ� منظومات 

  0.97  2,69  30  تجرY2ية فرعية

58  1,20 0,42  
غ8� دالة عند       

()05‚0 

2ة الشاملة  1.90  4,76  30  ضابطة ؤالر
  للمنظومة

 
 1.24  4.73  30  تجرY2ية

58 2.54  0,12  
غ8� دالة عند       

()05‚0 

اك العالقات  2.43  4.80  30  ضابطة   رإد

  1.85  4.00  30  تجرY2ية ملنظومة داخل ا
58 1.99  0,23  

غ8� دالة عند       
()05‚0 

غ8� دالة عند         0,33  2.25 58  2.47  3.60 30  ضابطةإعادة وتركيب 
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ة   العدد  اoyموعة  رامل'ا
املتوسط 
  اspساي

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  اspر6ة

قيمة 
  )ت(

  قيمة

sig 

ىمستو 
 الداللة

ِاملنظومة إ� م�ونا¤rا
ّ  0‚05()  1.42  3.73  30  تجرY2ية .ُ

  3‚05  7‚70  30  ضابطة
 �ختبار ك�ل

  3‚6  8‚76  30  تجرY2ية
58 39‚1  0,130  

غ8� دالة عند       
()05‚0 

ات التفك8ـ� املنظـومي ) 4(ليتØ» من ا�fدو السابق رت�افؤ مجموعات البحـث -ـ� اختبـار م(ـا
ىغ8ـ� دالـة إحـصائيا عنـد مـستو داللـة ) ت(حيـث إن قيمـة ؛ وعhـ� ذلـك {ـش8� نتـائج التطبيـق )0.05(ً

ق ذات ) Õل ع�h حدة(الفرعيةالقب�h لالختبار ك�ل وم�وناتھ  و-� ا�fدو السابق إ� عدم وجود فر ل
ـــــضابطة -ــــــ� تلــــــك  ـــــذ -ــــــ� اfgمــــــوعت8ن التجرY2يــــــة والـ جــــــات التالميـ ـــ8ن متوســــــط د ـــــصائية بـــ رداللــــــة إحـ

أن قيمة ؛ مما )1,67(و�é أقل من قيم£rا ا�fدولية ) 1‚39(ا�gسو�ة لإلختبار ك�ل �é) ت(و�ختبار
ق ب8ن مج موعLu البحث قبليا، و�و ما يؤكد ت�افؤ�ما -� متغ8�ات البحث قبل و´ع¿ó أنھ ال توجد فر

ً

  .التجر2ب

Bس oyموع�c البحث-5 �س وحـدة  :رالتد ة لتالميـذ  للمجموعـة" ال(ندسـة والقيـاس "رتم تـد را�gتـا
ُمــــن قبــــل معلــــم الفــــصل متبعــــا -ــــ� ذلــــك دليــــل املعلــــم املعــــد وفــــق اســــ��اتيجية  اfgموعــــة التجرY2يــــة ً

òــــ» الباحــــث لــــھ خاللــــھ كيفيــــة ؛ وذلــــك)SWOM(ســــوم و �عــــد عقــــد لقــــاءات ب¢نــــھ و�ــــ8ن الباحــــث، و
ات التفك8ـ� املنظــومي �س وفـق �ســ��اتيجية وم(ـا رالتـد �س للمجموعــة  ر راملـراد تنمي£rـا، كمــا تـم التـد

رمــع  حـضو الباحـث معـھ �عــض ا��ـصص للمجموعـة التجرY2يـة، للتأكــد  الـضابطة كمـا �ـو معتـاد،
ـــا �ــــــو متفــــــق �س كمـــ اســــــة رمـــــن ســــــ8� التــــــد �س الوحــــــدة وفــــــق خطــــــة الد ر عليــــــھ، وقـــــد اســــــتغر تــــــد ر ق

  ).   حصة20(

�س وحدة : التطبيق البعدي ألدوات البحث-6 ، تم تطبيق  "ال(ندسة والقياس" ر�عد �ن£rاء من تد
جات وإجراء العمليات Aحصائية صد الد رأدوات البحث �عديا ع�h مجموعLu البحث، وتم  ر ً.  

ـــسا: املعاopـــــة .حـــــصائية-7 ــــة Aحـــــصائيةتـــــم حــ ـــتخدام ا��زمـ     ب البيانـــــات والنتـــــائج وتحليل(ـــــا باســ
SPSS) .(  

ثامنا
ً

  ): تفس"�+ا ومناقش}zا( نتائج البحث: 

ً ال يوجــد فــر دال إحــصائيا بــ8ن متوســطي :ليــنص الفــرض ,و عZــ� أنــھ: لنتــائج الفــرض ,و ق
ـــار م ـــق البعــــدي الختبـ جــــات تالميــــذ اfgمــــوعت8ن التجرY2يــــة والــــضابطة -ــــ� التطبيـ ات التفك8ــــ� رد ر(ــــا

 ). Õل ع�h حدة(املنظومي ك�ل وم�وناتھ الفرعية

) 5(للعيçتـ8ن مــستقلت8ن، يوòـ» جــدو " ت"   الختبـار �ــ�ة الفـرض تــم اسـتخدام اختبــار 
   :نتائج التحليل AحصاËي
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  ): 5(لجدو

جـــــات تالميـــــذ ا رداللـــــة الفـــــر بـــــ"ن متوســـــطي د ـــة والـــــضابطةق �ـــــ� التطبيـــــق oyمـــــوعت"ن التجرn6يــ   
ات التفك"� املنظومي ختبار البعدي ال   رم'ا

ة   العدد  اoyموعة  رامل'ا
املتوسط 
  اspساي

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  اspر6ة

قيمة 
  )ت(

قيمة 
)η2( 

  مقدار

 الفاعلية

تحليل   1.35  19.2  30  ضابطة
املنظومة 
الرئ¢سة 

 �إ
منظومات 

 فرعية

  0.91  4,00  30  تجرY2ية
58  3,05 0,66  �  كب8

2ة  0.65  1,76  30  ضابطة ؤالر
الشاملة 
 0.95  3.90  30  تجرY2ية للمنظومة

58 10.61  0,41  �  كب8

اك   0.80  1.51  30  ضابطة رإد
العالقات 

داخل 
 املنظومة

  1.25  4.93  30  تجرY2ية
58 8.75  0,57  �  كب8

إعادة   0.77  1.48 30  ضابطة
وتركيب 
املنظومة 

 �إ
ِم�ونا¤rا

ّ ُ. 
  1.22  3.77  30  تجرY2ية

58 8.49  0,55  �  كب8

�ختبار   3‚38  13‚40  30  ضابطة
  5‚27  30‚77  30  تجرY2ية ك�ل

58 15,18  80‚0  �  كب8

ىدالـة إحــصائيا عنــد مــستو داللــة ) ت(ليتـØ» مــن ا�fــدو الــسابق أن قيمــة         ً
 ؛)0.05(

�س باســتخدام  ات التفك) SWOM(اســ��اتيجية ســومرممــا يــدل عhــ� أن التــد 8ــ� رأدي إــ� تنميــة م(ــا
فض الفرض الصفر وقبو الفرض البديل والذي ينص عhـ� املنظومي لدي التالميذ،  لوعليھ يتم  ي ر

جــات تالميــذ اfgمــوعت8ن التجرY2يــة والــضابطة -ـــ� " أنــھ  ريوجــد فــر دال إحــصائيا بــ8ن متوســطي د ً ق
ات التفك8ــ� املنظــومي ك�ـل وم�وناتــھ الفرعيــة  ؛ وذلــك)Õـل عhــ� حــدة(رالتطبيـق البعــدي الختبــار م(ـا

�     .لصا�» تالميذ اfgموعة التجرY2ية ذات املتوسط ا��ساjي ?ك²

" η2 "حيث بلغت قيمة ) 0.14( أك²� من""η2لكما يتØ» من ا�fدو السابق أن قيم معامل            
لـھ تـأث8� ) " SWOM(اسـ��اتيجية سـوم" لالختبار ك�ل؛ و�ذا يدل أن املتغ8� املـستقل ) 0.80(بلغت 
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ات التفك8ـــ� املنظــومي " كب8ــ� عhــ� املتغ8ــ� التــا�ع جــة كب8ــ�ة مـــن " -ــ� مــادة الر2اضــيات" رتنميــة م(ــا ربد
جة عالية من الثقة؛ و�ذلك   . تم Aجابة ع�h السؤال الثاdي من أسئلة البحثرالفاعلية وعh� د

اســات الuـــL تناولــت ، )SWOM(اســـ��اتيجية ســـوم" ر   وتتفــق نتـــائج �ــذا البحـــث مــع نتـــائج �عـــض الد
ات التفك8ــــــ� املن اســــــةرم(ــــــا فــــــاتن (، (Maven, A. 2012)،(Serkan ,2010) رظــــــومي مثــــــل د

،L¿2015ا��ــــــس(، )، ، )2017إيمــــــان عبـــــــدهللا،( ،)2017رمنــــــصو الــــــصعيدي،(،)2016يضــــــ�� العــــــز
) ، والuـــL توصــــلت جميع(ـــا إــــ� ، )Ô2021ـــ�ر الــــسيد،(، )2021شـــذي مبــــارÕي،(، )2020يأســـماء مــــر

سوا بالطر2قة قتفو طالب اfgموعة التجرY2ية عh� قرنا�rم من طالب ر اfgموعة الضابطة الذين د
 Lbتفــاع دال إحـــصائيا -ــ� اختبـــار التواصــل الر2ا±ـــ راملعتــادة، كمـــا أوòــ�ت النتـــائج وجــود تحـــسن وا

ن£rم بتالميذ اfgموعة الضابطة   .رلتالميذ اfgموعة التجرY2ية بمقا

                 :و6مكن تفس"� ذلك بأن

�س الuــــL أدت إــــ� تفاعــــل  -ــــ� تجا�ــــات ا��ديثـــةواحــــدة مــــن �) SWOM( اســـ��اتيجية ســــوم-  رالتــــد
غب£rم وdشاط(م -� التعلم ادت  س، و رالتالميذ مع الدر ز    .و

ف باســتخدام اســ��اتيجية - Õانــت جذابــة وممتعــة، وتجيــب  "ســوم"ر طر2قــة تقــديم املعلومــات واملعــا
ات املتضمنة  رع�h كث8� من ?سئلة الLu تدو -� عقل التالميذ؛ كما أن امل(ا rsذه �س��اتيجة {شبع ر

ُ

�غب£rم -� التعلم أك½ رفضو التالميذ و   . ل

ـــة ســـــاعد عhــــ� تنميــــة الـــــتعلم -ــــ� Õافـــــة - ة م�سلـــــسة وم��ابطـ ر طبيعــــة عــــرض املـــــادة التعليميــــة بــــصو
  .مستو2اتھ

ادت ترك8ـê التالميـذ ) SWOM( اس��اتيجية سوم- �س وحـدة ال(ندسـة والقيـاس  زالuـL اتبعـت -ـ� تـد ر
ُ

س عـن طر2ــق  ق الفرديـة بيــ�rم و-ـ� الــدر اعـت الفــر اء بحر2ـة؛ و�ــذلك  û وفـتح بــاب املناقـشة وإبــداء ر ر
ات املطلو�ة وrsذا نما  رمما جعل(م مركزا للعملية التعليمية، و�ذا س(ل اك�ساrsم للمعلومات وامل(ا

ً

  .تفك8��م

مواقــف مرتبطـة بحيــاة التالميــذ وتوظيف(ــا -ــ� ا��يــاة ) SWOM( تـضم8ن أdــشطة اســ��اتيجية ســوم-
ات التفك8ـ� ال رعملية سا�م -� تثم8ن دو الر2اضيات كعلم لھ قيمتھ النفعية مما أدي إ� تنمية م(ـا ر

  .  املنظومي لدي التالميذ

  :التوصيات واملق��حات 

أوال
ً

  -� ضوء النتائج الLu توصل إل�rا البحث ومناقش£rا، يوóbt الباحث بما  :التوصيات: 

1-A الر2اضــــيات باملرحلــــة Ny2ــــد منــــا رعداديــــة بأdــــشطة متنوعــــة؛ بحيــــث تجعــــل التالميــــذ محــــو و تز ٍ ٍِ
ّ ُ

ات التفك8� املنظومي لد�rم   .رالعملية التعليمية و{س(م -� تنمية م(ا

ــــائل وأدوات التقـــــو2م -2 ــــ� وسـ ـــوع -ـ ات التفك8ـــــ� املنظـــــومي -ـــــ� مــــــادة  التنــ ــــة م(ـــــا ــــس(م -ـــــ� تنميـ رالuـــــL {ـ
  . الر2اضيات لدي التالميذ

ـــL الر3-2 Y2يــــة ملعل�ـ ات تد رعقــــد دو ـــ� كيفيــــة تــــصميم ?dــــشطة ر r�2م عhـ ـــد ـــيات أثنــــاء ا��دمــــة لتـ راضـ
ات التفك8� املنظومي   .رالقائمة ع�h تنمية م(ا
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�ـــــسية -4 ــــاء ا��دمـــــة عhـــــ� توظيـــــف واســـــتخدام �ســـــ��اتيجيات التد 2ب معل�ـــــL الر2اضـــــيات أثنـ رتـــــد ر
ات التفك8� بأنواعة ا�gتلفـة لـدي املتعلمـ8 ن بمراحـل را��ديثة الLu {س(م �ش�ل فعال -� تنمية م(ا

  " .سوم"التعليم ا�gتلفة، ومن �ذه �س��اتيجيات اس��اتيجية 

ثانيا
ً

اسات حو:املق��حات:  ل -� ضوء نتائج البحث وتوصياتھ يق��ح الباحث إجراء بحوث ود   :ر

ــــق اســـــــ��اتيجة ســـــــوم بنـــــــاء -1 ـــيات وفـــ وتطبيقـــــــھ عhـــــــ� ) SWOM(برنـــــــامج {علي�ـــــــL -ـــــــ� الر2اضــــ
  .يثره -� تنمية متغ8�ات أخرمستو2ات {عليمية مختلفة والتعرف ع�h أ

ع  -2 ــــر اســـــية أخـــــر و-ـــــ� فـ ـــة للبحـــــث ا��ـــــا� عhـــــ� صـــــفوف ومراحـــــل د وإجـــــراء بحـــــوث مماثلــ ي ر
  .الر2اضيات ا�gتلفة

ـــ� مـــــستو2ات " ســــوم"بنــــاء برنــــامج {علي�ـــــL -ــــ� الر2اضـــــيات وفــــق اســـــ��اتيجية  -3 وتطبيقـــــھ عhـ
  .ي{عليمية مختلفة والتعرف ع�h أثره -� تنمية متغ8�ات أخر

ات البحث و�ستقصاء لدي )SWOM (م اس��اتيجية سومفاعلية استخدا -4 ر -� تنمية م(ا
  .طالب معل�L الر2اضيات ب�لية ال��بية
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ــــع ــــ ــــراجــ ــ   املــ

أوال
ً

  :املراجع العر¡ية: 

مــــات ): 2020(يأســــماء مــــصطفى مــــر  �س ال(ندســــة لتنميـــــة    mat4راســــتخدام نمــــوذج الفو ر -ــــ� تــــد
ـــومي وا ات التفك8ـــــ� املنظــ لمليـــــو ال(ندســـــية لـــــدى تالميـــــذ الـــــصف ?و ر�عـــــض م(ـــــا ل

  .188 -170، )3 (2 اfgلة ال��بو2ة لتعليم الكبار،Aعدادي، 
ات التفك8ـ� املنظـومي CABRI3Dأثر توظيف برنامج ): 2017(براءة عبد العز2ز صيام  ر -� تنميـة م(ـا

ـــزة،  ــــصف الثــــــامن ?ساcــــــLb �غـــ ــــة لــــــدى طالبــــــات الــ ــــست8�-ــــــ� ال(ندســ   ،رســــــالة ماجــ
A امعةfسالمية �غزةا�. 

ـــــوم ): 2017(إيمــــــان عبـــــــد هللا دمحم م(ـــــــدي �س ) SWOM(فاعليـــــــة اســــــتخدام اســـــــ��اتيجية ســ ـــــد ــــ� تــ ر-ـــ
الر2اضـــيات -ـــ� تنميـــة �عـــض عـــادات العقـــل والتفك8ـــ� الناقـــد لـــدي تالميـــذ املرحلـــة 

ـــة،  ـــــــــ ـــــــياتAعداديـــــ ــــــات الر2اضــــــــــ ــــــــ ــــــة تر�و2ـــ ــــــــ ـــــــــــات مجلـــ ـــــــصر2ة ل��بو2ــــــ ـــــــــ ـــــــــــة املـ ، ا�fمعيــــــ
  . 237-189، 2، يناير،ج)2(20الر2اضيات،

ات التفك8�،): 2011(جودت أحمد سعادة �س م(ا رتد دنر �ع، عمان، � ق للçشر والتو ر دار الشر ز  .و

ــــومي -ــــــ� ): 2004(حـــــسن8ن ال�امـــــل ـــي الرا�ــــــع حـــــو املــــــدخل املنظـ ــــ� املنظـــــومي، املــــــؤتمر العرjــ لالتفك8ــ
�س والتعلم،    . القا�رة  إبر2ل،4-3مركز تطو2ر العلوم، جامعة ع8ن شمش،رالتد

�ò امران مولود فتاح حس8ن عبيدÕ ، ة طالب الصف ا��امس العل�L ع�h ): 2018(يو   رقد

لـد�rم، مجلـة البحـوث ال��بو2ـة  حل املسألة الر2اضية وعالق£rا بالتفك8� املنظـومي 
  554 -523، )59(والنفسية، 

رخلـود منـصو موcــLb أبـو جـز  ات ) SWOM(أثــر توظيـف اسـ��اتيجية ســوم ): 2018(ر ر-ـ� تنميـة م(ــا
فـــح، التفك8ـــ� الر رســـالة ر2ا±ـــLb لـــدى طالبـــات الـــصف التاســـع ?ساcـــLb بمحافظـــة 

�  .، Õلية ال��بية، ا�fامعة Aسالمية �غزةماجست8

�س الر2اضيات       لتنمية ) SWOM(استخدام اس��اتيجية سوم ): 2018(يزكر2ا جابر حناو ر-� تد
 جامعـــة م�ونـــات ال²�اعـــة الر2اضـــية لـــدي تالميـــذ املرحلـــة Aبتدائيـــة، Õليـــة ال��بيـــة،

  .412-360، أكتو�ر،)54(،اfgلة ال��بو2ةسو�اج، 

�س الر2اضـــيات لتحقيـــق ) SWOM(أثـــر اســـ��اتيجية ســـوم ): Ô)2021ـــ�ر عبـــده دمحم الـــسيد ر-ـــ� تـــد
ات القــــر ا��ــــادي والعــــشر2ن،  ن�عــــض م(ــــا ، ا�fمعيــــة مجلــــة تر�و2ــــات الر2اضــــياتر

  . 277-251، أبر2ل،)4(24املصر2ة ل��بو2ات الر2اضيات،

ّ �ـــش8� حنـــا  Ôـــ�ر مكـــرم َ)2017 .( ��س ال(ندســـة عhـــ� تنميـــة التفك8ـــ رأثـــر املنظمـــات املتقدمـــة -ـــ� تـــد
ــــصف الثـــــــاdي Aعــــــدادي،  ــــذ الــ ـــــياتاملنظــــــومي لــــــدى تالميــ ـــــات الر2اضــ  ،مجلــــــة تر�و2ـ

  .288 -272، 2يوليو، ج ،)6(20ا�fمعية املصر2ة ل��بو2ات الر2اضيات،

�س حساب املثلثات وأثره عh� التفك8� فعالية املدخل املنظومي -�): 2002(سعيد جابر املنو-� ر تد
ا�fمعيــــة املـــــصر2ة , املـــــؤتمر الرا�ــــع عـــــشراملنظــــومي لـــــدى طلبــــة املرحلـــــة الثانو2ــــة، 

�س رللمناNy وطر التد   .2ج,ق
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فاعليـــة اســتخدام ?لعــاب التعليميــة الكمبيوتر2ــة -ـــ� ): 2016(ســماح عبــد ا��ميــد ســليمان أحمــد
ـــــ� املن ــــــة املفـــــــا�يم الر2اضـــــــية والتفك8ــ ــــومي لـــــــدى تالميـــــــذ الـــــــصف الـــــــسادس تنميـ ظـــ

اسات عر�ية -� ال��بية وعلم النفس�بتداËي   .344 –297، )77(، ر، د

-� تنمية عادات ) (SWOM فاعلية استخدام اس��ا تيجية سوم): 2016(شيماء عبد السالم سليم 
ات اتخاذ القرار -� العلوم لدى تالميذ الصف ?و Aعدادي،  لالعقل وم(ا مجلة ر

  .172-135،) 4(19, ا�fمعية املصر2ة لل��بية العلمية, العلميةال��بية 

-ــ� التفك8ــ� Aبــدا�ª لــدي ) SWOM(اســتخدام اســ��اتيجية ســوم أثــر  ):2016(يضــ�� ســاجد العــز
، Õليـة ال��بيــة رسـالة ماجـست8�، طالبـات الـصف الرا�ـع العل�ـL -ـ� مــادة الر2اضـيات

  .?ساسية، ا�fامعة املس�نصر2ة، العراق

ـــھ عhـــــ� الـــــدلي�Lعبـــــد الـــــر �س): 2008(حمن ال(اشـــــ�L، طــ ، دار راســـــ��اتيجيات حديثـــــة -ـــــ� فـــــن التـــــد
دن �ع، عمان، � ق للçشر والتو رالشر ز   .و

Lbõ¢املنظومي): 2015(عبد الواحد حميد الكب �توظيفھ -ـ� الـتعلم والتعلـيم اسـتçباطھ مـن : التفك8
�ع، )2ط(، القرآن الكر2م   .زدار ديبونو للçشر والتو

�س ال(ندسـة عhـ� تنميــة ): 2016(دهللا العليمـاتعب8ـ� دمحم عبـ رأثــر اسـتخدام النمـوذج البنـاËي -ــ� تـد
ـــLb -ـــــ� محافظـــــة  ات التفك8ـــــ� املنظـــــومي لــــدى طالبـــــات الـــــصف التاســــع ?ساcــ رم(ــــا

 ،   . ، جامعة آل الب¢ترسالة ماجست8�قاملفر
نائیـــة -ـــ� أثـــر اســـتخدام �عـــض اســ��اتیجیات النظر�ـــة الب): " 2006(وعــز عفانـــة، یوســـف أبـــو ملــوح 

،  "تنمیــة التفك8ــ� املنظــومي -ــ� ال(ندســة لــدى طــالب الــصف التاســع ?ساcــLb �غــزة
  .، جامعة ?ق�ób، فلسط8ن1، مجلاملؤتمر ?و ب�لیة ال��بیة

قأثـــر اســــتخدام نمــــوذج ســـوم عhــــ� التفك8ــــ� فـــو املعر-ــــ� و�تجا�ــــات ): 2014(قـــدر ســــميح محمــــود
Lbc -� العلوم لطلبة  الـصف الـسا�ع ?ساcـLb -ـ� نـابلس، رالعلمية والتحصيل الدا

�سات العليا، جامعة النجاح الوطنيةرسالة ماجست8   .ر، Õلية الدا

 L¿ــــ� ا��ـــــسh2015(فــــاتن دمحم ع :( �ات التفك8ـــــ رأثــــر اســــتخدام النمذجـــــة الر2اضــــية عhــــ� تنميـــــة م(ــــا
 Lbــــcاملنظــــومي -ــــ� الر2اضــــيات وامليــــل نحو�ــــا لــــدى طالبــــات الــــصف ا��ــــامس ?سا

سالة ماجست�8غزة   .، ا�fامعة Aسالمية �غزة�ر، 

ة مــاز كــر2م نمدركــة صــا�» عبــد هللا، ســر ات التفك8ــ� املنظــومي ): 2015(و �س باســتخدام م(ــا رالتــد ر
 ،Lمجلــة وآثـره -ــ� �تجــاه نحـو مــادة الر2اضــيات لـدى طالبــات الــصف الرا�ـع العل�ــ

  .Õ21)89( ،169– 196لية ال��بية ?ساسية،

�س فاعليـــة ): 2017(رمنـــصو ســـم8� الـــصعيدي �ـــLbõ قـــائم عhـــ� النظر2ـــة البنائيـــة -ـــ� تـــد رنمـــوذج تد ر
ــــــسادس  ات التفك8ـــــــ� املنظـــــــومي لـــــــدى تالميـــــــذ الـــــــصف الـ رالر2اضـــــــيات لتنميـــــــة م(ـــــــا

ـــداËي،  ـــات الر2اضـــــيات�بتـ ، ا�fمعيــــة املــــصر2ة ل��بو2ــــات الر2اضـــــيات، مجلــــة تر�و2ـ
4)20( ،6-51.  

 Lــuاء ا): 2015(ناصــر عبيــد ال(ي -ــ� التحــصيل ) K.W.L(ملعرفــة رفاعليــة اســتعمال اســ��اتيجية مــا و
، مجلــــة والتفك8ــــ� املنظــــومي لطالبــــات الــــصف الرا�ــــع العل�ــــL -ــــ� مــــادة الر2اضــــيات

  .512-477، )2(2،جامعة ?نبار للعلوم dAسانية
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�س الر2اضيات عh� تنمية ):" 2015(�اdي دمحم حامد املال�� رفعالية استخدام خرائط التفك8� -� تد
دى تالميــــذ الـــــصف الــــسادس �بتــــداËي باململكـــــة التفك8ــــ� ال(ندcــــLb والتحـــــصيل لــــ

، ا�fمعيـــــــة املــــــصر2ة ل��بو2ـــــــات مجلـــــــة تر�و2ــــــات الر2اضــــــيات، "العر�يــــــة الــــــسعودية
  . 2، ج)6(18الر2اضيات، 

Lbc): 2003(ووليم عبيد، وعز عفانة �عرالتفك8� وامل�rاج املد   .ز، ال�و2ت، دار الفالح للçشر    والتو

ـــد قــــة(بنــــاء املنــــاNy مــــداخل معاصــــرة ل): 2003(ولــــيم عبيـ ـــو )رعــــرض و ل، املــــؤتمر العرjــــي الثالــــث حـ
�س والـتعلم �س العلـوم، جامعـة عـ8ن راملـدخل املنظـومي -ـ� التـد ر، مركـز تطـو2ر تـد

  . إبر2ل، القا�رة6-5شمس،
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